
1 Fase 1 zandwinning
2 Fase 1 herinrichting (begin 2023)
3 Grens werkgebied
4 Afscherming met hekwerk
5 Bouwweg op locatie
6 Verkeerslichten nieuwe inrit
7 Terrein zanddepot
8 Tijdelijke dam met duikers 
9 Bouwkeet Grondbank GMG
10 Bouwkeet Boskalis
11 Parkeerterrein
12 Hondenlosloopgebied
13 Tijdelijke opslag bovengrond
14 Wandelroute 
15 In-/uitrit werkverkeer
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Even bijpraten…
Er is inmiddels al flink wat werk verricht in en rond Plas 
Caron. Via deze update praten we u graag bij over de 
stand van zaken. Ook informeren we u graag over de 
gewijzigde planning voor een aantal werkzaamheden. 

Plas Caron 
Nieuwsbrief

www.k3.nl

Oktober 2022

Stand van zaken
Afgelopen april meldden wij u al dat het werk rond plas 
Caron gestaag vordert. Inmiddels is het zanddepot geheel 
aangelegd en is de in-/en uitrit voor het werkverkeer nabij 
het zanddepot op het werkterrein aangelegd. Ook de route 

voor intern transport is gereed door de aanleg van een dam 
met duikers over de watergang. Helaas zijn er ook een aantal 
werkzaamheden vertraagd, wat geleid heeft tot een gewijzigde 
planning op een aantal onderdelen.



Wijzigingen in de planning

Graag informeren wij u over een paar wijzigingen in de 
werkplanning. 

VRI (verkeerslichten)
Eigenlijk hadden we de Beelaertsweg inmiddels verbreed 
willen hebben en de verkeerslichten geplaatst. Dat gaat 
vanaf eind november/begin december alsnog gebeuren. 
Daarbij leggen we ook een barrier aan om het fietsverkeer 
af te schermen.

Start zandwinning 
Begin november wordt de elektrische zuiger aangevoerd en 
geïnstalleerd. Nadat deze is opgebouwd zal de zandzuiger het 
depot volspuiten. Dit zal ongeveer duren tot eind van dit jaar. 

Voor meer informatie over het project kunt u terecht 
op www.k3.nl/plascaron. Heeft u nog vragen, dan 
kunt u contact opnemen met:

Thomas Nusselein
Projectleider
t.nusselein@k3.nl 
06 52 39 45 14
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Vandalisme

Afgelopen augustus constateerden wij dat een 
deel van het hekwerk aan de noordwestkant van 
de plas vernield was. Inmiddels is dit weer hersteld 
en is ons werkterrein weer afgesloten voor publiek. 
Omdat wij niet altijd op het werkterrein aanwezig 
zijn, kunnen we dit soort vandalisme zelf niet altijd 
tijdig constateren. Mocht u dit soort vernielingen 
zien dan kunt u dit op elk moment melden via 
telefoonnummer 026 348 88 00.

Dit stond eigenlijk voor september/oktober gepland. De afvoer 
van het zand gaat op z’n vroegst vanaf begin 2023 starten. Dat 
stond oorspronkelijk voor oktober gepland.
 
Voor de verkoop van het zand vanuit het depot (de dagelijkse 
handel) is Boskalis inmiddels overeengekomen dat De Hoop 
Bouwgrondstoffen dit gaat doen. 
 
Herinrichting plas
We gaan op z’n vroegst begin 2023 starten met de 
herinrichting van de plas. Dit stond eigenlijk gepland voor 
september 2022. Grondbank GMG, een dochteronderneming 
van K3, gaat dit werk uitvoeren. 


