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N223 (De Lier-A4); reparaties noodzakelijk vooruitlopend
op reconstructie
Geachte Statenleden,
Graag wil ik u hierbij nader informeren over noodzakelijk dagelijks onderhoud van de N223,
tussen de De Lier en de A4, vooruitlopend op de grootschalige reconstructie van de weg, dat
gefaseerd zal starten dit najaar.
Planmatig Onderhoud en Functionele Verbeteringen
Onze assetmanagementstrategie voor wegen kent de volgende uitgangspunten. Voor bestaand
areaal wordt op basis van inspecties en analyses geprognotiseerd wanneer een wegtraject
onderhouden dient te worden, zodat gewenste minima voor de technische staat niet
onderschreden worden. Beleid en ambitie is om het planmatig onderhoud te realisaren kort voor
het onderschrijden van de gewenste minima, zodat de technische staat altijd voldoende op orde
is.
Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf

Uitgangspunt is verder om met het planmatig onderhoud, indien van toepassing, tevens
functionele verbeteringen door te voeren om zo werk met werk te maken. Dit wegvak, de N223
tussen kern De Lier en de aansluiting met de A4, zal een behoorlijke reconstructie ondergaan ten
behoeve van verkeersveiligheid, doorstroming en omgevingskwaliteit.
Afgelopen jaren is daartoe een uitvoerig participatietraject gevolgd met omwonenden, bedrijven

De parkeerruimte voor

en collega beheerders omtrent het ontwerp. Hoofdrijbaan, kruispunten, fietspad, bermen,
verkeerslichten en openbare verlichting worden alle aangepakt. https://pzh.projectatlas.app/n223]
De aanbesteding is nu in volle gang. Met een aannemer aan boord, wordt in het najaar gestart

auto’s is beperkt.

met de voorbereiding en gefaseerde realisatie van de werkzaamheden.

station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.

Noodzakelijk dagelijks onderhoud vooruitlopend op de reconstructie
Afgelopen periode is uit dagelijkse schouw en inspecties gebleken dat de technische staat van dit
wegvak helaas op dit moment al op een aantal plekken onder de gewenste minimale waarden
ligt, voordat het planmatig onderhoud kan worden uitgevoerd. Met name de rijspoorvorming is op
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plekken wat dieper dan dat er wordt nagestreefd. Met een snelheidsbeperking en bebording
wordt de weggebruiker geïnformeerd over de situatie.
Om de veiligheid verder te verhogen zullen noodzakelijke kleine reparaties aan de verharding
uitgevoerd worden in het weekend van 3-5 juli aanstaande. Hiermee blijft de weg veilig in gebruik
totdat de eindsituatie na reconstructie wordt gerealiseerd.

Ik ga ervan uit u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd,
Hoogachtend,

F. (Floor) Vermeulen
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