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Beste bewoner(s) of belanghebbende(n),  

 

In opdracht van de gemeente Katwijk gaat KWS Infra het project ‘Aanleg tweede zinker 

Katwijks Kanaal’ uitvoeren. Deze zinker is nodig omdat de capaciteit van de huidige 

rioolleiding onvoldoende is door de uitbreidingen in Katwijk. Een zinker is een pijpleiding 

die onder de watergang door loopt op of in de bodem. Om deze leiding te plaatsen 

voeren we, onder het Katwijks kanaal door, een gestuurde boring uit. Hierna wordt er 

aan beide oevers een aansluiting gemaakt op het bestaande riool.  

 

Planning en werkzaamheden 

Vanaf maandag 29 november starten wij met het inrichten van het depot. Aansluitend 

starten we met de boring. Dit betekent dat wij eerst een pijpleiding (zinker) onder het ka-

naal gaan aanbrengen. Dit zal naar verwachting 24 december gereed zijn. Als de pijplei-

ding onder het kanaal is aangebracht sluiten wij vanaf 10 januari 2022 het nieuwe riool 

aan in de Prins Frederikdreef en de Reygersberglaan. In deze periode blijvende wegen 

begaanbaar, nadere informatie hierover volgt later. 
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Wat houden de werkzaamheden in 

De werkzaamheden bestaan o.a. uit; 

- Boren zinker, incl. bijbehorende werkzaamheden 

- Plaatsen putten en aansluiten op huidige riolering  

- Dichtstraten verharding 

 

Wat betekenen deze werkzaamheden voor u 

Er zijn transportbewegingen om de heistelling en materialen aan te leveren. Het 

aanleveren hiervan verloopt via de Parsstraat richting Reygersberglaan. Via de 

Boshuysenstraat verlaten zij de wijk weer.  

 

Vanaf 30 november tot en met 13 december kunt 

u geen gebruik maken van de parkeerplaatsen in 

de Boshuysenstraat. Aan de kant van huisnummer 

12 tot aan de Hoorneslaan blijft parkeren mogelijk 

van 16.30 uur tot de volgende ochtend 6.30 uur. 

(zie afbeelding) Pas na gereed komen van de 

boring wordt de aansluitende riolering in de  

Prins Frederikhof en de Reygersberglaan 

aangelegd. Deze werkzaamheden starten op 10 

januari 2021.  

 

 

Communicatie 
Voor actuele informatie over het project ‘Aanleg tweede zinker Katwijks kanaal’ 
adviseren wij u gebruik te maken van de KWS-app. Door onze updates volgt u 
de voortgang van het project op de voet. De KWS-app is te downloaden in de 
Apple- en/of Google Play store of via de QR code.                                                                                                             
Wij raden u aan deze app op uw smartphone of tablet te installeren door 
onderstaande QR code te scannen en vervolgens de app te downloaden. 
 
Heeft u nog vragen over de werkzaamheden?  
Neemt u dan contact op met onze omgevingsmanager Anja Grootendorst. Zij is te 
bereiken via het telefoonnummer 06 – 11320281, via e-mail agrootendorst@kws.nl of 
via de KWS app.        
   
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.   
  
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Remco Verboekend     Jos Stuifzand 
projectleider gemeente Katwijk    projectleider KWS Infra BV 
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