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Uitnodiging inloopavond 23-09-2014
Ophogen fietspad Omloopkade - 101348

Geachte heer, mevrouw,

We gaan begin 2015 het fietspad Omloopkade ophogen. Het fietspad is verzakt waardoor het bij hevige
regenval gedeeltelijk onder water komt te staan. Daarnaast is besloten de bemaling van de sloot tussen het
plan 'Bunderhof' (oude kwekerij) en Omloopkade stop te zetten. Met het ophogen van het fietspad
voorkomen we dat het fietspad in de toekomst onder water komt te staan. Met deze brief hopen we u te
informeren over de komende werkzaamheden. Daarnaast nodigen we u van harte uit om op dinsdag
23 september 2014 naar de inloopavond te komen.

Fietspad Omloopkade
In het verleden heeft ten oosten van de Omloopkade, ter hoogte van het Boegpad tot het Bruggenpad, een
kwekerij gelegen. Hiervoor is de waterstand van de sloot tussen de kwekerij en de Omloopkade door
bemaling kunstmatig laag gehouden. Als gevolg daarvan is de kade tussen het Boegpad en het Bruggenpad
met daarop het fietspad gezakt. Inmiddels is de voormalige kwekerij gedeeltelijk bebouwd; het plan
'Bunderhof". Het Hoogheemraadschap van Rijnland en de ontwikkelaar van Bunderhof hebben afgesproken
de bemaling op korte termijn te beëindigen. De sloot krijgt dan hetzelfde waterpeil als de Omloopwetering,
aan de westkant van de kade. Het fietspad komt daardoor plaatselijk permanent onder water te staan. Door
het fietspad op te hogen voorkomen we dit.

Wat gaat er gebeuren?
Het huidige fietspad wordt maximaal 40 centimeter opgehoogd en opnieuw geasfalteerd. Vanwege de
verhoogde waterstand zal ook een deel van de bomen op de omloopkade dood gaan. Deze gaan we rooien.
Om dit verlies aan groen te compenseren brengen we nieuwe bomen en beplanting aan. Daarnaast richten
we een aantal specifieke plaatsen in voor de ringslang, die in het gebied voorkomt.

Uitnodiging inloopavond
Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie?
U bent van harte uitgenodigd voor de inloopavond op dinsdagavond 23 september 2014, 19:00 tot 21:00 uur
in 'De Cirkel' (locatie Rijnlust 42, 2804 LC Gouda).
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Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neem dan contact op met ondergetekende via
0182-589069 of per e-mail via rokus.qroeneveldÿ..qouda.nl.

Met vriendelijke groet,
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Rokus Groeneveld
projectleider Projecten openbare ruimte
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Fig. 1: Op te hogen fietspad Omloopkade


