
        

Pagina 1 van 2 

 

 

 

 

Aan de bewoners van dit pand 

 

 

 

 

Den Haag, 21 april 2022 

 

 

Betreft: Omdraaien rijrichting Tolweg 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Om Den Haag goed bereikbaar te houden past de gemeente de infrastructuur en de halten 

van tramlijn 16 vanaf de Laan van Meerdervoort tot de Eisenhowerlaan aan. Dit zodat de 

nieuwe ruime toegankelijke trams er binnenkort gebruik van kunnen maken. Zie voor meer 

informatie over het aanpassen van de tramlijnen www.denhaag.nl/tram16. 

 

Waarom deze brief? 

Met deze brief willen wij u informeren over het tijdelijk omdraaien van de rijrichting in de 

Tolweg. 

 

Wat betekent dit voor u? 

In opdracht van de gemeente Den Haag voert aannemingsmaatschappij Van Gelder 

werkzaamheden uit in de Stadhouderslaan om het spoor aan te passen voor de nieuwe 

trams op Lijn 16. De werkzaamheden hebben invloed op de verkeerafwikkeling in de stad. 

Voor doorgaand verkeer naar bijvoorbeeld het strand of de stad hebben we omleidingen 

ingesteld. Om lokaalverkeer goed te kunnen afwikkelen wordt tijdelijk (van begin mei tot 

medio juni) de rijrichting in de Tolweg omgedraaid. Zie afbeelding. 

 

 
 

 

Zoals aangegeven betreft het hier een tijdelijke wijziging van de rijrichting. Half juni, als 

de werkzaamheden aan het spoor zijn afgerond, wordt de rijrichting weer naar de 

vertrouwde rijrichting hersteld.  

 

http://www.denhaag.nl/tram16
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Hoe kunt u ons bereiken voor vragen? 

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager op 

telefoonnummer 06 – 28 91 39 08. Een WhatsApp-bericht naar dit nummer sturen mag 

ook.  

 

Speciaal voor projecten zoals deze heeft Van Gelder een gratis online portaal 

ontwikkeld. In dit portaal vindt u informatie over het project Tramlijn 16X en 

de omleidingsroutes. U kunt de QR-code scannen om het portaal te bereiken. 

 

Wij beseffen dat deze werkzaamheden voor hinder gaan zorgen. Daarom danken wij u 

alvast voor uw medewerking en begrip. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 

Team Tramlijn 16X 

 

 

 

De gemeente Den Haag, HTM en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 
werken samen aan openbaar vervoer dat past bij het stijgende aantal inwoners. Zij 
doen dat in het programma OV NEXT, waar de werkzaamheden aan tramlijn 16 
onderdeel van uitmaken. Zo blijven de regio en de stad bereikbaar en leefbaar. 

 
OV Next werkt aan het openbaar vervoer van de toekomst: toegankelijk voor 
iedereen, met korte reistijden en vervoer van deur tot deur. Kiezen voor OV, 
fietsen, lopen en deelvervoer in plaats van voor de auto. 

  


