
werkzaamheden de binding

We gaan beginnen!
8 april tot 5 juli 20196xmxfr

V

FASE 2. WEGEN ZUIDZIJDE. 
6 MEI TOT 24 MEI.

We leggen de fiets- en voetpaden aan bij de oostzijde van de Binding tussen Betje 
Wolffstraat en Torenveen. Hetzelfde doen we aan de andere kant.

Het gemotoriseerde verkeer rijdt dan over de rotonde die we in de vorige fase 
hebben aangelegd. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Betje 

Wolffstraat voor het zuidelijke fietspad naar de rotonde.

FASE 4. ROTONDE NOORD
10 JUNI T/M 22 JUNI

In fase 4 realiseren we de rotonde bij de Glazenmaker. Ook maken we de aansluitingen fiets- 
en voetpad . Het doorgaande verkeer rijdt via een tijdelijke weg en de Glazenmaker. Op de 
Houtveldweg maken we een verkeersdrempel waarvoor het verkeer voor één dag om het 

werk heen geleid via een bypass.

De Wildeman is bij de Binding afgesloten voor doorgaand verkeer.

FASE 3. 
24 MEI TOT 8 JUNI. 

We leggen het gedeelte van de nieuwe rotonde van de 
Houtveldweg tot de toekomstige rotonde Wildeman aan. 

Daarbij verbeteren we de voet- en fietspaden op De Binding. 

Op een aantal momenten worden op De Binding werkzaamheden 
uitgevoerd waardoor er tijdelijk geen of  beperkt doorgaand verkeer 

mogelijk is.
Op zaterdag 8 juni, zaterdag 22 juni en zaterdag 29 juni kunnen ook 

de lijnbussen en ontheffinghouders niet over De Binding rijden. 

Alleen de hulpdiensten kunnen dan nog over de brug.

FASE 3. WESTZIJDE BINDING.

De fietsers en voetgangers vanaf  de Houtveldweg worden omgeleid via de tijdelijke 
doorsteek van de  Zuiderzoom naar de Glazenmaker en vice versa.

Fietsers en voetgangers
Bij aanleg van het fietspad aan de oostzijde worden fietsers via de westzijde van de Binding 

geleid. De voetgangers kunnen over de oostzijde blijven lopen, want langs (of  over) het 
opgebroken gedeelte worden loopschotten neergelegd. 

Vooruitlopend op fase 4 van de Glazenmaker naar de Binding maken we een bypass aan de 
noordwestzijde van de rotonde.

FASE 1. ROTONDE ZUID.
23 APRIL TOT 4 MEI.

In deze periode leggen we de rotonde Houtveldweg aan. Voor de bereikbaarheid kunnen alle 
verkeersdeelnemers over de tijdelijke bypass die in fase 0 is aangelegd. In deze fase voeren we 

rioolwerkzaamheden uit en werken we aan het fietspad van de Houtveldweg. 

Bewoners van de wijk G.Molstraat en J.Kruijversstraat  worden omgeleid via een tijdelijke doorsteek.

MEER INFO: Zoek op ‘Buitengewoon de Binding’ in Google en Facebook.
Of  volg ons op www.instagram.nl/buitengewoondebinding.

FASE 5. OPRUIMEN BYPASS
24 JUNI TOT EN MET  4 JULI.

De rotonde bij De Glazenmaker wordt afgerond. Op zaterdag 29 juni is er geen doorgaand 
verkeer voor al het gemotoriseerde verkeer, uitgezonderd nood- en hulpdiensten - Van 
maandag 1 juli tot en met vrijdag 5 juli worden afrondende en herstelwerkzaamheden 

uitgevoerd.  

FASE 3. OOSTZIJDE BINDING.

Fietsers en voetgangers 
Bij aanleg van het fietspad aan de oostzijde worden fietsers via 
de westzijde van de Binding geleid. De voetgangers blijven over 

de oostzijde lopen. Langs het opgebroken gedeelte  worden 
loopschotten neergelegd. Fietsers en voetgangers worden bij 

aanleg van de westzijde via de Glazenmaker en de Zuiderzoom over 
de tijdelijke doorsteek over de oostzijde geleid en vice versa.

Bij het realiseren van het fiets- en voetpad aan de noordwestzijde 
rotonde Glazenmaker/Wildeman worden de fietsers en voetgangers 

vanuit de Westerkoogweg omgeleid via de Molenwerff  en de 
Glazenmaker naar de Zuiderzoom. Fietsers en voetgangers van 

de Wildeman kunnen via de zuidzijde van de Glazenmaker en 
Molenwerff  naar de Binding.

FASE 0. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN. 
8 TOT EN MET 20 APRIL. 

Eerst wordt een tijdelijke doorsteek tussen de Houtveldweg en de Aagje Dekenstraat aangelegd voor de bewoners 
van de wijk van de  G. Molstraat en J. Kruijverstraat. Zo kunnen zij tijdens de werkzaamheden de woning blijven 

bereiken.

OVERGANGSFASE MET AFSLUITING HENSBROEKSTRAAT. 
20 TOT EN MET 25 MEI.

Het verkeer wordt via de Diepenbroekstraat omgeleid. Voor voetgangers leggen we loopschotten neer naar de Houtveldweg. 
Fietsers worden omgeleid via Geertbroekstraat en de Lootsmastraat.


