
 

 

 

Datum   : 29-03-2022 
Onderwerp  : uitbreiding wegwerkzaamheden op de Zwetkade 

 
Beste meneer en/of mevrouw, 
 
We breiden het onderhoud aan de rijbaan van de Zwetkade uit: De rijbaan tussen de Hoogstraat en de 
Bakkersstraat wordt ook opnieuw gestraat. De werkzaamheden duren van 11 april tot en met circa 18 mei. Om 
de weg toegankelijk te houden, voeren we ook deze wegwerkzaamheden in vijf fasen uit. Tijdens elke fase is er 
een parkeerverbod in het gebied waar op dat moment werkzaamheden worden uitgevoerd. Het voetpad blijft 
toegankelijk voor voetgangers. Fietsers mogen lopend met de fiets aan de hand ook gebruikmaken van het 
voetpad. In deze brief leest u wat dit betekent. 
 
Fase 1: Tussen 11 en 13 april 2022 wordt de verkeersplateau ter hoogte van de Hoogstraat afgesloten 
De Hoogstraat is in deze fase vanuit de Zwetkade niet toegankelijk. Dit houdt in dat de huidige verkeersregel 
van éénrichtingsverkeer tijdelijk wordt opgeheven.  
 
De Hoogstraat kunt u dus vanaf de Blankaartweg bereiken en richting de Blankaartweg weer verlaten. 
 
Naar verwachting duren deze werkzaamheden 3 werkdagen. 
 
Fase 2: Tussen 14 en 20 april 2022 wordt de weg tussen de Hoogstraatstraat en Zwetkade ter hoogte van 
huisnummers 13-23 afgesloten 
In deze fase wordt de rijrichting van de Zwetkade tijdelijk veranderd. Dit houdt in dat de huidige verkeersregel 
van éénrichtingsverkeer tijdelijk wordt opgeheven.  
 
De Zwetkade tussen Dr. Kortmannstraat en de Bakkerstraat rijdt u in- en uit via de Dr. Kortmannstraat.  
 
Voor het overige deel van de Zwetkade rijdt u in- en uit via de Zuidbuurtseweg. 
 
De parkeerplaats ter hoogte van Zwetkade 1-11 en 13-23 blijft (zoveel als mogelijk) toegankelijk. 
 
Naar verwachting duren deze werkzaamheden 5 werkdagen.  
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Fase 3: Tussen 21 en 29 april 2022 wordt de Zwetkade tussen de huisnummer 13-23 en 25-35 afgesloten 
In deze fase wordt de rijrichting van de Zwetkade tijdelijk veranderd. De huidige verkeersregel van 
éénrichtingsverkeer wordt tijdelijk opgeheven.  
 
De Zwetkade tussen Dr. Kortmannstraat en huisnummer 13-23 rijdt u in- en uit via de Dr. Kortmannstraat.  
 
De Zwetkade vanaf huisnummers 25-35 rijdt u in- en uit via de Zuidbuurtseweg. 
 
Naar verwachting duren deze werkzaamheden 8 werkdagen.  
 
Fase 4: Tussen 2 en 6 mei 2022 wordt de Zwetkade tussen de huisnummers 25-35 en 37-47 afgesloten 
In deze fase wordt de rijrichting van de Zwetkade tijdelijk veranderd. De huidige verkeersregel van 
éénrichtingsverkeer wordt tijdelijk opgeheven.  
 
De Zwetkade tussen Dr. Kortmannstraat en de Zwetkade 37-47 rijdt u in- en uit via de Dr. Kortmannstraat.  
 
De Zwetkade vanaf de Bakkerstraat rijdt u in- en uit via de Zuidbuurtseweg. 
 
Naar verwachting duren deze werkzaamheden 5 werkdagen.  
 
Fase 5: Tussen 9 en 18 mei 2022 wordt de Zwetkade tussen de huisnummers 37-47 en de Bakkerstraat 
afgesloten 
In deze fase wordt de rijrichting van de Zwetkade tijdelijk veranderd. De huidige verkeersregel van 
éénrichtingsverkeer wordt tijdelijk opgeheven.  
 
De Zwetkade tussen Dr. Kortmannstraat en de Zwetkade 37-47 rijdt u in- en uit via de Dr. Kortmannstraat.  
 
De Zwetkade vanaf de Bakkerstraat rijdt u in- en uit via de Zuidbuurtseweg. 
 
Naar verwachting duren deze werkzaamheden 8 werkdagen.  
 
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? 
Neem dan gerust contact met wegbeheerder Sunil Lal op 071-5806300 of via e-mail s.lal@zoeterwoude.nl. 
 
Met vriendelijke groet,  
namens burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,  

 
Sunil Lal 
Beheerder Wegen en Civiele Kunstwerken
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