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Aan de bewoners van dit pand 

 

 

 

 

Den Haag, 23 mei 2022 

 

 

Betreft: Stand van zaken werkzaamheden tramlijn 16X 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

In opdracht van de gemeente Den Haag vernieuwt aannemingsberdrijf Van Gelder een 

gedeelte van het spoor en een aantal haltes van tramlijn 16. Dit zodat de nieuwe, ruime, 

toegankelijke trams er binnenkort gebruik van kunnen maken. In deze brief informeren wij 

u over de werkzaamheden die plaatsvinden van de Laan van Meerdervoort tot de 

Eisenhowerlaan. Zie voor meer informatie over het aanpassen van de tramlijnen 

www.denhaag.nl/tram16. 

 

Waarom deze brief? 

De werkzaamheden aan tramlijn 16X verlopen op dit moment niet geheel volgens de 

planning. De werkzaamheden gaan langer duren dan eerder gemeld. Dat komt doordat de 

leverantietijd van bepaalde materialen langer is dan verwacht. Dit is niet zoals het hoort 

en daarom wil Team Tramlijn 16X namens Aannemingsmaatschappij Van Gelder haar 

welgemeende excuses aanbieden voor de vertraging. Op dit moment is de verwachting dat 

de meeste werkzaamheden aan tramlijn 16X halverwege juni zijn afgerond. Verder willen 

wij u met deze brief informeren over de nog uit te voeren werkzaamheden.  

 

Welke werkzaamheden staan nog gepland? 

De komende periode voeren wij de volgende werkzaamheden uit bij u in de buurt (zie de 

kaart op pagina 6): 

• Kruising Kennedylaan-Stadhouderslaan: Hoofdzakelijk graaf- en verhardings-

werkzaamheden (asfalt en stoepen);   

• Stadhouderslaan: Op de Stadhouderslaan werken wij op twee locaties. Zo voeren 

wij aan beide kanten van de Groot Hertoginnenlaan spoor- en 

verhardingswerkzaamheden uit én werken wij aan het asfalt en de bestrating van 

de Stadhouderslaan, voorlangs bij de verschillende musea.  

• Kruising Laan van Meerdervoort-Waldeck Pyrmontkade: Verhardings- 

werkzaamheden op specifieke wegvakken, werkzaamheden aan 

bovenleidingmasten en het aanbrengen van meetlussen voor de 

verkeersregelinstallaties (bijvoorbeeld stoplichten); 

 

Aankondiging nachtelijke werkzaamheden 

Ook voeren wij aankomende periode werkzaamheden uit aan het asfalt en de 

bovenleidingen. Om de bereikbaarheid en de (verkeers)veiligheid van Den Haag te 

waarborgen, is het noodzakelijk om deze specifieke werkzaamheden in de avond en nacht 

(tussen 19.00 uur – 07.00 uur) uit te voeren. Deze werkzaamheden kunnen voor 

omwonenden licht- en/of geluidsoverlast veroorzaken. Omwonenden ontvangen 

voorafgaand aan de werkzaamheden aanvullende informatie over de exacte datums, 

werkzaamheden en te verwachten overlast.  
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Wat betekent dit voor u? 

De komende periode zal de (verkeers)situatie in uw nabijheid tijdelijk veranderen en kunt 

u overlast ondervinden. Houd in ieder geval rekening met het volgende: 

• De kruising Kennedylaan-Stadhouderslaan is vanaf donderdag 26 mei in beide 

richtingen met een enkele rijbaan open voor doorgaand verkeer op de Kennedylaan. 

De gehele kruising is vanaf 10 juni weer toegankelijk; 

• de Stadhouderslaan is vanaf de Groot Hertoginnenlaan tot de Danckertsstraat in 

beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer tot en met 10 juni; 

• de Stadhouderslaan is vanaf de Groot Hertoginnenlaan tot de (2de) Van 

Blankenburgstraat in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer tot en met 

22 mei; 

• de kruising Laan van Meerdervoort-Waldeck Pyrmontkade is vanaf 10 juni weer 

volledig begaanbaar voor al het verkeer; 

• de dagelijkse werkzaamheden kunnen voor tijdelijke geluids-, stank- en/of 

verkeersoverlast zorgen; 

• gedurende de nachtelijke werkzaamheden kunt u enige overlast ervaren in de vorm 

van lichtoverlast als gevolg van onze bouwverlichting én geluidsoverlast door het 

gebruik van diverse gereedschappen en materieel. 

 

Bereikbaarheid en parkeren in bijzondere gevallen 

• Omliggende panden zijn altijd te voet bereikbaar – ook voor mindervaliden.  

