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Aan de bewoners op en rondom de Eisenhowerlaan/Catsheuvel 

 

Onderwerp: Asfalteringswerkzaamheden op de Eisenhowerlaan  

 

Beste bewoner/ondernemer, 

 

Om Den Haag aantrekkelijk en goed bereikbaar te houden, investeert de gemeente in het 

openbaar vervoer en de openbare ruimte. De route en het spoor van voormalig tram 16 worden 

geschikt gemaakt, zodat de nieuwe, ruime, toegankelijke trams er straks gebruik van kunnen 

maken. Ook komen er nieuwe haltes die voldoen aan de toegankelijkheidseisen voor 

mindervaliden en mensen met kinderwagens; iedereen moet zelfstandig met de tram kunnen 

reizen. Zodra de tram weer gaat rijden, zal HTM de lijn niet meer lijn 16 noemen, maar lijn 17. 

 

In opdracht van de gemeente Den Haag voert de combinatie Aannemingsmaatschappij Van 

Gelder en Van Den Heuvel de werkzaamheden uit tussen de Eisenhowerlaan en de 

Westduinweg.  

 

Waar voeren wij werkzaamheden uit? 

Van Gelder is gestart met de werkzaamheden aan de tramlijn rondom de kruising van het 

Statenplein tot en met de kruising Van Boetzelaerlaan - Doornstraat.  

 

Bocht Stadhouderslaan - Eisenhowerlaan 

Vanaf maandag 8 augustus t/m vrijdag 19 augustus voeren wij werkzaamheden uit in de bocht 

van de Stadhouderslaan naar de Eisenhowerlaan, tot aan Catsheuvel. Maandag 8 augustus 

starten wij om 07:00 met het plaatsen van de afzettingen, waarna wij voorbereidende 

werkzaamheden uitvoeren om daarna te kunnen asfalteren. Zaterdag 20 augustus is de weg 

volledig vrijgegeven voor verkeer.  

 

Bereikbaarheid & Bestemmingsverkeer 

De bocht Stadhouderslaan – Eisenhouwerlaan is gedurende deze periode afgesloten voor 

doorgaand verkeer. Om Catsheuvel bereikbaar te houden wordt het deel Eisenhowerlaan, vanaf 

Prins Mauritslaan tot aan Catsheuvel, tweerichtingsverkeer. Dit is uitsluitend voor 

bestemmingsverkeer. Ter hoogte van Eisenhowerlaan nr. 53 wordt er een passeerstrook 

gerealiseerd, zodat de auto’s elkaar kunnen passeren.  

 

Om het Fotomuseum bereikbaar te houden wordt de Stadhouderslaan tijdelijk 

tweerichtingsverkeer. Dit is uitsluitend voor bestemmingsverkeer. Bussen kunnen parkeren op 

de Stadhoudersplantsoen.  

 

Voetgangers en fietsers 

Voetgangers hebben volledige doorgang. Fietsers dienen te voet de weg te vervolgen over het 

trottoir. 

 

Contactpersoon 

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neemt u dan contact op met onze 

omgevingsmanager. Zij is voor dit project telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06 – 38 

93 30 52 of via tramlijn16@vangelder.com  

 

Veiligheid 

Om uw en onze veiligheid te kunnen garanderen dient u de werkvakken niet te betreden. Ook 

niet wanneer wij niet aan het werk zijn.  

           

Hartelijke groet, 

           

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 

Team Tramlijn 16S 
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To the inhabitants of the Eisenhowerlaan/Catsheuvel 

 

 

Subject: Announcement construction works at the turn Stadhouderslaan - 

Eisenhowerlaan 

 

Dear Sir/Madam, 

 

To keep The Hague attractive and easily accessible, the municipality is investing in public 

transport and public space. The route and track of the former tram 16 will be made suitable, 

so that the new, spacious, accessible trams will soon be able to use them. There will also be 

new stops that meet the accessibility requirements for the disabled- and people with prams – 

everyone should be able to travel independently by tram. As soon as the tram starts running 

again, HTM will no longer call the tram line 16, but line 17. 

 

On behalf of the Municipality of The Hague, Van Gelder is carrying out the construction work 

between Eisenhowerlaan and Westduinweg.  

 

Why this letter? 

As from Monday August 8th until Saturday August 20th, we are repaving the turn from 

Stadhouderslaan to Eisenhowerlaan. We will start placing the barriers at 07:00 on Monday 

August 8th, after which we will carry out preparatory work in order to asphalt the turn. The 

road will be fully accessible to traffic on Saturday August 20. Working hours are from Monday 

until Friday, from 07:00 till 16:00h.  

 

How does this affect you? 

The turn Stadhouderslaan – Eisenhowerlaan will be closed for traffic during this period. To 

keep the Catsheuvel accessible, the Eisenhowerlaan – from section Prins Mauritslaan to 

Catsheuvel – will be a two-way street. This is for local traffic only. A passing lane will be 

created nearby Eisenhowerlaan no. 53, so the cars can pass each other. 

 

To keep the ‘Fotomuseum’ accessible, the Stadhouderslaan will be a two-way street. The 

busses are requested to park at the Stadhoudersplantsoen.  

 

Pedestrians and cyclists 

The sidewalk stays fully accessible for pedestrians and cyclists.  

 

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 +316 – 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.  

 

Safety 

In order to guarantee your and our safety, we kindly ask you to not enter the working areas 

behind the fence.  

 

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 
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