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Beste bewoner of gebruiker van dit pand, 
 
Zoals u misschien al weet, voert de gemeente Den Haag vanaf 31 augustus werkzaamheden uit in Scheveningen. In 
de Prins Willemstraat, Jurriaan Kokstraat, Badhuiskade en Gevers Deynootweg worden de tramsporen en tramhaltes 
van lijn 1 vernieuwd en wordt de riolering vervangen. Eerder heeft u hierover al informatie ontvangen. We hebben 
de planning van de werkzaamheden verder geoptimaliseerd, samen met de aannemer BAM en nutsbedrijven Dunea 
en Stedin. In deze brief leest u wat u hiervan merkt. 
 
Start werkzaamheden Jurriaan Kokstraat vervroegd 
Op 31 augustus starten we met de werkzaamheden in de Prins Willemstraat en de Gevers Deynootweg. Op 7 
september starten we vervolgens vervroegd met een deel van de werkzaamheden in de Jurriaan Kokstraat. We 
zorgen er tijdens deze periode voor dat de Keizerstraat bereikbaar blijft via de Jurriaan Kokstraat. Vanaf 12 oktober 
wordt het resterende deel van de Jurriaan Kokstraat afgesloten. De Keizerstraat is dan bereikbaar via de Prins 
Willemstraat. Tijdens een deel van de werkzaamheden kunt u gebruikmaken van extra, tijdelijke parkeerplaatsen. Op 
de kaarten in de bijlage ziet u per fase waar er gewerkt wordt en wat de omleidingsroutes zijn.  
 
Waarom een nieuwe planning? 
De uitgestelde werkzaamheden aan de rotonde Duinstraat maken het mogelijk de vrijgekomen capaciteit van de 
aannemer in te zetten voor andere werkzaamheden. Met de start van de werkzaamheden in de Jurriaan Kokstraat in 
september creëren we ruimte voor de nutsbedrijven om aansluitend hun werk uit te voeren. Het voordeel is dat 
straks de stoep niet nogmaals open hoeft nadat de werkzaamheden aan lijn 1 zijn afgerond. Ook zijn met deze 
nieuwe planning de grove werkzaamheden voor de jaarwisseling grotendeels afgerond.  
 
Meer informatie 
Meer informatie over de werkzaamheden, planning, omleidingsroutes vindt u op www.denhaag.nl/lijn1 en op social 
media. Download voor actuele informatie over de werkzaamheden ook de app ‘BAM Infra Projecten’. De app is 
beschikbaar in de Play Store en App Store. Als u het project Lijn 1 Scheveningen favoriet maakt, blijft u op de hoogte 
van de actuele wijzigingen.   
 
U kunt uw vragen op de volgende manieren kwijt: 

 E-mail: projectbureau-nrr@denhaag.nl 

 Twitter: @lijn1DH 

 Facebook: facebook.com/lijn1denhaag 
 
 



Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Petra Sevinga 
 
Plv. Stadsdeeldirecteur Scheveningen 