• 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 de vertraging en (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. 
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To the inhabitants of this address 

 

 

 

 

The Hague, May 23, 2022 

 

 

Subject: Information about the progress of the construction works on tramline 16X 

 

 

Dear Sir or Madam, 

 

To uphold the accessibility of The Hague in the future and allow for new and more 

accessible trams, the municipality has ordered an overhaul of the infrastructure and 

platforms of tramline 16 from the Laan van Meerdervoort up until the Eisenhowerlaanaan. 

Contractor Van Gelder is commissioned by the municipality of The Hague to carry out the 

construction works. See for more information regarding the works on the different 

tramlines www.denhaag.nl/tramlijnen. 

 

Why this letter? 

As of now the constructions works on Tramline 16X are not going as planned and will take 

more time to complete than previously communicated. This delay is mainly the result of 

supply chain issues related to specific construction materials. As a delay is not decent for 

the inhabits, organizations and companies surrounding the project, the construction team 

of Tramline 16X would like to formally apologize to the neighboring community with this 

letter. At this time, we expect most construction works to be finalized halfway through 

June. In addition, we also want to use this letter to inform you about the construction 

works that are still planned.   

 

What construction works are still planned? 

The following construction works will be conducted in your proximity (see the map on page 

6): 

• Intersection Kennedylaan-Stadhouderslaan: Mainly construction work related to the 

road surfaces. This involves some digging and hardening works like renewing the 

asphalt and sidewalks.  

• Stadhouderslaan: On the Stadhouderslaan we are simultaneously working on two 

separate locations. As such we are working on tracks and asphalt on both sides of 

the Groot Hertoginnenlaan and on the Stadhouderslaan in front of the various 

museums.  

• Intersection Laan van Meerdervoort-Waldeck Pyrmontkade: Various minor 

construction works related to the asphalt of specific road sections, the catenaries, 

sidewalks, and the various traffic installations (for example traffic lights).  

 

Special announcement: Evening and nighttime construction 

Supplementary to the works described above, we will also be working on the asphalt road 

surfaces and catenaries on poorly accessible locations. To uphold the accessibility and 

traffic safety of The Hague, it is necessary to conduct these high impact works during 

several evenings and nights (between 19:00 and 07:00). Inhabitants in proximity to these 

specific construction works might experience light and or noise nuisances during the 

previously mentioned times. Addresses close to the location of these works will receive a 

letter with additional information including the exact dates, specific construction works and 

estimated nuisances.  
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How does this affect you? 

During the construction works the (traffic)situation in the public space in proximity of your 

property will temporarily change. Also, it is possible you might experience some form of 

nuisance. Please be aware of the following:  

• The intersection Kennedylaan-Stadhouderslaan reopens for vehicular through traffic 

in both directions on the Kennedylaan on Thursday May 26th. The entire 

intersection will be accessible from the 10th of June onwards. 

• The Stadhouderslaan is closed in both directions for all through traffic from the 

Groot Hertoginnenlaan to the Danckertsstraat until June 10.  

• The Stadhouderslaan is closed in both directions for all through traffic from the de 

Groot Hertoginnenlaan to the (2nd) Van Blankenburgstraat until the 22nd of May. 

• The intersection Laan van Meerdervoort-Waldeck Pyrmontkade reopens fully on the 

10th of June. 

• The construction works might cause noise, stench, and or traffic nuisances. 

• During the construction works in the evening and night you might experience light 

and or sound nuisances because of our construction lighting and tools and or 

machinery. 

 

Accessibility in exceptional cases 

• All properties adjacent to the works remain accessible by foot – including for 

disabled persons.   

• License holders for individual disability parking spaces will personally receive 

additional information concerning their parking space.  

• All the buildings surrounding the works will always remain accessible for emergency 

services.   

 

How can you reach us for questions? 

If you have a question, we encourage you to get in touch with our construction 

communication manager on +31 6 28 91 39 08. It is also possible to send a WhatsApp text 

message to this phone number or send an email to the following address: 

tramlijn16@vangelder.com.  

 

For construction projects like this one, Van Gelder has exclusively developed a 

free online portal on which you can find information regarding the project 

Tramline 16X and the current diversion routes. You can scan the adjacent QR-

code to directly reach the online portal.  

 

We realized that these construction works might cause nuisances for you. For that reason, 

we would like to thank you in advance for your cooperation and understanding.  

 

Yours sincerely,  

 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 

Team Tramlijn 16X 

 

 

The municipality The Hague, HTM, and the metropolitan region Rotterdam-The 
Hague (MRDH) formed a partnership called OV NEXT to revitalize and enhance the 

public transport infrastructure to account for the growing number of inhabitants. 
The construction works on tramline 16 are part of this program. This way the region 
and city remain accessible and livable.  
OV Next aims to create the public transport of the future: accessibility for everyone 
with short traveling and commuting times, and the use of public transport, cycling, 
walking or share-car instead of a car. 

  

mailto:tramlijn16@vangelder.com
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