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Blijf ons vinden en koop lokaal!  
Volg ons op social media en mis niks

Sfeer & licht  in de wijk  
Half november wordt er een bijzonder verlicht 
object geplaatst op het Prins Hendrikplein. En 
vanaf dat moment wordt er in de wijk boom- en 
feestverlichting opgehangen.

26 november 
Deel Zoutmanstraat af 
Het deel Zoutmanstraat thv nummer 58-70, vanaf 
het plein tot van Speijkstraat, is af, dat gaan we 
vieren. Tussen 14.00–17.00 uur is er onverwacht 
entertainment en lekkers van de horeca. 

Winter Wonder 
Experience 
De ondernemers uit de wijk pakken extra uit met 
Winter Wonder Experience! Laat je betoveren 
door het magisch mooie Zeeheldenkwartier met 
muziek, workshops en proeverijen op straat en 
in de winkels. Ga op een spannende expeditie en 
ontdek de verborgen schatten. Beleef de mooiste 
winkels en de fijnste horeca. Er is zoveel te doen!

10 december 
Meer Zoutmanstraat…
En opnieuw een klein feestje in de Zoutmanstraat 
thv nr 30–38, want dit stukje is dan klaar. Tussen 
14.00 – 17.00 uur is er onverwacht entertainment 
en lekkers van de horeca.

22 & 23 december 
Kerstkoopavonden
Op donderdag 22 en vrijdag 23 december zijn  
er Kerstkoopavonden in de wijk.  

Zoutmanstraat klaar! 
Ook op 22 & 23 december vieren we dat de werk-
zaamheden in de Zoutmanstraat klaar zijn. Het 
deel Zoutmanstraat–Laan van Meerdervoort én 
het deel Zoutmanstraat tot Elandstraat zijn dan 
ook klaar. Verwacht tussen 19.00-21.00 uur onver-
wacht entertainment en lekkers van de horeca. 
Niet alleen op deze 2 stukken maar overal in onze 
3 winkelstraten. 

Maar 
natuurlijk  
zijn wij 
open!
Het water in het Zeeheldenkwar-
tier is nog steeds woelig. 2 jaar 
coronapandemie, de energiecrisis 
die niet in je koude kleren gaat  
zitten én dan ook nog eens de 
Zoutmanstraat en het Piet Hein-
plein op de schop. Het blijft roeien 
met de riemen die we hebben.  
We houden ons vast aan de licht-
punten die wij zien en met jullie 
willen vieren! Op betere tijden!

De gemeente maakt het spoor en de haltes van tramlijn 16 geschikt voor de 
nieuwe lagevloertrams. Met deze trams kunnen meer reizigers vervoerd 
worden en deze trams zijn ook beter toegankelijk voor mensen in een 
rolstoel of met een rollator. Het werk duurt tot de zomer van 2023

Het werk vraagt in onze drukke wijk niet alleen veel improvisatie van de aannemer 
BAM Infra, maar ook veel uithoudingsvermogen van bewoners en met name 
ondernemers in en om de wijk. Dat geldt zeker voor de ondernemers en bewoners 
in de Zoutmanstraat en de Torenstraat. En ook in de winkelstraten Piet Heinstraat 
en Prins Hendrikstraat. Ook al is het vooruitzicht veelbelovend, de appel is zuur. De 
wijk is daarom in overleg gegaan met de gemeente op niveau van de 
verantwoordelijke wethouders, Anne Mulder en Saskia Bruines, en de hoogste 
ambtenaren. Ook de BAM Infra sloot vanzelfsprekend aan. Een onafhankelijk 
voorzitter zorgt voor heldere besluitvorming. Elke 14 dagen kijken we terug en 
vooruit. Wat ging goed, wat niet? Wat gebeurt er de komende weken? BAM en 
gemeente kunnen dan bijsturen.

In dit overleg worden pijnpunten benoemd en afspraken gemaakt over oplossingen 
op korte en langere termijn. Zo is in de van de Spiegelstraat en een deel van de 
Bazarstraat onmiddellijk tweerichtingsverkeer ingesteld. Tevens is de 
Bibliotheekbrug (Torenstraat-Bilderdijkstraat) direct opengesteld voor voetgangers. 
Ook zijn de gele omleidingsborden drastisch verbeterd.

Ook is door de gemeente een wijkconciërge aangesteld. Wijkconciërge Wybe is 
er voorlopig tot het einde van het jaar om het u makkelijker te maken. Moet u 
laden of lossen? Gaat u verhuizen of krijgt u een nieuwe bank? Zijn er 
onaangekondigde wegopbrekingen? App, bel of mail hem op 06 1609 4589 of 
wybe.wijkconcierge@gmail.com. Hij woont en werkt in het Zeeheldenkwartier 
en is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 07.00 tot 16.00 uur. Voor 
dringende zaken kan dat ook buiten deze uren. Op die dagen heeft hij van 
12.00 tot 13.00 uur een vast inloopspreekuur bij de Bewonersorganisatie 
Zeeheldenkwartier in de Heldenhoek Elandstraat 88. Op woensdagen schuiven 
de gemeente en BAM Infra ook aan.

