Planning 2019/2020 op hoofdlijnen
Dit is de voorlopige planning, aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend

R-net komt naar Katwijk
Snelle hoogwaardige busverbindingen van en naar Leiden Centraal
Vanaf december 2020 krijgt Katwijk twee R-net busverbindingen van en naar Leiden Centraal. In de afgelopen jaren is
bepaald welke routes de bussen gaan rijden en welke maatregelen er in de kern van Katwijk genomen worden om de
bussen straks snel en betrouwbaar te laten rijden. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk werken samen
aan de voorbereiding en de realisatie van deze maatregelen. De eerste halte is inmiddels klaar.
Opening van halte Duinvallei
Op woensdag 13 maart openden gedeputeerde Floor Vermeulen,
wethouder Rien Nagtegaal en Machiel Kleingeld van Arriva de
allereerste R-nethalte in Katwijk: halte Duinvallei. “De opening van
de halte Duinvallei is nog maar het begin”, aldus Floor Vermeulen,
gedeputeerde verkeer en vervoer van de provincie Zuid-Holland.
De komende tijd werken de provincie Zuid-Holland en de
gemeente Katwijk samen aan de komst van R-net naar Katwijk.
Op maar liefst 13 plaatsen in Katwijk komen nieuwe haltes of
worden bestaande haltes opgewaardeerd tot R-nethaltes. Dat
betekent zeer comfortabele bushokjes, heel veel overdekte fietsvoorzieningen en digitale informatiepanelen met actuele reisinformatie. Daarnaast worden op de routes in Katwijk diverse
maatregelen getroffen om de doorstroming van de bus te verbeteren. Vermeulen: “Als de R-netbussen eind 2020 gaan rijden
krijgen de haltes nog het rode R-net logo op het dak van het
bushokje. Dan is Katwijk helemaal klaar voor R-net!”

Bijeenkomsten
De afgelopen maanden is een groot aantal bijeenkomsten georganiseerd over de nieuwe en aan te passen bushaltes, de maatregelen
bij de Zeeweg-oost – waaronder de komst van een fietstunneltje in
plaats van de huidige oversteek bij het Waterloopje – en de overige
aanpassingen aan de infrastructuur. In samenspraak met de omgeving werken we de voorlopige ontwerpen verder uit tot definitieve
ontwerpen. We hebben ervoor gekozen om tijdens dit participatietraject eerst in gesprek te gaan met de direct aanwonenden van
de betreffende maatregel, om tijdens een vervolgbijeenkomst met
de hele buurt naar het ontwerp te kijken. De ontwerpen voor de
bushaltes worden in de loop van dit jaar door het college vastgesteld. Voor de fietstunnel onder de Zeeweg is de procedure voor een
nieuw bestemmingsplan en de aanvraag van een omgevingsvergunning gestart. De uitvoering van de maatregelen start eind dit
jaar. Ook in het vervolgtraject blijven we met de omgeving
in gesprek.

Bereikbaarheid
De verschillende infrastructurele maatregelen op
het R-net tracé brengen gedurende langere tijd de
nodige verkeershinder met zich mee. Werkzaamheden worden waar mogelijk op elkaar afgestemd
om de hinder te beperken. Omleidingsroutes en
verkeershinder zijn echter onvermijdelijk. De bereikbaarheid van fiets- en voetgangersroute tijdens de
renovatie van de Koningin Julianabrug heeft grote
prioriteit. De gemeente zal de omgeving hiervan
continu op de hoogte houden.

Maart 2019

Start ruimtelijke procedures R-net maatregelen Zeeweg

Oktober – december 2019

Aanleg watertransportleiding Biltlaan

November 2019

Start aanleg R-net haltes

December 2019

Start aanleg fietstunneltje Zeeweg

Maart t/m november 2020

Herinrichting Biltlaan

Maart t/m oktober 2020

Renovatie Koningin Julianabrug

Winter 2020/2021

Aanleg nieuwe groenstrook Biltlaan

December 2020

Start dienstregeling R-net
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Impressie fietstunnel Zeeweg

v.l.n.r. wethouder Rien Nagtegaal, Machiel Kleingeld (Arriva)
en gedeputeerde Floor Vermeulen

Samen voor de best
bereikbare provincie
“Het aantal inwoners in Zuid-Holland groeit snel en de vraag naar
mobiliteit ook. Daarom investeert
de provincie Zuid-Holland niet alleen in de aanleg en onderhoud van
wegen en (snel)fietspaden, maar ook fors in de ontwikkeling
van hoogwaardig openbaar vervoer, zoals hier in Katwijk.
Samen met gemeente en busmaatschappij Arriva bouwen wij
aan een snelle, frequente en betrouwbare busverbinding van
en naar Leiden Centraal. Een impuls voor de bereikbaarheid
van Katwijk en weer een mooie schakel in het randstadbrede
R-net. Zo bouwen we samen aan de best bereikbare provincie,
en daar ben ik trots op.”
Floor Vermeulen, gedeputeerde verkeer en vervoer
provincie Zuid-Holland.

