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Inleiding
De gemeente Noordwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland bereiden een
permanente drain onder de Parallel Boulevard voor. De aanleg ervan combineren
we met de herinrichting van deze boulevard, De Grent, het Palaceplein en gedeelten
van het Vuurtorenplein en het Wantveld.
Om het aanleggen van de permanente drainage onder de Parallel Boulevard vooraf
goed te testen voeren we een praktijkproef uit. Deze praktijkproef vindt plaats op het
parkeerterrein Palaceplein van 11 maart aanstaande t/m 11 april.

Waarom een praktijkproef?
Tijdens de herinrichting van de Parallel Boulevard gaan we tot circa 6 meter diepte
graven om de roestvrijstalen drain zorgvuldig te plaatsen. Maar wat zijn daarbij de
risico’s voor de panden dicht langs de Parallel Boulevard? Kan er schade ontstaan
door grondverschuivingen of trillingen? Hebben we letterlijk en figuurlijk een
waterdichte aanpak om schade aan de omgeving te voorkomen? Met deze
praktijkproef wil het projectteam, samen met diverse specialisten, mogelijke risico’s
uitsluiten. Daarom testen wij de werkwijze nu. Indien nodig passen wij de gekozen
werkmethode en het ontwerp aan.

Waarom op het Palaceplein?
Het parkeerterrein Palaceplein biedt ruimte om de graafproef veilig uit te voeren. De
bodem onder dit parkeerterrein is gelijkwaardig aan de bodem onder de Parallel
Boulevard. Voor een juiste uitvoering van de praktijkproef is een vergelijkbare
situatie belangrijk. Bovendien halen we daar nog een oude pompput weg. Deze is
blijven staan na het verwijderen van de drain onder Koningen Wilhelmina Boulevard.
Op de plattegrond bij deze brief ziet u de locatie van de praktijkproef.

Wat merkt u van de werkzaamheden?
Het parkeerterrein Palaceplein sluiten we voor een groot deel af. De overige
parkeerplaatsen zijn nog wel te gebruiken. Het parkeerterrein is in het weekend van
13 april weer volledig beschikbaar.
Voor de veiligheid is het bouwterrein afgezet met bouwhekken en alleen toegankelijk
voor bouwpersoneel. Alle straten, fiets- en voetpaden eromheen blijven begaanbaar
en de woningen, horeca en winkels bereikbaar.
In verband met de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden kunt u hinder of
geluidsoverlast ondervinden. Uiteraard proberen we de overlast zoveel mogelijk te
beperken.

Bel of mail gerust als u vragen heeft
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen en/of opmerkingen ? Neem dan gerust
contact op met omgevingsmanager Loek Verkleij via 071-3660361 of mail naar
info@parallelboulevard.nl.
Meer informatie over het project Parallel Boulevard vindt u op onze website:
www.parallelboulevard.nl.

Met vriendelijke groet,

Loek Verkleij
Omgevingsmanager Parallel Boulevard
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