Informatie
Reconstructie
Virulypad en Noordkade
Het Virulypad en de Noordkade worden gereconstrueerd. Dit duurt van
3 september 2018 tot juli 2019. Het Virulypad en een deel van de Noordkade
zijn deze periode afgesloten. De omleidingsroute loopt via het Hazepad en de
Noordkade richting Oudeweg.
Waarom?
De route van Delft/Den Haag via het Virulypad en de Noordkade naar Pijnacker
wordt veel gebruikt door fietsers, wandelaars, skeelers en ruiters. Het bestaande
fietspad verkeert in slechte staat en is bovendien veel te smal voor al dit verkeer.
Met de reconstructie wordt het fietspad verbreed, maar ook wordt een apart
wandel- en ruiterpad aangelegd. Om dit alles te kunnen realiseren moet een
sloot gedempt worden.
Planning
De werkzaamheden beginnen op 3 september met het dempen van de sloot, het
opbreken van het bestaande fietspad en de aanleg van een zanddijk. Deze dijk
dient als voorbelasting en moet een half jaar rusten zodat het nieuwe fietspad
niet gaat verzakken en scheuren. In april volgend jaar kan dan begonnen worden
met de aanleg van de nieuw fiets-, voet- en ruiterpaden. De verwachting is dat
het project begin juli 2019 klaar zal zijn.
Afsluiting Virulypad en zuidelijk deel Noordkade
Vanaf 3 september tot 1 juli 2019 zijn het Virulypad en het zuidelijk deel van de
Noordkade (tussen het Balijpad en de volkstuinen). Het is niet mogelijk om het
fietspad nog open te houden tijdens de rustperiode van de voorbelasting. Het
pad zal door al het uit te voeren werk in een slechte staat zijn en dus te gevaarlijk
voor fietsers. De omleidingsroute wordt duidelijk met borden aangegeven en
loopt via het Hazepad en de Noordkade richting Oudeweg.
Vragen over de uitvoering?
Hierover kunt u contact opnemen met projectleider Rene Nijrolder van de
gemeente: via tel. 06 -5185 3644 of r.nijrolder@pijnacker-nootdorp.nl.
Alle informatie vindt u ook op www.pijnacker-nootdorp.nl/virulypad

Omleidingsroute Virulypad/Noordkade
Vanaf 3 september2018 tot juli 2019 zijn het Virulypad en een deel
van de Noordkade afgesloten vanwege een reconstructie.
De omleidingsroute loopt via het Hazepad, de Noordkade en het
Balijpad richting de Oudeweg. Zie de blauwe route in de plattegrond.
Meer informatie: www.pijnacker-nootdorp.nl/virulypad
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