
Tramlijn 16: vernieuwen tramsporen
Zeeheldenkwartier

Wat     Vernieuwen tramsporen lijn 16, vernieuwen  
tramhaltes en vernieuwen riolering

Waar    Zoutmanstraat - Vondelstraat
Wanneer  medio april - medio november 2022 

Om Den Haag aantrekkelijk en goed bereikbaar te houden, investeert de gemeente in het 
openbaar vervoer en de openbare ruimte. De route en het spoor van tram 16 worden geschikt 
gemaakt zodat de nieuwe, ruime, toegankelijke trams er straks gebruik van kunnen maken. 
Ook komen er nieuwe haltes die voldoen aan de toegankelijkheidseisen: iedereen moet 
zelfstandig met de tram kunnen reizen. Tegelijk worden langs een deel van de route riolering, 
kabels en leidingen vernieuwd.  
 
Door de werkzaamheden zijn de Zoutmanstraat, Prins Hendrikplein, Vondelstraat, Bilderdijkstraat 
en Torenstraat deels afgesloten voor verkeer. Tram 16 rijdt dan een andere route. Wees voorbereid. 
Ook in aangrenzende wijken zijn werkzaamheden aan tramlijn 16.

Tramlijn 16 in de Vondelstraat



Wat gaat er gebeuren?
•  Geschikte tramsporen voor nieuwe trams
• Rolstoeltoegankelijke haltes
•  Vernieuwing riolering, kabels en leidingen

Bereikbaarheid bewoners
Het verkeer wordt omgeleid via de gele 
informatieborden. Voetgangers kunnen 
hun normale route volgen. Inritten en 
privéparkeerplaatsen blijven zoveel  
mogelijk toegankelijk. Wanneer deze 
tijdelijk niet bereikbaar zijn, wordt u  
op tijd geïnformeerd.

Bereikbaarheid bedrijven
Bedrijven blijven bereikbaar voor voetgangers.  
Eigen parkeerplaatsen blijven zoveel mogelijk 
bereikbaar. Als dat niet mogelijk is, wordt 
u geïnformeerd. Voor het laden en lossen 
worden afspraken gemaakt. Dit vindt soms 
plaats op grotere afstand dan normaal.

Parkeren
Tijdens de werkzaamheden worden parkeer-
plaatsen binnen het werkgebied opgeheven. 
Met borden wordt aangegeven waar u wel 
en niet mag parkeren. Heeft u een speciale 
parkeerplaats? Dan wordt er in overleg  
met u een tijdelijke vaste plek gemaakt.

Hulpdiensten
De ambulance, brandweer en politie moeten 
ook tijdens de werkzaamheden de bewoners 
in de buurt goed kunnen bereiken. Parkeer 
daarom uw auto alleen in de parkeervakken, 
zodat zij er in geval van nood goed langs 
kunnen. Als het nodig is, leggen wij voor  
de hulpdiensten rijplaten neer.
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Bereikbaarheid tussen 4 april en 6 mei 2022
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Bereikbaarheid tussen 1 augustus en 11 november
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Bereikbaarheid tussen 9 mei en 23 augustus 2022
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Bereikbaarheid tussen 12 september en 11 november

Fase 1  |  medio april t/m medio juni

Fase 3  |  eind mei t/m medio november

Fase 2  |  medio mei t/m eind augustus

Fase 4  |  medio september t/m medio november

Wanneer gebeurt wat?

Fase 1  |  medio april t/m medio juni
Laan van Meerdervoort (1): Werkzaamheden tramspoor. Ook de kruising  
Laan van Meerdervoort - Koningin Emmakade is afgesloten.
Zoutmanstraat noord: Werkzaamheden kabels en leidingen (trottoirs).
Bestemmingsverkeer richting Laan van Meerdervoort mogelijk. 
Vondelstraat (4): Werkzaamheden tram en riolering.  
Bestemmingsverkeer richting centrum mogelijk.

Fase 2  |  medio mei t/m eind augustus
Zoutmanstraat noord (2): Werkzaamheden tramspoor en halte. 
Zoutmanstraat zuid: Werkzaamheden kabels en leidingen (trottoirs).
Bestemmingsverkeer richting Elandstraat mogelijk. 
Vondelstraat (4): Werkzaamheden tramspoor en riolering.  
Bestemmingsverkeer richting Elandstraat mogelijk.

Ook de Torenstraat (6) is afgesloten richting centrum.

Fase 3  |  eind mei t/m medio november
Laan van Meerdervoort (1): Werkzaamheden tramspoor.
Zoutmanstraat zuid (2): Werkzaamheden tramspoor.
Bestemmingsverkeer richting Laan van Meerdervoort mogelijk. 
Vondelstraat / Bilderdijkstraat (5): Werkzaamheden tram, halte en 
riolering. Bestemmingsverkeer richting Elandstraat mogelijk.

Ook is een deel van de Torenstraat (6) afgesloten.

