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Geachte heer, mevrouw,
De gemeente treft momenteel voorbereidingen om te starten met de reconstructie van De Kanis. Om
de reconstructie zo veilig mogelijk uit te voeren legt de gemeente voorzieningen aan langs het
Oortjespad. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Bunnik Groep. Het Oortjespad
is daarom van 2 tot en met 8 juli alleen toegankelijk voor fietsers en wandelaars, en van 9 tot en met
27 juli 2018 afgesloten voor al het verkeer.
Aanleg passeerplaatsen
De gemeente start met de aanleg van twee passeerplaatsen langs het Oortjespad. Om de
passeerplaatsen te kunnen realiseren, brengt de aannemer Bunnik Groep eerst damwanden aan op
de waterlijn. Vervolgens worden er grondwerkzaamheden uitgevoerd en worden de fundering en het
asfalt aangebracht. Deze werkzaamheden duren circa 4 weken.
Aanleg bypass
Vanaf 9 juli start de aannemer met de aanleg van een bypass langs het Oortjespad. Deze
werkzaamheden bestaan uit grondwerkzaamheden en het aanbrengen van een EPS constructie. Het
wegdek van de bypass wordt tegelijk met de passeerplaatsen geasfalteerd en is na 27 juli 2018 klaar
voor gebruik.
Aanleg tijdelijk fietspad
Vanaf 2 juli start de aanleg van het tijdelijk fietspad langs het Oortjespad. Vanaf Het Recreatieschap
wordt parallel aan het Oortjespad een fietspad aangelegd richting de Van Teylingenweg. Deze
werkzaamheden worden buiten de rijbaan uitgevoerd, waardoor het verkeer op de Van Teylingenweg
Op alle leveringen en
overeenkomsten zijn onze
algemen inkoopvoorwaarden van toepassing
(www.woerden.nl)

niet gehinderd wordt. Het fietspad bestaat uit een tijdelijke constructie van funderingsdoek,
puinfundering en asfalt.
Vervangen duikers
De gemeente doelt er op om in dezelfde afsluiting ook de werkzaamheden van Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden uit te voeren. Die werkzaamheden bestaan uit het vervangen van twee
duikers in het Oortjespad en in de parallelweg naast het Oortjespad.
Omleiding
Doordat het Oortjespad is afgesloten wordt verkeer omgeleid via twee mogelijke omleidingsroutes:
 Via de Van Teylingenweg, Lange Meentweg, N212/Ingenieur Enschedeweg
 Via N212/Ingenieur Enschedeweg, N405/Spruitweg, Beukenlaan (in Kamerik), Knotwilgenlaan
Beide routes kunnen ook de andere kant op worden gevolgd. Het Recreatieschap en Kameryck blijven
altijd bereikbaar via de Ingenieur Enschedeweg.
Meer informatie
Wilt u meer lezen over het project? Kijk dan op www.dekaniswoerden.nl. Heeft u vragen over deze
brief, dan kunt u contact opnemen met de gebiedsmanager van Bunnik, Alexandra Braas. Alexandra
is telefonisch bereikbaar op 06-38106938 (werkdagen tussen 08:00 en 17:00) en per e-mail op:
dekanis@bunnikgroep.nl
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders
Melvin Helderman
Projectleider Reconstructie De Kanis
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