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Aan de bewoners van dit pand

Den Haag, 04 april 2022

Betreft: Aankondiging (vervolg) werkzaamheden tramlijn 16X (week 15 – 17)

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. In 
opdracht van de gemeente Den Haag voert Aannemingsmaatschappij Van Gelder deze 
werkzaamheden uit. 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 werkzaamheden aan tramlijn 16 in week 15 
tot en met week 17 (11 april tot en met 1 mei). In deze periode zijn er ook een aantal 
nachtelijke werkzaamheden.

Waar voeren wij werkzaamheden uit?
Vanaf 11 april breidt Van Gelder de werkzaamheden aan tramlijn 16 rondom de kruising 
Laan van Meerdervoort verder uit naar de Waldeck Pyrmontkade, de Koningin Emmakade 
én een deel van de Stadhouderslaan. Daarnaast voeren wij verspreid over het hele tracé 
werkzaamheden uit aan de bovenleidingen en bovenleidingmasten. Zie voor meer 
informatie omtrent de fasering de factsheet van gemeente Den Haag: ‘Tramlijn: 
vernieuwen tramsporen Kon. Emmakade – Stadhouderslaan’. 

Welke werkzaamheden voeren wij uit?
De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit gecombineerde werkzaamheden aan het 
spoor en de omliggende bestrating. Om deze werkzaamheden (veilig) uit te voeren is het 
noodzakelijk om delen van weg af te zetten en de asfaltverharding en de bestrating open 
te breken.

Nachtelijke werkzaamheden
Tussen de Eisenhowerlaan en de Laan van Meerdervoort passen wij de bovenleidingen en 
masten van tramlijn 16 aan die nodig zijn om de tram van elektriciteit te voorzien. Om 
de bereikbaarheid en de (verkeers)veiligheid van Den Haag te waarborgen, is het 
noodzakelijk om deze werkzaamheden in de nacht (tussen 22.00 uur – 07.00 uur) uit te 
voeren. De werkzaamheden verplaatsen verspreid over de bovengenoemde nachten 
stapsgewijs langs het tracé vanaf de Eisenhowerlaan richting de Laan van Meerdervoort 
en terug. Deze werkzaamheden vinden plaats in de volgende nachten:

 Zondag 10 april op maandag 11 april;
 maandag 11 april op dinsdag 12 april;
 dinsdag 12 april op woensdag 13 april. 

Wat betekent dit voor u?
De komende periode zal de (verkeers)situatie in uw nabijheid tijdelijk veranderen en 
kunt u overlast ondervinden. Houdt u in ieder geval rekening met het volgende:
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 De kruising Waldeck Pyrmontkade - Laan van Meerdervoort is in noordelijke en 
oostelijk richting afgesloten van 28 maart tot en met 8 mei 2022. Voetgangers en 
(brom)fietsers kunnen het kruispunt behoudens een omleiding blijven gebruiken;

 de Waldeck Pyrmontkade en de Koningin Emmakade zijn van maandag 28 maart 
tot maandag 2 mei tussen de Laan van Meerdervoort en Obrechtstraat én tussen 
de Groot Hertoginnelaan en het Sweelinckplein afgesloten voor al het verkeer;

 de milieustraat aan de Obrechtstraat wordt vanaf 8 april tijdelijk verplaats naar 
het Sweelinckplein;

 de dagelijkse werkzaamheden kunnen voor tijdelijke geluids-, stank- en/of 
verkeersoverlast zorgen;

 gedurende de nachtelijke werkzaamheden aan de bovenleiding en masten kunt u 
enige overlast ervaren in de vorm van lichtoverlast als gevolg van onze 
bouwverlichting én geluidsoverlast door het gebruik van diverse gereedschappen 
en een vrachtwagen met een hoogwerker. Omdat de werkzaamheden constant 
verplaatsen verwachten wij dat de potentiële hinder niet aaneensluitend zal zijn. 

Bereikbaarheid en parkeren in bijzondere gevallen
 De omliggende panden zijn te allen tijde te voet bereikbaar – ook voor 

mindervaliden. 
 Het is tijdens de werkzaamheden niet mogelijk om op de afgesloten delen van de 

Waldeck Pyrmontkade en de Koningin Emmakade te parkeren.
 Vergunninghouders van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen ontvangen per 

brief aanvullende informatie. 
 Omliggende panden blijven altijd bereikbaar voor nood- en hulpdiensten. 

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. Daarnaast houden we wekelijks een inloopspreekuur. Hiervoor kunt u via het 
genoemde 06-nummer een afspraak maken. U mag ook een e-mail sturen naar 
tramlijn16@vangelder.com. 

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 (nachtelijke) 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.