Fase 4  |  medio september t/m medio november
Prins Hendrikplein (2): Werkzaamheden weg en trottoir. 
Kruising Elandstraat (3): Werkzaamheden tramspoor.  
Ook is een deel van de Torenstraat (6) afgesloten.  
Verkeer richting centrum is niet mogelijk.

Speciaal voor omwonenden organiseert 
de gemeente een informatiebijeenkomst: 
• Woensdag 06 april 2022
•  18.00 tot 20.00 uur 
•  Wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek
 Elandstraat 88, 2513 GV Den Haag

Bijeenkomst 
omwonenden

Legenda

Legenda

1 
Fase 1 |  Laan van Meerdervoort
• maandag 11 april t/m medio mei

Fase 4 |  Vondelstraat
• maandag 4 april t/m medio juni

Werkzaamheden Lijn16X
• maandag 28 maart t/m medio mei

Afsluiting Piet Heinplein

Werkzaamheden nutsbedrijven
• 11 april t/m medio juni
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Route bestemmingsverkeer

Tramlijn 16 buiten dienst

Omleiding tramlijn 16

4

x
Werkzaamheden

Werkzaamheden kabels en leidingen

Legenda
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Fase 1 |  Laan van Meerdervoort
• maandag 11 april t/m medio mei

Fase 4 |  Vondelstraat
• maandag 4 april t/m medio juni

Werkzaamheden Lijn16X
• maandag 28 maart t/m medio mei

Afsluiting Piet Heinplein

Werkzaamheden nutsbedrijven
• 11 april t/m medio juni

Omleidingsroute doorgaand verkeer

Route bestemmingsverkeer

Tramlijn 16 buiten dienst

Omleiding tramlijn 16
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Wees voorbereid
De werkzaamheden zorgen voor overlast. Bewoners en 
ondernemers langs het werkterrein krijgen te maken met stof 
en geluid en de straat ligt lange tijd open. Bewoners en 
bedrijven grenzend aan een werkvak worden geïnformeerd 
door de aannemer. De uitvoering van het werk vindt zo veel 
mogelijk overdag plaats. Als er toch in de nacht gewerkt moet 
worden, krijgt u hierover van tevoren bericht. Houd vanaf 
11 april 2022 rekening met extra reistijd. Maak gebruik van de 
omleidingsroutes. 

Omleiding tram 16
Vanaf maandag 11 april t/m zondag 19 juni rijdt tram 16 een 
omleiding tussen de halten Buitenhof en Statenplein. De tram 
rijdt een groot deel via de route en halten van tram 1: Buitenhof 
- Parkstraat - Scheveningseweg - Eisenhouwerlaan. Er vervallen 
halten in het Zeehelden- en Statenkwartier. Vanaf maandag 
20 juni start een nieuwe omleidingsroute voor tram 16. 
Kijk voor actuele routes, haltes en vertrektijden op htm.nl.

Bestemmingsverkeer
De Zoutmanstraat is nooit geheel afgesloten, de werkvakken 
verschuiven gedurende de werkzaamheden. In de Vondelstraat 
blijft een rijbaan richting centrum beschikbaar. Omliggende 
straten blijven bereikbaar. Volg hiervoor de omleidingsroutes.

Doorgaand verkeer
De Laan van Meerdervoort, de Zoutmanstraat, de kruising 
Zoutmanstraat - Elandstraat - Vondelstraat en de Torenstraat 
zijn tijdelijk afgesloten. Volg de omleidingsroutes.  

Voetgangers en fietsers
Voetgangers en (brom)fietsers kunnen kruispunten blijven 
gebruiken. Waar nodig worden ze ter plaatse omgeleid of 
moeten fietsers even afstappen en een stukje lopen.

Combineren werkzaamheden
Het werk aan de tramsporen wordt gecombineerd met het 
vervangen van kabels en leidingen of riolering. Hiervoor moet 
de straat van gevel tot gevel open. Dit brengt overlast met zich 
mee. Woont u aan het werkvak? Dan ontvangt u een brief van 
de aannemer. 

Meer weten? Blijf op de hoogte
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/tram16. 

Stel uw vragen en blijf op de hoogte via: 
E-mail   lijn16@denhaag.nl
Telefoon   14 070
Facebook   facebook.com/denhaag

Tramlijn 16 in de Zoutrmanstraat

Werkzaamheden Tramlijn 16 Centrum - Scheveningen

In OV Next werken de gemeente, HTM en de Metropoolregio  

Rotterdam Den Haag aan het openbaar vervoer van de toekomst.
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  Overzicht werkzaamheden

Statenlaan (S)

S:  half juli t/m half november
X:  eind maart t/m half juli
Z1:  medio april t/m half november
Z2: eind april t/m half november

Route tram 16: 11 april t/m 19 juni

Koningin Emmakade - 
Stadhouderslaan (X)

Zeeheldenkwartier (Z1)

Centrum (Z2)

https://www.htm.nl
https://www.denhaag.nl/tram16
mailto:lijn16%40denhaag.nl?subject=
https://www.facebook.com/denhaag

