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Omgevingsmanager KWS Infra 
 
Te bereiken op: 

06-1132 0281 
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Onderwerp: informatie over aanleg tweede rioolverbinding Katwijks kanaal  
 

Katwijk, 5 juli 2021 
 
Beste heer, mevrouw, 
  
De gemeente gaat via een zinker een tweede rioolverbinding onder het Katwijks kanaal 
aanleggen. Dit is een van de maatregelen uit het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan die 
ervoor moet zorgen dat het Katwijkse rioolstelsel goed blijft werken en de opslagruimte voor 
water in Katwijk Noord beter wordt benut. Door de klimaatveranderingen krijgen we vaker 
met grote, heftige buien te maken en dus ook met meer water op straat. 
  
KWS Infra Rotterdam-Zwijndrecht heeft 
van ons opdracht gekregen de tweede 
rioolverbinding aan te leggen. Op de 
foto hiernaast ziet u waar het nieuwe 
riool komt te liggen.  
 
Op dit moment werkt de aannemer 
samen met Visser & Smit Hanab en 
medewerkers van de gemeente aan 
een uitvoeringsplan.  
 
Voorlopige planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden staat gepland voor eind september/begin oktober dit jaar. 
Houdt de lokale kranten en de webpagina op de gemeentelijke website in de gaten voor de 
precieze startdatum. De webpagina https://www.katwijk.nl/zinkerkanaal is vanaf woensdag  
1 september beschikbaar. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het eerste kwartaal 
van 2022 klaar. 
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Werkzaamheden  
De aannemer brengt eerst een pijpleiding 
(zinker) onder het kanaal aan. Dit gebeurt 
met een gestuurde boring. Daarna wordt het 
riool in de pijpleiding aangebracht. Als dat 
werk klaar is, sluit de aannemer het nieuwe 
riool aan op het bestaande riool in de  
Prins Frederikdreef en de Reygersberglaan.  
  
Communicatie 
Vragen over de werkzaamheden kunt u stellen aan de omgevingsmanager van KWS Infra, 
mevrouw Anja Grootendorst. U kunt haar telefonisch bereiken, per mail of via de KWS-app.  
Haar contactgegevens staan rechtsboven in de brief.  
 
Vindt u het interessant om de voortgang van de werkzaamheden te volgen? Download dan 
de KWS-app in de Apple en/of Google Play store of scan met de camera van uw telefoon 
onderstaande QR-code. U blijft dan altijd van het laatste nieuws op de hoogte.                                                                                                        

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Katwijk,  
namens hen,  
 

 
Remco Verboekend 
projectleider gemeente Katwijk 
                                                                                                                                


