
16DONDERDAG 2 JUNI 2016DE KATWIJKSCHE POST nieuws

Petitie Stop Katwijk op de 
schop voor 90 seconden
Katwijk Smart Village (KSV) is ge-
start met een internetpetitie: 
stopkatwijkopdeschop.petities.
nl. Het burgerinitiatief KSV doet 
met de petitie een dringend be-
roep op de gemeente Katwijk om 
een pas op de plaats te maken 
met de huidige plannen voor de 
inpassing van R-Net. 

INGEZONDEN * KSV

De plannen van de gemeente
In Katwijk worden twee R-Net bus-
lijnen aangelegd voor snel busver-
voer. Eén lijn met als eindpunt het 
Vuurbaakplein. De tweede lijn met 
Estec als voorlopig eindpunt.
Beide buslijnen rijden via de Zee-
weg Katwijk in én uit. Drie rotondes 
worden kruispunten met stoplich-
ten waarbij de bus voorrang krijgt 
boven het overige verkeer. Fietspa-
den en groenstroken verdwijnen. 
Woonwijken worden zwaar belast.

Voor de monumentale Vuurbaak 
komt een keerlus voor bussen. De 
bus gaat in een rechte lijn heen en 
weer door Katwijk, waardoor de 
meeste wijken niet bereikt worden 
en men een stuk moet lopen of fiet-
sen om bij de bus te komen.

Inbreuk
Burgerinitiatief Katwijk Smart Vil-
lage heeft diverse regionale routes 
onderzocht. Nergens wordt zo’n in-
breuk gedaan op het woonmilieu 
en de infrastructuur als in Katwijk.
In Katwijk gaat de R-Netbus dwars 
door het dorp heen en weer. Steden 
die werk maken van stadsbussen 
met fraaie opstappunten, busplei-
nen en voorrang op de wegen zijn 
fout bezig in de ogen van verkeers-
deskundige Ben Immers, emeritus 
hoogleraar aan de TU Delft .

In de NRC van 11 mei 2016 zegt hij: 
‘Onzin, in stadsbussen zitten niet 
veel mensen. De steden kunnen 
hun aandacht beter richten op de 

fiets. Tram en metro zullen blijven 
maar de rest van het openbaar ver-
voer zal over 10 jaar uit de steden 
zijn verdwenen’.

Gemeente Katwijk houdt vast aan 
het vastgestelde tracé voor R-Net. In 
januari zou de gemeente een reac-
tie geven op de alternatieven die 
door KSV zijn aangedragen, tot op 
heden is deze reactie uitgebleven. 
Achter de gemeentedeur wordt ver-
der gedacht en gerekend en nie-
mand weet wat de uitkomst wordt. 
Discussie over het tracé van R-Net is 
nooit gevoerd.

‘Laten we nadenken 
over de vraag hoe 
ons dorp er in de 

nabije toekomst uit 
moet zien’

Voorstellen
Verkeerstellingen laten zien dat de 
drie rotondes Kon. Julianalaan/Zee-
weg, Kon. Julianalaan/Industrieweg 
en Biltlaan/Rijnsoever gewoon kun-
nen blijven. Zij zijn veel veiliger en 
vervuilen minder dan kruispunten 
met stoplichten.

Een fietspad langs de N206 én langs 
de Zeeweg wordt opgeheven. Fiet-
sers, e-bikers en brommers worden 
via een verkeerd geplande fietstun-
nel door een woonstraat geleid. On-
acceptabel!

De bussen gaan keren op het te nau-
we Vuurbaakplein. Laat de bus niet 
heen en weer rijdt, maar een lus 
maken door Katwijk.
Laat de snelbus niet door maar 
langs het dorp rijden, met een 

transferium bij de Duinvallei/ Zee-
weg én bij de Hoornes ter hoogte 
van ‘t Heen. Dit voorkomt dat de 
enorme bushaltes met fietsenstal-
lingen voor woonhuizen worden 
aangelegd.

Maak zo’n transferium bereikbaar 
via ruime groene fietsroutes. Hak 
niet 98 bomen om maar maak de 
plannen passend binnen het huidi-
ge groen.

Zoek naar duurzame oplossingen 
waarmee straks alle wijken bereikt 
worden. Met Arnhem en Groningen 
als voorbeeld.
Met de noodzakelijke vervanging 
van het Zeewegviaduct en Duinval-
lei ligt er een prachtige kans met de 
nu nog beschikbare ruimte voor 
een transferium.

Ondertunneling van de N206 geeft 
Katwijk lucht voor de toekomst. Na 
de verbouwing van het Zeewegvia-
duct is ondertunneling voorgoed 
niet meer mogelijk.

Petitie
Voor het ‘comfort’ van de buspassa-
gier en 90 seconden tijdwinst 
wordt 40 miljoen euro verspild en 
het dorp ernstig aangetast. 

Katwijk Smart Village roept met de 
petitie www.stopkatwijkopdeschop.
petities.nl de gemeente op de bus als 
gewone bus door Katwijk te laten 
rijden. Neem de tijd om te komen 
tot een realiseerbare integrale toe-
komstvisie voor ons dorp. Dat zijn 
wij aan de toekomstige generaties 
verplicht.

KSV roept de inwoners van Katwijk 
op om de plannen van de gemeente 
af te wijzen en de petitie ‘Stop Kat-
wijk op de schop’ te ondersteunen. 
Dit kan bij:
Facebook.com/RnetinKatwijk
Twitter.com/smartkatwijk
katwijksmartvillage@gmail.com.

Nachtvlinders 
vang je met 

stroop

H oewel veel soorten het moeilijk hebben in het 
moderne Nederland zijn dagvlinders opval-
lend aanwezig in het Nederlandse landschap. 

Nachtvlinders vallen minder op, terwijl daar veel meer 
soorten van zijn, in veel grotere aantallen. Logisch, 
want zoals de naam al zegt vliegen nachtvlinders 
vooral ‘s nachts.

In Nederland zijn wel meer dan 2.400 soorten nachtvlinders 
vastgesteld. Met soms prachtige namen als Rood Weeskind, 
Nachtpauwoog, Gemarmerde Wortelboorder of de wat gewo-
ner klinkende Mei- en Junikever. Nachtvlinders mogen zich de 
laatste jaren in een grote belangstelling verheugen. Er is zelfs 
een Nationale Nachtvlindernacht. Dit jaar vindt die plaats van 3 
tot 5 juni, wat weer samenhangt met de European Moth Night, 
een nachtvlindernacht die verspreid over heel Europa wordt ge-
houden. Op tientallen locaties door heel Nederland worden ko-
mend weekend nachtvlinder-excursies gehouden. Ook de Vogel-
club Katwijk en Natuurcentrum Katwijk doen mee.

Een nachtvlinderexcursie is geen gewone excursie. Het wordt 
avondwerk of zelfs nachtwerk, want het moet donker zijn. Er 
worden speciale lampen en witte lakens gebruikt om de nacht 
vlinders te lokken en te zien te krijgen. Ook wordt op een aantal 
bomen stroop gesmeerd, wat ook nachtvlinders aantrekt.

Meedoen aan de Nationale Nachtvlindernacht in Katwijk? We 
verzamelen zaterdagavond 4 juni om 21.30 uur bij de ingang 
van Panbos. Onder leiding van een deskundige lopen we dan 
naar een strategisch plek in het bos, zetten lampen en lakens op 
en smeren stroop, en wachten dan in spanning af wat we te zien 
zullen krijgen…

Voor deze excursie dient u zich op te geven via info@natuurcen-
trumkatwijk.nl of arjan@birdclubkatwijk.nl.