Op de middenpagina van deze krant vindt u een plattegrond met de in de komende 
weken berijdbare routes in en om de wijk, zoals bekend op 10 november. Bewaar 
dit. In het volgende nummer van het Zeeheldennieuws komt een update voor de 
navolgende periode.

Soms is het even zoeken in onze wijk. Maar de winkels en de huizen in het 
Zeeheldenkwartier zijn en blijven bereikbaar. Bijv.:
•  Vanaf de Waldeck Pyrmontkade is het deel van de wijk tussen Zoutmanstraat en 

Waldeck Pyrmontkade goed bereikbaar via de Prins Hendrikstraat.
•  Wilt u naar het deel van de wijk tussen Zoutmanstraat en Barentszstraat dan rijdt 

u vanaf de Waldeck Pyrmontkade via de Groot Hertoginnelaan en de Laan van 
Meerdervoort naar de Van de Spiegelstraat.

•  Het deel van de wijk tussen de Barentszstraat en de Zeestraat is vanaf de Waldeck 
Pyrmontkade via de Groot Hertoginnelaan en de Laan van Meerdervoort 
bereikbaar via de Parkstraat en de Mauritskade.

• Vanaf de Mauritskade is de hele wijk bereikbaar.

Waar vindt u de meest actuele informatie?
•  Nuttige apps kunt u vinden in de App store of de Google Play store:
 - BAM Infra projecten (Tram 16)
 -  De BouwApp, van Strukton De Vries Werkendam (Piet Heinplein) en  

Dura Vermeer (Noordwal)
•  De websites Zeeheldenkwartier.nl en Zeeheldenkwartier.com
•  De websites denhaag.nl/tram16, denhaag.nl/pietheinplein en  

denhaag.nl/kademuren

Soms lijkt het er even op dat er geen vooruitgang meer is. Maar u kunt ervan op 
aan dat alle betrokkenen hun stinkende best doen om het Zeeheldenkwartier 
bereikbaar te houden.
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Zo komt u in, uit 
en om de wijk! 
Dat er in onze wijk gewerkt wordt is iedereen 
duidelijk. De gemeente en BAM Infra doen er alles 
aan om de wijk toegankelijk te houden. De laatste 
maanden van 2022 zijn alle winkels bereikbaar. 
Hiernaast is te zien hoe dat werkt.

De cijfers langs de rode balken geven de 
weeknummers aan dat er gewerkt wordt. Week 51 
is bijvoorbeeld van 19-23 december. Dus de 
Torenstraat is 3 december weer open en het 
kruispunt Laan van Meerdervoort-Zoutmanstraat is 
vanaf kerstmis weer open, net als de Zoutmanstraat. 
Het werk is dan nog niet klaar, maar de straat is 
weer toegankelijk.

Het Piet Heinplein en een deel van de Noordwal zijn 
tot in 2023 gesloten voor autoverkeer. Net als een 
deel van de Vondelstraat bij de Elandstraat.

Soms lijkt het er even op dat er geen vooruitgang 
meer is. Maar u kunt ervan op aan dat alle 
betrokkenen hun stinkende best doen om het 
Zeeheldenkwartier bereikbaar te houden. 

How to get into, out 
of and around the 
Zeeheldenkwartier
The drastic roadworks taking place all over our 
neighbourhood cannot be overlooked. The 
municipality and BAM Infra are doing their utmost 
to ensure that all streets and squares stay accessible. 
During the last months of 2022, all the shops and 
businesses will be reachable. Details of the 
recommended itineraries are shown on the map 
opposite. 

The numbers alongside the red bars indicate the 
weeks during which the roadworks take place. For 
example, week 51 is from December 19 to 23. This 
means for instance that the Torenstraat will be open 
again from December 3, and the intersection Laan 
van Meerdervoort – Zoutmanstraat, as well as the 
Zoutmanstraat, will be open from Christmas. The 
roadworks will not be completed by then, but the 
streets will be accessible.

The intersection Zoutmanstraat – Prins Hendrikplein 
will be open from November 15.

The purple doted lines indicate the alternative 
routes for through traffic, while the green dotted 
lines indicate the open routes for local traffic. The 
orange lines show the tramway diversions (line 16 
and 17).

The Piet Heinplein, and part of the Nordwal, will be 
closed for car traffic until well into 2023. The same 
applies to the portion of the Vondelstraat near the 
Elandstraat.

Sometimes it seems as if the works have stalled. But 
rest assured, all parties involved are doing all they 
can to keep the Zeeheldenkwartier accessible.
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INTHR Lijn 16Z LIJN 16Z & OMGEVING  
Bereikbaarheid t/m eind 2022 van winkels en restaurants Zeeheldenkwartier

Legenda

Werkzaamheden Zoutmanstraat
t/m eind december
Werkzaamheden Vondelstraat
t/m begin december
Werkzaamheden Torenstraat
t/m begin december
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Omleiding tramlijn 16 (17)

Project Noordwal

Route bestemmingsverkeer

Vanaf Vanaf 
15 november 15 november 
opengesteldopengesteld

Tijdelijke Kiss & Ride 
• vanaf heden tot 1 december beschikbaar
• vanaf 1 december beperkt beschikbaar
• vanaf week 51 beschikbaar

Tijdelijke parkeerplaatsen


