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Vervanging tijdelijke grondwatermaatregel Hoofdstraat

Geachte heer/mevrouw,
Voor het beheersen van het grondwaterniveau in de Hoofstraat en omgeving in Noordwijk aan Zee zijn
in de maand januari van 2019 werkzaamheden gepland. Vooruitlopend op de aanleg van een
permanente drain onder de Parallel Boulevard worden extra bronbemalingsinstallaties ingezet met een
tijdelijke functie.

Wat houden de werkzaamheden in?
De huidige installatie op het parkeerterrein aan de Maarten Kruytstraat wordt vervangen door drie
nieuwe installaties. Eén aan de Gasthuissteeg en twee installaties op het Jan Kroonsplein. Aan de drie
pompen worden leidingen bevestigd die op circa 40 centimeter onder de bestrating ingegraven worden.
Met behulp van deze leidingen wordt grondwater onttrokken en afgevoerd via het rioolstelstel.
Met deze tijdelijke maatregel wil de gemeente Noordwijk wateroverlast in de laagst gelegen delen van
Noordwijk aan Zee zoveel mogelijk beperken tot de permanente drain de functie van de tijdelijke
bemaling overneemt.
Op de plattegrond bij deze brief ziet u waar de installaties en de leidingen geplaatst worden.

Wat merkt u van de werkzaamheden?
Het plaatsen van de bronbemaling en het ingraven van de leidingen zal per locatie circa drie tot vier
dagen in beslag nemen. Alle straten, fiets- en voetpaden blijven begaanbaar en de woningen, horeca
en winkels bereikbaar.
In verband met de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden kunt u enige hinder of geluidsoverlast
ondervinden. Uiteraard proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken.
De bronbemalingsinstallaties worden op de parkeerterreinen geplaatst om
geluidsoverlast voor omwonenden en bedrijven te minimaliseren.
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Wat merkt u van de tijdelijke bemaling?
De installaties worden elektrisch aangedreven. In combinatie met de geluiddempende omkasting zorgt
dit ervoor, dat de pompen zonder lawaai hun werk doen. Dichtbij de installatie kan het geruis van
water waargenomen worden, wij verwachten echter dat dit voor omwonenden en bedrijven niet of
nauwelijks waarneembaar is.
Vanaf 2020 zal de permanente drain onder de Parallel Boulevard de functie van de tijdelijke
bemalingsinstallaties gaan overnemen en verdwijnen de installaties één voor één uit het centrum.
De installaties worden in de hekken gezet om de veiligheid voor passanten te garanderen en
vandalisme te voorkomen. In plaats van standaard bouwhekken heeft de gemeente gekozen voor
hekwerk met een nette, semipermanente uitstraling. Op de hekken komen bordjes met een
noodnummer voor calamiteiten.

Inloopochtend voor informatie over de tijdelijke maatregel
Op 10 december zijn bewoners en ondernemers van harte welkom voor informatie en een kop koffie in
Museum Noordwijk. Omgevingsmanagers Loek Verkleij en Marcel Floor beantwoorden graag uw
vragen over de tijdelijke maatregel.

Datum en tijdstip: maandagochtend 10 december tussen 7.30 en 11.30 uur
Adres: Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4 in Noordwijk
Bent u niet in de gelegenheid om op 10 december naar het museum te komen, dan kunt u altijd een email sturen naar gemeente@noordwijk.nl. Een van de omgevingsmanagers neemt dan contact met u
op.

Achtergrond tijdelijke maatregel
Door de gemeente Noordwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland wordt een permanente drain
onder de Parallel Boulevard voorbereid. De aanleg ervan wordt gecombineerd met de herinrichting van
de boulevard en aangrenzende straten. Het drainagesysteem zal in 2021 volledig operationeel worden.
Om vanaf januari 2019 de grondwaterstanden in het kerngebied van de waterproblematiek in
Noordwijk aan Zee te beheersen, is tijdelijke grondwaterafvoer gewenst. Daarvoor worden
zogenaamde bronbemalingsinstallaties ingezet. Met behulp van een pompinstallatie wordt op
verschillende plaatsen grondwater opgepompt en via het riool afgevoerd. Hiermee wordt plaatselijk en
tijdelijk de grondwaterspiegel verlaagt.
Meer informatie over het project Parallel Boulevard vindt u op onze website:

https://www.noordwijk.nl/home/parallelboulevard
Wij danken u alvast voor uw begrip en begroeten u graag persoonlijk op 10 december a.s.

Met vriendelijke groet,
Loek Verkleij en Marcel Floor
Omgevingsmanagers Parallel Boulevard
Bijlage(n): Bijlage 2
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