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Afsluiting Mauritskade
Vanaf 4 januari tot half februari is de Mauritskade  
dicht voor doorgaand verkeer. We werken dan aan 
de aansluiting van het tramspoor van de Parkstraat met 

de Willemsparkbrug. Ook worden de werkzaamheden 
aan de Willemsparkbrug verder afgerond. Hierdoor 
rijden de bussen 22, 24, 28 en 31 een andere route. 

Kijk op htm.nl voor meer informatie.

Een deel van de Alexanderstraat, tussen de Javastraat  
en het Plein 1813, is al opengesteld voor bestemmings-
verkeer. De komende weken wordt hier nog gewerkt aan 

de aanleg van de bovenleidingen voor de trams en zijn 
er afrondende werkzaamheden bij de tramhaltes.

Sinds augustus 2020 werkt de gemeente 
aan het vernieuwen van de route en het 
tramspoor van lijn 1, en aan het vernieuwen 
van de Willemsparkbrug. De werkzaamheden 
verlopen voorspoedig. Via deze weg geven we 
u een update van de werkzaamheden.  

Vernieuwen tramsporen lijn 1 en Willemsparkbrug

Update werkzaamheden
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Fase 3 | 4 januari – half februari 2021 (Afsluiting Mauritskade)

Eerder klaar met de werkzaamheden
De werkzaamheden verlopen voorspoedig. Als we de 
komende weken niet te maken krijgen met grote 
winterse weersomstandigheden, zijn we op 22 februari 
klaar met het werk in de Alexanderstraat, en met het 
Plein 1813 en de Willemsparkbrug. Op dat moment gaat 
ook tramlijn 1 weer rijden over het vernieuwde spoor.

Dit is veel eerder dan onze oorspronkelijk planning. 
De afgelopen weken hebben we waar mogelijk met 

meer mensen tegelijk gewerkt. Ook zijn er meer 
werkzaamheden gelijktijdig uitgevoerd in plaats van na 

elkaar. Dit heeft goed uitgepakt. Daarnaast hebben we 
afgelopen periode goede weersomstandigheden gehad 

en zijn er (soms) langere dagen door gewerkt. Dit alles 
heeft ervoor gezorgd dat we sneller en efficiënter 
hebben gewerkt en eerder dan gepland het werk 

kunnen afronden. 

Kerstvakantie 
Tussen 18 december en 4 januari wordt er vanwege 

de kerstvakantie niet gewerkt. Op 4 januari worden  
de werkzaamheden hervat. Namens het projectteam  
en de aannemer wensen wij u fijne feestdagen. 

Werken aan een bereikbare stad
Gemeente Den Haag werkt samen met HTM en MRDH 
aan een aantrekkelijke en goed bereikbare stad. 
Hiervoor wordt onder meer de route en het spoor van 
lijn 1 geschikt gemaakt voor de nieuwe lagevloertrams. 
Ook komen er nieuwe haltes die voldoen aan de nieuwe 
toegankelijkheidseisen: iedereen moet zelfstandig met 
de tram kunnen reizen.

Meer weten?
Tijdens de herinrichting wordt u tijdig op de hoogte 

gehouden van de werkzaamheden en omleidingsroutes. 
Meer informatie over de werkzaamheden, planning en 

omleidingsroutes vindt u op denhaag.nl/lijn1. 

Stel uw vragen en blijf op de hoogte via:
Facebook  facebook.com/lijn1denhaag
Twitter   @lijn1denhaag

E-mail   projectbureau-nrr@denhaag.nl


