
N206 ir. G. Tjalmaweg – inrichting Parkstrook 

 

Vragen en antwoorden tijdens het webinar 9 december 2020  

 

HET FIETSPAD 

 

Komt ook de verlichting van bijvoorbeeld het fietspad nog ter sprake? 

De verlichting van het fietspad komt tijdens de presentatie niet aan de orde. Langs het snelfietspad 

komen evenveel armaturen terug als er nu zijn. Verder is er in de parkstrook geen extra verlichting 

voorzien. 

 

Hierbij het verzoek om het huidige “bromfietsverbod” terug te laten komen/te laten gelden 

voor het snelfietspad. Dit in verband met voorziene geluidsoverlast. 

De gemeente Katwijk, toekomstig beheerder van het fietspad, heeft deze vraag beantwoord: 

“Snorfietsen zijn hier nu al toegestaan. Er is dus al sprake van geluid. Bromfietsen/scooters en 

snorfietsen maken wat dat betreft geen groot verschil.” 

 

Het snelfietspad is toch altijd met bromfietsen? Het is tenslotte een regionale fietsroute. 

De gemeente Katwijk, toekomstig beheerder van het fietspad, heeft deze vraag beantwoord:  “Op het 

toekomstige snelfietspad zijn ook brommers en scooters (waarvoor een brommer-rijbewijs vereist is) 

toegestaan. Snorfietsen zijn op het huidige fietspad al toegestaan. Het nieuwe fietspad wordt een 

snelfietsroute en is daarmee ook bedoeld voor speed-pedelecs. Speed-pedelecs vallen qua 

regelgeving onder bromfietsen. Het is daarom logisch ook brommers en scooters toe te staan. Het 

profiel van het fietstpad (4 m breed) is voldoende om bromfietsers toe te staan.” 

 

Als er aan beide zijden van het fietspad een wandelpad komt, kan er dan één van de twee 

worden uitgevoerd in asfalt? Dan krijgen de skeelers ook de gelegenheid om gebruik te maken 

van de parkstrook. Als er alleen een schelpen- of zandpad komt, gaan de skeelers 

waarschijnlijk het snelfietspad op, dat lijkt me niet wenselijk. 

Het is niet zo dat er aan beide zijden van het fietspad een wandelpad komt. Alleen bij Duinzicht zijn er 

aan weerszijden van de nieuwe watergang wandelpaden voorzien. Deze wandelpaden zijn 1,5m 

breed en worden uitgevoerd in een rolstoelvriendelijke verharding (Stabilizer). Skeeleraars behoren 

gebruik te maken van het fietspad, dat 4m breed wordt en van asfalt wordt voorzien.    

 

Kunnen de brommers niet langs de zuidelijke kant van de N206 rijden? 

Jazeker, brommers kunnen ook gebruik maken van de Kooltuinweg/Achterweg.  

 

INRICHTING PARKSTROOK 

 

Komen er bij-vriendelijke bomen? 

Ja, er komen in de parkstrook bij-vriendelijke boomsoorten zoals de Linde en de Wilg, waar bijen 

nectar kunnen halen. Ook worden er bloeiende, inheemse struikensoorten geplant waar bijen 

bloesems vinden. 

 

Waar kan ik het bomencompensatieplan voor dit project vinden? 

De actuele inzichten over tot bomen die verwijderd worden, gehandhaafd of nieuw aangeplant 

worden in de parkstrook zijn verwerkt in de presentatiesheets van het webinar. Het groenplan voor 

het gehele project wordt nog verder in detail uitgewerkt.   

 



Komt er een mooie waterpartij waar we een bootje aan kunnen leggen? 

De watergang voor Duinzicht is toegankelijk voor lage bootjes. 

 

Het is belangrijk dat de groenstrook goed onderhouden wordt. Wat zijn daarover de 

afspraken? En hoelang gelden die afspraken? 

De gemeente Katwijk is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. De gemeente controleert het 

groenplan zodat het past in het reguliere groenbeleid en het te voeren beheer.  

