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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. Maandag 15 maart
2021 starten de werkzaamheden aan de kade. Deze zullen naar verwachting eind 2021
gereed zijn. Het herstel van het fietspad wordt verder uitgewerkt door de gemeente en volgt
later. Dit mede in verband met het vleesmuisonderzoek dat loopt voor de bomen die hiervoor
gekapt moeten worden.
Digitale informatieavond
Graag informeren we u op donderdag 11 maart om over de werkzaamheden tijdens een digitale informatiebijeenkomst via Microsoft Teams. Deze start om 19.00 uur. Tijdens deze
bijeenkomst wordt een presentatie over de werkzaamheden aan de kade gehouden, waarbij
het mogelijk is om via de chat vragen te stellen.
Wilt u deze bijwonen? Dan kunt u zich tot woensdag 10 maart aanmelden door een e-mail te
sturen naar omgevingsmanager Anja Grootendorst, agrootendorst@kws.nl. U ontvangt van
haar op woensdag 10 maart in de namiddag een link met een uitleg om deel te kunnen nemen.
Omleiding/bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden blijft het Hazepad voor zowel fietsers, wandelaars en ruiters
afgesloten. Er wordt een omleidingsroute voor het fietsverkeer ingesteld (zie afbeelding in de
bijlage). De brug richting de Dobbeplas wordt afgesloten echter voor (uitsluitend) wandelaars
komt er een alternatieve verbinding.
De hulpdiensten zijn op de hoogte van de omleiding zodat bij noodgevallen de woningen en
bedrijven goed bereikbaar zijn.
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Communicatie
Voor actuele informatie over het project kadeverbetering Hazepad Pijnacker adviseren wij u
gebruik te maken van de KWS-app. Door onze updates kunt u de voortgang van het project 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 Delfland een speciale projectpagina op
de website, deze is te bereiken via 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 waterveiligheid en het project kadeverbetering 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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Bijlage
-------------- Omleidingsroute
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