Vernieuwen Biltlaan en renovatie Koningin Julianabrug
De realisatie van de maatregelen voor R-net wordt gecombineerd
met een complete vernieuwing van de Biltlaan. Tijdens de vier
bijeenkomsten die tussen oktober 2018 januari 2019 georganiseerd
zijn, zijn omwonenden geïnformeerd over de renovatie van de
brug en is gekeken naar de manier waarop de vrijliggende fietspaden op de Biltlaan tussen de Helmbergweg en de rotonde De
Krom het beste ingepast kunnen worden. Dit heeft geleid tot een
Nota van Uitgangspunten waarin twee varianten voor de fietspaden zijn opgenomen. De gemeenteraad heeft de uitgangspunten
op 14 februari j.l. vastgesteld. De komende maanden wordt het
ontwerp voor de Biltlaan, inclusief de groene bermen, verder uitgewerkt. De omgeving wordt hier intensief bij betrokken.
Aanleg watertransportleiding
Om de duur van de overlast door werkzaamheden te beperken
probeert de gemeente Katwijk werkzaamheden die kort na 2020
zouden moeten plaatsvinden op het R-net tracé zoveel mogelijk
naar voren te halen en slim te combineren. Zo wordt de Biltlaan
eerder opnieuw ingericht en gaat Dunea eerder aan de slag met
de aanleg van een waterstransportleiding langs de Biltlaan. Dunea
gaat dit werk in de tweede helft van 2019 uitvoeren in plaats van
in 2023. Uitgebreide informatie over deze werkzaamheden volgt.
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Maatregelen R-net
1.	
Vervangen van de huidige fietsoversteek bij het Waterloopje door een
tunneltje. De inrichting van de openbare ruimte en fiets-/voetpaden boven
het tunneltje en rond de in- en uitgangen. Aanpassen van groen.
Herinrichting parkje Sjaloompad.
2. 	Opwaarderen van de halte Raadhuis naar R-net halte met fietsenstalling
(wordt halte Gemeentehuis).
3.	
Aanleggen nieuwe R-net halte Gemeentehuis, inclusief fietsenstallingen.
4.	Aanpassen oversteek Miereweidepad.
5.	Opwaarderen halte Duinoord tot R-net halte met fietsenstalling
(wordt halte Marktplein).
6.	Aanleggen comfortstroken op rotonde Zeeweg – Karel Doormanlaan.
7.	Opwaarderen halte Noordeinde tot R-net halte met bijbehorende
fietsenstalling (wordt halte Centrum).
8. Opwaarderen halte Voorstraat tot R-net halte (wordt halte Strand).
9.	
Aanleggen nieuwe R-net haltes ter hoogte van Vuurbaakplein (aan beide
zijden van de Boulevard).
10.	Aanleggen nieuwe R-net halte Boulevard-zuid (uitstaphalte).
11.	Aanleggen nieuwe R-net halte Boulevard-zuid (instap- en wachthalte).

www.zuid-holland.nl/r-net
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Voor de start van de dienstregeling van R-net
in december 2020 moet er een aantal maatregelen getroffen worden. Bestaande haltes
worden opgewaardeerd tot R-net halte, er
komen nieuwe R-net haltes bij en er worden
maatregelen getroffen om de doorstroming
van de bussen en het overige verkeer te faciliteren. Op deze kaart ziet u om welke maatregelen het gaat.
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12.	Opwaarderen halte Raadhuis naar R-net
halte
Julianalaan noord)
met fietsenstalling (wordt halte Gemeentehuis).18_1087
13. Aanleggen busstrook.
14.	Aanleggen comfortstroken op rotonde Industrieweg.
17.	Aanleggen nieuwe R-net halte Hoornes Passage met fietsenstalling.
18. Aanpassen rotonde Biltlaan – Rijnsoever.
19.	Aanleggen comfortstroken rotonde Biltlaan – De Krom.
20.	Aanleggen nieuwe R-net halte Sportpark de Krom met fietsenstalling.
21. Opwaarderen halte Space Expo tot R-net halte.
22.	Aanleggen R-net eindhalte op het terrein van ESA/Estec (wordt halte Estec).

Vernieuwen Biltlaan
15. Vernieuwen Koningin Julianabrug.
16.	Groot onderhoud Biltlaan zuid (tussen Industrieweg en Hoorneslaan).
23.	Groot onderhoud Biltlaan noord (tussen Hoorneslaan en De Krom),
aanleg nieuwe fietspaden en aanpassing groen.

www.katwijk.nl/hov
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