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Geachte bewoner(s) en ondernemer(s),
In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland gaan wij de kade langs het Hazepad
verstevigen en opknappen. Dit is nodig omdat de kade niet meer stabiel is. Maandag 22 maart
2021 starten de voorbereidende werkzaamheden en aansluitend de werkzaamheden aan de
kade. Deze zullen naar verwachting eind 2021 klaar zijn.

Aanvoerroute
Voor van de kadeverbetering is het nodig dat er voor de versteviging van de kade klei
aangebracht wordt. Op maandag 22 maart starten wij met de voorbereidende
werkzaamheden: aanbrengen van een rijplatenbaan. Vanaf maandag 5 april voeren wij klei
aan. Dit wordt gefaseerd uitgevoerd. Met vrachtwagens brengen we de klei naar de locatie.
Gedurende de kleitransporten zullen er op de Noordeindseweg verkeersregelaars het verkeer
regelen en ervoor zorgen dat het verkeer om en om rijdt en met gepaste snelheid.
Op de achterzijde van deze brief vindt u een afbeelding van locatie kadeverbetering (oranje
lijn), de rijplatenbaan (rode lijn), transportroute (blauwe lijn) en waar de verkeersregelaars
ingezet worden.
De overige transporten zullen ook gebruik maken van deze route maar zullen minder vaak
voorkomen dan het vervoeren van klei.
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Communicatie
Actuele informatie over het project kadeverbetering Hazepad Pijnacker ontvangt u via de
KWS-app. Regelmatig berichten wij over de voortgang van het project. Zo kunt u het op de
voet volgen. De KWS-app is te downloaden in de Apple- en/of Google Play store of door
onderstaande QR-code te scannen. Daarnaast heeft het Hoogheemraadschap van Delfland
een speciale projectpagina op de website ingericht: www.hhdelfland.nl/hazepad

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neemt u dan gerust contact op met onze
omgevingsmanager Anja Grootendorst. Zij is te bereiken via het telefoonnummer
06-11320281, e-mail agrootendorst@kws.nl of via de KWS app. Heeft u algemene vragen
over de waterveiligheid en de kade bij het Hazepad, dan kunt u contact opnemen met Saskia
Smits, omgevingsadviseur van Delfland, via 015 260 8108 of ssmits@hhdelfland.nl

Met vriendelijke groet,
KWS Infra Rotterdam - Zwijndrecht
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