 

PARKEERPLAATSEN DUINZICHT EN BOSJES IN DE BUURT 

 

Waar komen de parkeerplaatsen voor bewoners langs/aan het Duinzicht? 

De parkeerplaatsen voor bewoners blijven behouden. Die wijzigen niet. 

 

Komen er langs de parkeerplaatsen bij het Duinzicht, waar de bosjes zijn weg gehaald, wel 

nieuwe bosjes? Of kijk je op het voet- en fietspad uit? 

Alle bestaande parkeervakken worden omgeven door een haag, zoals nu ook het geval is bij de 

meest westelijke parkeerblokken. Bij de andere parkeervakken worden nieuwe hagen geplant.  

 

Welke soort bomen komen er langs de parkeerplaatsen? Graag geen bomen die hars of troep 

afgeven. 

Er komen geen bomenrijen langs de parkeerplaatsen. In het park staan diverse bomen die alle niet 

pluizen of zware bladval geven.  

 

TORENVLIETSLAAN EN OMGEVING 

 

Het gebied langs de hele Tjalmaweg wordt beschouwd als parkstrook, zo werd er gezegd. Hoe 

komt het er ter hoogte van de Torenvlietslaan uit te zien? 

In het huidige plan van Boskalis is, op verzoek van de gemeente, vooralsnog een fietsstraat voorzien 

op het deel van de Torenvlietslaan dat parallel aan de N206 loopt (zie hiervoor sheet 38 en 39 in de 

presentatie). Op basis van een recent nieuw verzoek van de gemeente wordt nu onderzocht of de 

fietsstraat wellicht kan worden vervangen door een snelfietspad met daarnaast een ontsluitingsweg 

(en een apart wandelpad van en naar de bushalte). Of dat in de eindsituatie ruimtelijk inpasbaar is, is 

op dit moment nog niet duidelijk. 

 

Ik ben ook erg benieuwd wat het plan bij de Torenvlietslaan is. Komt hier een aparte avond 

voor? 

Zie het antwoord op de vorige vraag hoe de situatie er bij de Torenvlietslaan uit komt te zien.  

Er komt geen aparte avond over dit gebied. 

 

De Torenvlietslaan is juist erg belangrijk ook m.b.t. brandweer en bedrijven. 

Het is bekend dat de brandweer en bedrijven gebruik maken van de Torenvlietslaan. Het huidige plan 

gaat vooralsnog uit van een fietsstraat, waar ook de brandweer en bedrijven gebruik van kunnen 

maken. Deze fietsstraat is op verzoek van de gemeente Katwijk in het plan opgenomen. Recent heeft 

de gemeente Katwijk ons gevraagd om te onderzoeken of de fietsstraat wellicht kan worden 

vervangen door een snelfietspad met daarnaast een ontsluitingsweg (en een apart wandelpad van en 

naar de bushalte bij aansluiting Valkenburg-Oost). Of dat in de eindsituatie ruimtelijk inpasbaar is, is 

op dit moment nog niet duidelijk. 

 

Waar is de bushalte straks? 



Als de verbreding van de N206 ir. G. Tjalmaweg klaar is, zijn er bushaltes bij aansluiting Valkenburg-

Oost.   

 

PLANNING 

 

Wat is de planning van alle werkzaamheden? 

Als het gaat om de inrichting van de parkstrook dan wordt nog deze winter de nieuwe watergang in de 

parkstrook bij Duinzicht gegraven. Tevens worden deze winter de eerste bomen aangeplant bij 

Duinzicht. Over de planning van de overige werkzaamheden volgt op een later moment meer 

informatie via de website. 

 

PRESENTATIE 

 

Waar kunnen we de presentatie nalezen? 
De presentatiesheets van het webinar zijn te vinden op www.rijnlandroute.nl met het filmpje van het 

webinar en dit overzicht van gestelde vragen en antwoorden. 

http://www.rijnlandroute.nl/

