
Wat  Groot onderhoud
Waar  Riouwstraat
Wanneer  Juni 2020 tot en met juni 2021

Het gaat om:
• Verwĳ deren van het asfalt in de straat.
• Vernieuwen van de rioolaansluitingen en waterafvoerputten.
• Bestraten van de rĳ weg, parkeervakken, stoepen en 

stoepranden met nieuwe klinkers en stenen.
• Terugbrengen van verkeersdrempels.
• Aanpassingen van bochten bĳ  de zĳ straten met ruimte voor 

� etsbeugels.

Start werkzaamheden juni 2020

Groot onderhoud: Riouwstraat 
van asfalt naar klinkers

De globale fasering voor de werkzaamheden tussen de 
Timorstraat en Bankaplein zĳ n:

Fase 1  begin tot eind juni

Fase 2  begin tot eind juli
Fase 3  eind augustus tot eind september
Fase 4  eind september tot eind oktober
Fase 5  eind oktober tot eind november
Fase 6  eind november tot eind december

Fase 7  begin tot eind januari

De planning en fasering zĳ  n voorlopig. Zĳ  kunnen door 
onverwachte omstandigheden, zoals het weer of obstakels in 

de grond, nog wĳ zigen. Bĳ  grote veranderingen wordt u tĳ dig 
geïnformeerd.

The approximate phases for work activities between 
 Timorstraat and Koninginnegracht are:

Phase 1  beginning to end of June

Phase 2  beginning to late July
Phase 3  late August to late September
Phase 4  late September to late October
Phase 5  late October to late November
Phase 6  late November to late December

Phase 7  beginning to late January

Planning and phasing are with reservation. Both may change 
due to unexpected circumstances, such as weather or unfore-

seen obstacles. If major changes are required, you will be 
informed.

Den Haag maakt het
Den Haag groeit. Het aantal inwoners neemt toe en de 
stad verwelkomt steeds meer bezoekers en bedrĳ ven. Om 
mee te groeien met de tĳ d moet de stad zich blĳ ven 

vernieuwen. En net als elke andere stad heeft Den Haag 
ook onderhoud nodig. Daarom blĳ ft de gemeente � ink 
investeren in openbaar vervoer, � etsvoorzieningen, veilige 

wegen en bruggen. En prettige wĳ ken met voldoende 
parkeerplekken. Zo blĳ ft Den Haag een aantrekkelĳ ke, 

inter na tionale stad waar mensen snel en veilig de 
belangrĳ kste plaatsen kunnen bereiken.

We vragen uw begrip en geduld voor de overlast die alle 
werkzaam heden met zich mee brengen. Kĳ k voor meer 

informatie op  www.denhaag.nl/bereikbaarheid.

The Hague makes it
The Hague is growing. The population is increasing and the 
city is welcoming more and more visitors and companies. 
In order to grow with the times, the city must continue to 

innovate. And just like any other city, The Hague also needs 
maintenance. That is why the municipality continues to 
invest heavily in public transport, bicycle facilities, safe 

roads and bridges. And pleasant neighborhoods with 
suffi  cient parking spaces. In this way, The Hague remains 

an attractive, international city where people can quickly 
and safely reach the most important places. 

We ask for your understanding and patience for the 
inconvenience that all activities entail. For more informa-
tion, visit www.denhaag.nl/bereikbaarheid.

Fotogra� e: Dienst voor de Stadsontwikkeling 1952, 
collectie Haags Gemeentearchief

Photography: Department of Urban Development 1952, 
The Hague Municipal Archive collection
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Existing sidewalk

LEGEND

Sidewalk to be constructed

Parking lanes to be constructed

Roadway

Speed bump
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Wat gaat er gebeuren?
Gemeente Den Haag gaat in uw straat groot onderhoud 
uitvoeren. De Riouwstraat wordt vernieuwd tussen de 
 Timorstraat en de Koninginnegracht. Om het asfalt te kunnen 
vervangen, moet de straat in zĳ n geheel open: van gevel tot 
gevel. De huisaansluitingen van het riool en waterafvoerputten 

worden vervangen. De straten en stoepen worden opnieuw 
bestraat. Stenen, tegels en andere materialen worden zoveel 

mogelĳ k hergebruikt.

Planning en Fasering
Om overlast te beperken, worden de werkzaamheden in fasen 
uitgevoerd. In 2020 wordt het eerste gedeelte tussen de 

Timorstraat en Bankaplein uitgevoerd. Het deel van 
R iouwstraat tussen Bankaplein en Koninginnegracht wordt 
in 2021 uitgevoerd. Ongeveer een week voordat de werkzaam-

heden in uw gedeelte van de straat plaatsvinden ontvangt u 
hierover een brief met praktische informatie. 

