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Aan de bewoner/gebruiker van dit pand

Werkzaamheden kabels & leidingen Willemsparkbrug, Den Haag

Geachte bewoner/gebruiker van dit pand,
Medio december heeft u een brief ontvangen van de gemeente Den Haag over de
voorbereidende werkzaamheden voor de vervanging van de Willemsparkbrug (kruising
Alexanderstraat en Mauritskade). Door de brug lopen verschillende kabels en leidingen die
verlegd moeten worden voordat de oude brug afgebroken kan worden. Deze voorbereidende
werkzaamheden starten op 27 januari 2020.
Wat gaat er gebeuren?
De kabels en leidingen lopen nu nog door de brug, maar in de nieuwe situatie is het de
bedoeling dat deze in een buis onder het water komen te liggen. De werkzaamheden starten
met het opbouwen van de boormachine en boren van de kabeltunnel. De boormachine en
het overige materieel worden voor een deel in de Alexanderstraat en voor deel in de
Parkstraat opgesteld. Hiervoor wordt een gedeelte van de straat afgesloten.
Als het boren klaar is worden nieuwe kabels door de boring getrokken en aangebracht in de
trottoirs tot de plekken waar ze aangesloten worden op de huidige kabels.
De werkzaamheden vinden overdag plaats.
Planning
• Boren kabeltunnel: vanaf 27 januari tot en met 31 januari;
• Omleggen kabels en leidingen via de boortunnel: vanaf 3 februari tot en met 28
februari;
• Aansluiten nieuwe tracé op bestaande kabels en leidingen: vanaf 2 maart tot en met
22 maart;
• Verwijderen oude kabels en leidingen: vanaf 23 maart tot en met 3 april.
Bovenstaande planning kan wijzigen door onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering.
Bereikbaarheid en overlast
Tijdens de werkzaamheden blijven huizen en bedrijven bereikbaar. Ook het openbaar
vervoer blijft rijden. Wel zal er wisselend een weggedeelte afgesloten worden. Gedurende het
boren wordt in de Parkstraat, het deel tussen Oranjestraat en Mauritskade, in één richting
(richting Plein 1813) afgesloten voor verkeer. Autoverkeer richting Plein 1813 en Mauritskade
kan omrijden via de Lange Vijverberg of het Lange Voorhout en de Prinsessegracht. Het
autoverkeer richting het Lange Voorhout kan in de Parkstraat langs het werk blijven rijden.
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Tijdens de werkzaamheden voor het omleggen van de kabels en leidingen zijn er plaatselijk
kleine afsluitingen. Het verkeer wordt met behulp van verkeersregelaars hierlangs geleid.
Mogelijk zijn in- en uitritten tijdelijk niet bereikbaar, wanneer dit uw pand betreft, neemt de
aannemer vooraf contact met u op. Ook kan er sprake zijn van enige overlast door geluid,
stof en zand. We vragen uw begrip voor de overlast.
Uitvoerder eerste aanspreekpunt
In de brug liggen kabels en leidingen van verschillende partijen. Om te voorkomen dat
iedereen tegelijk zijn eigen kabels gaat verleggen, coördineert de gemeente samen met
Stedin de werkzaamheden. De uitvoering van de werkzaamheden wordt verricht door BAM
Infra, Energie en Water. Zij zijn de uitvoerende aannemer en tijdens het werk uw
contactpersoon met betrekking tot de werkzaamheden.
Meer informatie en contact
•
BAM houdt elke vrijdag van 8.00 tot 10.00 uur een inloopspreekuur in de
bouwkeet (te herkennen aan de groen/oranje kleurstelling en het logo van BAM).
Hier kunt u terecht met vragen over de uitvoering. De bouwkeet vindt u op Plein
1813.
•
U kunt de aannemer ook bereiken via 088 896 39 63 of
info.energieenwater@bam.com.
•
Voor meer algemene informatie over het project kunt u terecht op
www.denhaag.nl/bereikbaarheid.
•
De gemeente coördineert de werkzaamheden en is bereikbaar op 070-353 8686
of projectbureau-nrr@denhaag.nl
Met vriendelijke groet,
BAM Infra Energie & Water West bv

