WERKZAAMHEDEN BOSKALIS
Tegelijk met het onderzoek naar de zuidelijke varianten van de tijdelijke verlegging N206, werkt Boskalis door
aan het project. Deze werkzaamheden hebben betrekking op de defintieve situatie en maken een zuidelijke
variant niet onmogelijk.
Boskalis heeft de vergunningaanvragen voor de tijdelijke verlegging van de N206 aan de noordzijde alvast
aangevraagd om vertraging zoveel mogelijk te voorkomen.
De gemeente Katwijk neemt over deze vergunningen pas een besluit als de definitieve ligging van de tijdelijke
N206 bekend is. Fysieke werkzaamheden ten behoeve van de tijdelijke verlegging vinden pas hierna plaats.
De omgeving wordt over de werkzaamheden en eventuele hinder geïnformeerd.
Werkzaamheden
Werk
aamheden

Locatie

Wanneer

Bouwen van bouwkeet en parkeerterrein

Zuidzijde N206: Randweg Marine Vliegkamp
(voormalig vliegkamp Valkenburg)
Het hele projectgebied

Oktober t/m
december 2019
Vanaf oktober 2019,
onderzoeken lopen
vaak door tijdens de
uitvoering van het
project

Zuidzijde N206: tussen Voorschoterweg en
nieuwe aansluiting Valkenburg Oost

Eind november
2019

Diverse onderzoeken:
• Grondinformatie, o.a. over bodem sloten
• Testen van gelinjectie in de grond (folieconstructie)
• Peilbuizen plaatsen voor monitoring grondwaterstand
• Proefsleuven om plek kabels & leidingen te bepalen
• Asfaltonderzoek van de wegen
Graven watergang

Het hele projectgebied
Vergunningaanvragen voor:
• Aanpassen watergangen voor tijdelijke situatie en
eindsituatie
• Aanleg rotonde Torenvlietslaan
• Aanbrengen grond/zand als voorbelasting
• Tijdelijke verlegging N206 aan noordzijde
• Het kappen van bomen voor o.a. tijdelijke verlegging 			
N206 aan noordzijde
• Aanpassingen Torenvlietbrug (nog in te dienen)
• Alle viaducten, onderdoorgangen en duikers (nog in
te dienen)
• Verkeersbesluiten voor bouwuitritten, bouwwegen en 		
verleggen van wegen

De vergunningen
t.b.v.
de tijdelijke verlegging N206 zijn aangevraagd om vertraging en
vertragingskosten
te voorkomen.

Kappen van bomen t.b.v. eindsituatie, nodig voor de
rotonde Torenvlietslaan, Torenvlietbrug, ongelijkvloerse
aansluiting Valkenburg Oost en nieuwe duikers

December 2019

Noordzijde N206:
- tussen Torenvlietslaan en Torenvlietbrug
- Torenvlietslaan en Voorschoterweg
Zuidzijde N206:
- Achterweg bij nieuwe aansluiting VB Oost
- bij afslag N206 naar Voorschoterweg
- Kooltuinweg
- bij Torenvlietbrug

Aanleg bouwuitrit en bouwwegen

- van de N206 naar de Torenvlietslaan
Januari 2020
- van Torenvlietslaan naar de Achterweg 			
(fietspad tijdelijk afgesloten)

Start aanleg tijdelijk brandweerpad en aanbrengen voorbelasting

Torenvlietslaan

Januari 2020

Voorbelasting aanbrengen voor verleggen Kooltuinweg
voor het bouwen van nieuwe duikers

Ter hoogte van Kooltuinweg 17 t/m 23

Januari 2020

