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Uitvoering Bosbrug en bereikbaarheid

Geachte mevrouw, heer,
De gemeente Den Haag, HTM en Stadsgewest Haaglanden werken komende jaren samen aan het
openbaar vervoer van de toekomst! Om de regio economisch sterk en bereikbaar te houden zorgen wij
er voor dat iedereen straks comf0l1abel met de tram kan reizen, snel en makkelijk in kan stappen en er
actuele reis informatie beschikbaar is. Vanaf2014 gaan er nieuwe trams rijden. Hiervoor wordt de
komende jaren gewerkt aan verschillende tram Iijnen in de regio. Dit kan voor overlast zorgen.
Eén van de projecten waaraan gewerkt wordt is het project de Bosbrug. Deze brug ligt op de kruising
Koningskade-K011e Voorhout. De Bosbrug en de tramrails die over de brug lopen moeten vervangen
worden. Vanaf begin 2013 start de gemeente met de uitvoering van het project. De brug en de
tramrails worden vernieuwd. Het werk wordt gecombineerd met het vervangen van de riolering, zodat
dit later niet alsnog hoeft. Met deze bIiefwil ik u alvast informeren over de werkzaamheden en wat dit
betekent voor de bereikbaarheid van de stad.

Weriaaamheden
De Bosbrug is oud en aan vervanging toe. Ook de sporen voldoen niet meer. Vanaf zondag 6 januari
2013 wordt de gehele brug en de sporen vervangen. Uitvoering van het project dU1111 tot december
2013. De route Korte Voorhout-Koningskade wordt voor al het verkeer afgesloten. Het verkeer wordt
omgeleid. Ook het tramverkeer rijdt om. Helaas is in de omgeving geen ruimte om een veilige,
tijdelijke brug te maken voor autovel'keer, fietsers en voetgangers.
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Door het afsluiten van de kruising moeten voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer worden
omgeleid. Tijdens de uitvoering wordt voorgemotoriseerd verkeer de volgende omleidingen ingesteld:

Telefoon: 14-070
Bezoekadres: Spui 70, Den Haag
Internetadres: www.denhaag.nl

2

Stad in:
vanaf de Utrechtsebaan: via Prins Claus laan, Bezuidenhoutseweg, Prinsessegracht, Casuaristraat
en Schouwburgstraat naar het KOite Voorhout.
vanaf de Koningstunnel: via de Or. Kuyperstraat, Koningillnegracht en Prinsessegracht naar het
KOite Voorhout.
vanaf de Zuid Hollandlaan: via de Dr. Kuyperstraat, Koninginnegracht, Prinsessegracht naar het
KOite Voorhout.
vanaf de Raamweg: via de Dr. Kuyperstraat.
Stad uit:
via de Prinsessegracht- Bezuidenhoutseweg.

Tram
Vanaf 6 januari 2013 tot en met 8 december 2013 rijdt het tramverkeer om. De tramlijnen 9, 10, 16 en
17 gaan omrijden via Schedeldoekshaven, Hofweg en Katte Voorhout. De halte Rijnstraat (Den Haag
CS) is dan niet meer bereikbaar. Hiervoor wordt ter vervanging een noodhalte aan de
Schedeldoekshaven aangelegd. De stad blijft bereikbaar met de tram, maar dan via een omleiding.
Voetgangers enfietsers
Ook voetgangers en fietsers kunnen gedurende de afsluiting geen gebruik maken van de Bosbrug.
Zij kunnen hun route kiezen over een van de naastliggende bruggen bij de Herengracht en de Nieuwe
Uitleg.

Meel' informatie
Voor de start van de werkzaamheden ontvangt u aanvullende informatie over de werkzaamheden en de
bereikbaarheid. Voor achtele informatie over de werkzaamheden aan de kruising, kijk op
www.denhaag.nIlbereikbaarheid. Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie, neem dan contact
op met het projectbureau via projectbureau-nrr@denhaag.nl.
Wilt u meer weten over alle projecten in het kader van het openbaar vervoer van de toekomst, kijk dan
op www.haalanden.nl/ovtoekomst.
Met vriendelijke groet,
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