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Ver n i euwen Koning in Julia na br u g
WERZ AAM HEDE N EN OM LEIDIN GEN
Ma a n d a g 3 1 augustus 2020 to t medio maart 202 1

De gemeente Katwijk start vanaf 31 augustus 2020 met het vernieuwen van de
Koningin Julianabrug. De dek-constructie van de brug, die dateert uit 1963, moet
worden vervangen. De werkzaamheden nemen ruim 6 maanden in beslag. Na deze
periode zal de brug deels worden opengesteld voor verkeer en volgen afrondende
werkzaamheden, onder andere aan de onderdoorgang en de groenstructuur.
Omdat de brug onderdeel is van de hoofdinfrastructuur van de gemeente Katwijk
heeft het afsluiten ervan grote gevolgen voor het verkeer en de bereikbaarheid. In
deze informatiebrochure leest u meer over het pakket aan verkeersmaatregelen dat de
gemeente treft om de verkeersdoorstroming zo soepel mogelijk te laten verlopen.
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De Koningin Julianabrug krijgt een
metamorfose. Tussen september

HOE ZIET DE NIEUWE
BRUG ERUIT?

2020 en maart 2021 gaan we
hard aan het werk om de brug
toekomstbestendig en mooier te
maken. Natuurlijk met respect
voor het ontwerp van de brug uit

• Voor gemotoriseerd verkeer worden in beide
richtingen twee rijbanen aangelegd.
• Aan de oostkant van de brug komt een
dubbelzijdig fietspad, dat aansluit op de nieuwe

begin jaren ‘60. Het eindresultaat wordt een prachtige brug,

fietspadenstructuur van de Biltlaan. Tussen het

met ruimte voor alle verkeersdeelnemers en veel aandacht

fietspad en de rijbaan komt een groene kruidenberm.

voor groen. De drie meter brede groenstrook die over de

• Aan beide zijden van de brug wordt een voetpad

brug heen loopt wordt een echte eyecatcher en functioneert

aangelegd. Aan de zijde waar het fietspad ligt, worden

bovendien als een ecologische verbinding tussen de noord-

het fiets- en voetpad van elkaar gescheiden door een

en de zuidoever. Op de noordoever wordt ook de onveilige

groenstrook van 3 meter breed.

onderdoorgang aangepakt: de donkere tunnel maakt plaats
voor een royaal fiets- en voetpad met uitzicht op het water.
Omdat de brug onderdeel is van de belangrijkste
verkeersroute tussen het noorden en zuiden van Katwijk,

• Op de noordoever komt een vernieuwde veiligere
onderdoorgang voor fietsers en voetgangers.
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valt overlast helaas niet te voorkomen. De komende zes en
een halve maand zullen we rekening moeten houden met

De groenstrook tussen het

omleidingen en een langere reistijd. De omleidingen zijn zo

fiets- en voetpad vergroot

ingesteld dat de gevolgen voor de bereikbaarheid, veiligheid,

niet alleen de beeldkwaliteit

leefbaarheid en luchtkwaliteit zo goed mogelijk beheersbaar

van de brug, maar vormt

zijn. Ik hoop dat u - met het mooie eindbeeld in zicht - geduld

ook een ecologische

en begrip heeft voor de verkeerssituatie. Laten we vooral

verbindingszone: het groen

proberen de spits te mijden en zoveel mogelijk de fiets te

aan beide kanten van de

nemen. Dan komen we samen sneller vooruit!

oevers wordt hierdoor
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met elkaar verbonden. De
groenstrook heeft een ecologische functie en wordt zo

Rien Nagtegaal, Wethouder

aangeplant dat het een voedselbron vormt voor bijen,
vlinders en andere kleine dieren.

2 D U B B E LE R I J BA N E N
M E T VA S T B R U G D E K

VO E T PA D
VO E T PA D

ECOLOGISCHE
VERBINDINGSZONE
DUBBELZIJDIG
F I E T S PA D

‘sGra

ve n

O M LE I D I N G S R O U T E S

t
raa

nst

tey

p
Ka

di

s ew

aan

eg

al

g

izin

Hu

jck

Rijnsburg

Binnensluis: Eenrichting
gemotoriseerd verkeer

9

Ho

orn

6

laa

20

n

N

Ka
Doorm rel
anlaa

n

Ind

us

tri

ew
eg

K
Ju onin
lia
g
na in
bru
g

d

on
m

jn
Ri

es

Vr
eu

Inzet veerpont voor
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Westerbaan: Eenrichting
gemotoriseerd verkeer
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Oml ei d i ng vo o r a u t o ve r ke e r

Voor zie n in g voor voe tga n ge r s

Voor autoverkeer wordt een eenrichtings-verkeersring

Voor voetgangers wordt een veerpont ingezet met een

ingesteld gedurende de afsluiting van de brug. Om

capaciteit van 12 personen*. Deze is ook toegankelijk voor

deze ring te creëren wordt door middel van slagbomen

kinderwagens, rolstoelen en scootmobielen. Uiteraard

eenrichtingsverkeer ingesteld op de Binnensluis en op

worden de geldende coronamaatregelen in acht genomen.

een gedeelte van de Westerbaan (tussen Parnassia en
Zilverschoon). Het tunneltje bij de Nieuwe Duinweg wordt

O m le idin ge n voor f ie tse r s

afgesloten.

Afhankelijk van de bestemming worden fietsers omgeleid
via de Binnensluis of via de Roversbrug. De extra fietstijd

Uitzondering op het éénrichtingsverkeer zijn de lijnbus, de

van deze omleiding bedraagt ongeveer 5 minuten.

hulpdiensten en de tweedelijnshulpdiensten zoals huisarts,

Ook de onderdoorgang van de Koningin Julianabrug

verloskundige en vrijwillige brandweer. Deze groepen

wordt afgesloten. Fietsverkeer wordt omgeleid via de

hebben in beide richtingen doorgaan door middel van

Hoorneslaan.

kentekenherkenning.

*Als blijkt dat dit onvoldoende is, dan wordt een grotere veerpont ingezet.

O M LE I D I N G S R O U T E S
B U S V E RVO E R

Omleidingen busvervoer 31 augustus
2020 tot medio maart 2021*
385

Voor het busvervoer gelden afwijkende routes voor

30

lijn 30, 39* en de Qliner 385. De bestaande bushalte

Hoorneslaan-Oost wordt tijdens de omleiding
opgenomen in de dienstregeling van lijn 30 en 385.
* Let op: vanwege het corona-virus is lijn 39 tijdelijk
buiten dienst. Bekijk voor vertrek altijd de actuele

39

informatie op www.arriva.nl

30

Lijn 30 Noordwijk ESTEC - Leiden Centraal

39

Lijn 39 Katwijk Raadhuis - Katwijk ‘t Heen*

385

Qliner 385 Sassenheim - Den Haag Centraal

H

Bestaande halte Hoorneslaan-Oost
Deze bushalte wordt tijdens de omleiding
opgenomen in de dienstregeling van de lijnen
30 en 385.

OP DE H O OGTE BLI JVE N?
De actuele informatie en planning kunt u vinden op
onze website www.katwijk.nl/onderweg
Ook kunt u de gratis KWS-App downloaden.
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