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Start deel 6 werkzaamheden route Kijkduin-Houtrust

Beste bewoner,
Sinds 26 maart werkt de gemeente Den Haag aan de herinrichting van de route Kijkduin-Houtrust. De
route Kijkduin-Houtrust is een drukke weg tussen Kijkduin en Scheveningen. Deze wordt helemaal
opnieuw ingericht. Door de nieuwe inrichting wordt de route overzichtelijker en wordt het veiliger
voor voetgangers en fietsers. Maandag 21 januari starten we met deel 6 van de werkzaamheden, op 26
april zijn de werkzaamheden klaar en dan is de route weer volledig bereikbaar. In deze brief
informeren we u over de werkzaamheden tijdens deel 6 en de bereikbaarheid van uw wijk.
Wat gaan we doen tijdens deel 6?
We gaan verder met de werkzaamheden aan de Sportiaan en werken vanaf de Oude Buizerdlaan
Wildhodflaan-Sportlaan tot en met de Muurbloemweg. Net als in deel 5 gaan we ook hier de weg
openbreken, het asfalt verwijderen, het riool vervangen en weer opnieuw asfalteren of bestraten.
Op enig moment aan het begin van komend voorjaar, gaat de kruising nog een keer een korte periode
dicht bij de Machiel Vrjenhoeklaan/Muurbloemweg. Dit is nodig omdat we in het midden van het
verkeersplein nog wat bestratingswerkzaamheden moeten uitvoeren en de deklaag van het asfalt gaan
aanbrengen. Wanneer dit precies plaatsvindt en hoe lang dit gaat duren, laten we te zijner tijd via
onze social media kanalen weten en we kondigen dit tijdig aan met gele borden langs de weg.
In het voorjaar worden op de Segbroeklaan, Sportlaan en Machiel Vrjenhoeklaan de nieuwe bomen
aangeplant om de rijbaan weer een groen karakter te geven.
Bereikbaarheid deel 6
De Segbrocklaan, Sportlaan en Machiel Vrjenhoeklaan zijn afgesloten vanaf de Goudenregenstraat
tot aan de Muurbloemweg.
De nieuwe ventweg (telkens wordt er een nieuw stuk ventweg vrijgegeven nadat de bestrating is
aangebracht) langs de Sportiaan is alleen open voor de aangrenzende bewoners.
De Sportlaan is voor verkeer vanaf de rotonde Daal en Bergselaan/Wildhoellaan richting
Segbroeklaan open, maar de andere kant op gesloten en alleen toegankelijk voor HIM bussen en
nood- en hulpdiensten.
De kruising De Savornin Lohmanlaan/Sportlaan wordt afgesloten om daar de riolering te vernieuwen
en de laatste rotonde aan te leggen.
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De Vogelwijk is ontsloten via de Laan van Poot, Kwartellaait (via de Sportiaan zijde Houtrustbrtig) en
Daal en Bergselaan.
De Zonnebloemstraat vanaf de Hyacinthweg blijft eenrichtingsverkeer richting de Daal en
Bergselaan.
Fr wordt (net als tijdens deel t en 2) een slagboom geplaatst 01) de Zandzeggelaan om sluipverkeer
tegen te gaan.
De omleidingen worden met gele borden langs de weg aangegeven.
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Afbeelding 1: omleidingsroutes tijdens deel 6

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden aan
de route Kijkduin-Houtrust. We hebben verschillende lokale omleïdïngsroutes uitgestippeld om uw
buurt bereikbaar te houden. De omleidingsroutes staan op www.kijkduinhoutrust.nl. Vragen over
uw situatie kunt u altijd aan ons stellen. Onderaan deze brief leest u hoe u ons kunt bereiken.
Voetgangers en (brom) fietsers
Fietsers worden omgeleid via de Kraaienlaan, de Laan van Poot, de Wildhoeflaan en de
Ranonkeistraat. De kruising De Savornin Lohmanlaan/Sportlaan wordt ook afgesloten voor
(brom) fieters en voetgangers. Er wordt daarom een tijdelijke fïetsoversteek gemaakt over het water en
door de afgesloten Machiel Vrjenhoeklaan ter hoogte van de Pyrolalaan/Balsemienlaan. De
omleidingen worden met gele borden langs de weg aangegeven.
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Openbaar vervoer
Bus 23 en 24 rijden een aangepaste route tijdens deel 6 Bus 24 rijdt via de Sportiaan, de Daal en
Bergselaan, de De Savornin Lohinanlaan, de Laan van Meerdervoort en de Lobelialaan. Bus 23 rijdt
via cle Lobelialaan en Laan vati Meerdervoort. Een kaart met de omleidingsroute en tijdelijke bushaltes
voor lijn 23 en 24 vindt u denhaag.nl/kijkduinhoutrust.
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Afbeelding 2: omleidingsroutes bus en tijdelijke bushaltes

Doorstroom verkeer
We zetten verschillende maatregelen in om het verkeer tijdens de werkzaamheden door te laten rijden.
Het verkeer wordt met elektronische routeborden over de randwegen rond Den Haag geleid.
Verkeerslichten op kruispunten worden zo ingesteld dat doorgaand verkeer zo vlot mogelijk doorrjdt.
Ook worden verkeersregelaars ingezet en staan bergingsvoertuigen paraat om de weg zo snel mogelijk
vrij te maken. Bijvoorbeeld bij pechgevallen of incidenten.
Download de Kijkduin-Houtrust app met vertragingstijden, een pushbericht bij grote vertragingen en
onvoorziene afsluitingen. Zo gaat u altijd goed voorbereid op weg.
Aanbieden huisvuil
Op onderstaande kaart kunt u zien op welke locaties u uw huisvuil kunt aanbieden tijdens de
werkzaamheden aan de Sportiaan.
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Afbeelding 3: locaties huisvuil

Parkeren
Als u direct aan de Sportiaan woont, is het tijdens de werkzaamheden niet altijd mogelijk om uw
woning of parkeerplaats te bereiken. Hierover ontvangt u tijdig een brief met meer informatie.
Overlast
Wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden zo min mogelijk overlast veroorzaken. Toch kunnen wij niet
voorkomen dat u enige hinder gaat ondervinden. Wij vragen hiervoor uw begrip. De werkzaamheden
worden overdag en in de avond uitgevoerd, van maandag t/m vrijdag, met de mogelijkheid tot uitloop
op zaterdag. Mocht het toch nodig zijn om buiten de aangegeven werktijden te werken, dan worden
direct omwonenden hierover tijdig geïnformeerd.
Aannemer
De aannemer van het project is BAM Infra. Als uw perceel direct aan de werkzaamheden grenst en u
gaat bijvoorbeeld verhuizen, dan kunt u contact opnemen met de aannemer voor het maken van
nadere afspraken. U kunt contact opnemen met de aannemer via: 06-12967076 ofnwhr@bam.com.
Meer weten?
Voor meer informatie over de werkzaamheden op de route Kijkduin-Houtrust kunt u terecht op
www.kijkduinhoutrust.nl Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via:
•
Facebook: facebook.com/kijkduinhoutrust
•
Twitter: twitter.com@routekijkduin
•
E-mail: kijkduinhoutrust@denhaag.nl
•
Instagram: Instagram.com/kijkduinhoutrust
Met vriendelijke groet,

Dave van Schaick
Omgevingsmanager route Kijkduin-Houtrust
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