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Aan de bewoners van dit pand 

 
Den Haag, 14 juni 2022 

 

Betreft: Aankondiging avond- en nachtwerkzaamheden op en rondom de Statenlaan  

 

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. Zie voor meer informatie 

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

 

Waarom deze brief? 

In de nachten van 17 t/m 19 juni 2022 slopen wij de bovenleiding van tramlijn 16 op en 

rondom het statenplein. Gedurende de dag en in de nachten van 20 t/m 25 juni 2022 

slopen wij de bovenleiding en het spoor op het overige tracé. Om de bereikbaarheid en de 

(verkeers-)veiligheid van Den Haag te waarborgen, is het noodzakelijk om deze specifieke 

werkzaamheden tevens in de avond en nacht (tussen 20.00 uur – 07.00 uur) uit te voeren. 

 

Wat betekent dit voor u? 

Tijdens de nachtwerkzaamheden kunt u overlast ondervinden. Houdt u in ieder geval 

rekening met het volgende: 

• Tijdens de werkzaamheden kunt u geluid- en lichtoverlast ervaren als gevolg van 
ons materieel, vrachtwagens en bouwverlichting. 

 

Hoe kunt u ons bereiken voor vragen? 

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

telefoonnummer 06 – 38 93 30 52. Een WhatsApp-bericht naar dit nummer sturen mag 

ook. 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 16S 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 16S 

 
 

 

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. 

http://www.denhaag.nl/tram16
mailto:tramlijn16@vangelder.com
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The Hague, June 14, 2022 

 

Subject: Announcement for (evening and nighttime) construction works  

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 Statenplein up until the Doornstraat. 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? 

In the evening and night of June 17th, 18th and 19th, we plan to demolish the overhead 

lines around the Statenplein. To uphold the accessibility and traffic safety of The Hague, it 

is necessary to conduct these works in the evening and night (between 20:00 and 07:00). 

As from 20 to 25 June, we will demolish the overhead lines and rails of the intersection 

Statenplein – Doornstraat. 

 

How does this affect you? 

During the construction works you might experience nuisances. Please take the following 

into account: 

• During the works you might experience noise and light nuisances because of our 

machines, trucks, and construction lighting. 

 

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 06 – 38 93 30 52. 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 16S and the current diversion routes. You can scan the adjacent QR- 

code to directly reach the online portal. 

 

We realize 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 16S 

 

 

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. 

 

 

 
 

 
 

To the inhabitants of this address 

http://www.denhaag.nl/tramlijnen
mailto:tramlijn16@vangelder.com