De voorlopige planning vindt u op de achterzĳ de.

Wat vragen wĳ  van u?
Om de werkzaamheden soepel te laten verlopen, vragen wĳ  u 
om zo nodig:
• uw auto ergens anders te parkeren
• andere obstakels zoals � etsen en bloembakken te verwĳ deren
• overhangend groen en hagen te snoeien of te verwĳ deren

Bereikbaarheid
Tĳ dens de werkzaamheden is telkens een gedeelte van de 

straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor auto’s en 
� etsers zĳ n er omleidingen. Woningen en bedrĳ ven blĳ ven via 
loopschotten voor voetgangers altĳ d bereikbaar.

Parkeren
Wanneer de werkzaamheden bĳ  u plaatsvinden, kunt u daar 
niet parkeren. Heeft u een invalideparkeerplaats, parkeert u op 
eigen terrein of heeft u andere vragen over parkeren neem dan 
contact op met de omgevingsmanager. De contactgegevens 
vindt u onderaan.

Hulpdiensten
De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten 
ook tĳ dens de werkzaamheden de bewoners in de buurt goed 
kunnen bereiken. Als het nodig is, leggen wĳ  voor de bereik-

baarheid van hulpdiensten rĳ platen neer.

Veiligheid
De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tĳ dens de 

werkzaamheden te garanderen; toch blĳ ven werkterreinen 
gevaarlĳ ke plaatsen. Het is verstandig kinderen hierop te 

wĳ zen en hen weg te houden van het werkterrein.

Huisvuil en grofvuil
Indien tĳ dens de werkzaamheden de ondergrondse restafval-
containers niet bereikbaar zĳ n voor ophaalwagens worden 
deze tĳ delĳ k afgesloten. U wordt dan tĳ dig geïnformeerd waar 

u terecht kunt met uw huis- en grofvuil. 

Informatie over het project
Actuele informatie over het project vindt u op 
www.denhaag.nl/bereikbaarheid. 
Heeft u vragen over het werk? Neem dan contact op met de 
omgevingsmanager Chris Langerak. Stuur een e-mail naar 
info@projectloods.nl of bel met telefoonnummer 

06 48 17 58 73.

What are the plans?
The Municipality of The Hague is carrying out major mainte-
nance work in your street. Riouwstraat is being renovated 
between the Timorstraat and the Koninginnegracht. To replace 
the asphalt surface, the entire street will have to be dug up: 
from facade to facade. Home connections to the sewer and 

drains will be renewed. The roads and sidewalks will be 
completely repaved. Bricks, tiles and other materials will be 

re-used where possible.

Planning and Phasing
To limit discomfort, the work will be done in phases. In 2020, 
the � rst section between Timorstraat and Bankaplein will be 

executed. The part of Riouwstraat between Bankaplein and 
Koninginnegracht will be completed in 2021. Around a week 
before work activities starts in your part of the street, you will 

receive a letter with practical information. 
You can � nd the preliminary schedule on the back.

What do we ask of you?
To enable work to progress smoothly, we request you to:
• park your car elsewhere
• remove other obstacles such as bicycles and � ower boxes 

from public space
• prune or remove overhanging shrubs from

Accessibility
During the work, a section of the street will be closed for the 
on-going traffi  c. There will be diversions for cars and cyclists. 

Homes and businesses will continue to be accessible for 
pedestrians via temporary passageways.

Parking
While the work is being carried out near your home, you will 
not be able to park there. If you have a personal disabled 
parking place, if you park on your own property or if you have 
any other questions about parking, please contact the liaisons 
offi  cer of this project. Contact details are given below.

Emergency services
The ambulance service, � re department and police (emergency 
services) must also be able to access the area during the 
reconstruction. If necessary, we will install ramps to facilitate 

this.

Safety
The municipality will do its utmost to guarantee safety during 

the work. However, building sites are dangerous places. It is 
sensible to warn children and keep them away from the site.

Household and bulk waste
If the underground waste containers are not reachable for 
garbage trucks during the work, the will temporarily closed. 
You will be timely informed where to take your household and 

bulk waste then.

Information about the project
Up-to-date information about the project is available at 
www.denhaag.nl/bereikbaarheid. Do you have any questions 
about the work activities? If so, please contact the liasons 

offi  cer of this project  Chris Langerak. Send an e-mail to 
info@projectloods.nl or call +31 (0)6 48 17 58 73. 


