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Factsheet Fase 2

Wat herinrichting (Loper Oude Centrum)
Waar Wagenstraat Stationsweg
Wanneer april t/m november 2018
Fase 2 Wagenstraat vanaf Veerkade tot en 

met Wagenbrug/Bierkade
Periode juni tot begin augustus

Herinrichting  
‘Loper Oude Centrum’

De herinrichting van de Wagenstraat en Stationsweg, ook wel de 
‘Loper Oude Centrum’ genoemd is in volle gang. Met deze 
herinrichting wordt een gastvrije en veilige route gerealiseerd, 
waarlangs bezoekers aan Den Haag van het Station Hollands 
Spoor naar het Centrum van de stad kunnen wandelen. De straat 
wordt zodanig ingericht dat het autoverkeer wordt geremd tot 
30 km p/u. Verder komt er meer ruimte voor fietsers. De sfeervolle 
inrichting zorgt voor een gastvrije, uitnodigende uitstraling.



De werkzaamheden in volgorde:
Bij aanvang van fase 2, (week 24 tot en 
met week 27): De Wagenstraat, vanaf de 
Veerkade tot aan de Bierkade zal vanaf 
11 juni helemaal worden afgesloten. 
Er worden loopschotten neergelegd, 
zodat u uw winkel of woning altijd kunt 
bereiken. 
Tijdens fase 2 is de bevoorrading van de 
panden in de Wagenstraat met vracht-
verkeer beperkt mogelijk. Wanneer u wilt 
laden en/of lossen kunt u dit afstemmen 
met de aannemer HABO. (zie contactge-
gevens achteraan deze factsheet). 

Kruising Bierkade / bij Wagenbrug:
Vanaf 9 juli tot en met 27 juli (week 28 
tot en met week 30)  wordt ook gewerkt 
aan de kruising bij de Bierkade/Dunne 
Bierkade. Dan is deze kruising voor alle 
autoverkeer afgesloten. Doorgaand 
verkeer over de Bierkade langs de 
Wagenbrug richting Paviljoensgracht of, 
de andere kant uit richting Spui,  is dan 
niet mogelijk. De route over de Bierkade 
tussen het Spui en de Paviljoensgracht 
is in die periode bij de Wagenstraat/
Wagenbrug dus afgesloten (zie kaartje). 

Waar zijn we nu: 
De eerste fase van de herinrichting van de ‘Loper Oude centrum’, vanaf de kruising Wagenstraat / 
Gedempte Gracht, tot aan de kruising van de Wagenstraat met de Stille Veerkade en de Amsterdamse 
Veerkade is nagenoeg afgerond. Vanaf begin juni gaan we verder met  de Wagenstraat tussen de 
Veerkades en de Bierkade. In deze periode wordt ook de herinrichting op de Wagenbrug meegeno-
men. Tevens wordt  de kruising Wagenstraat – Veerkade in deze fase meegenomen. Dunea heeft 
inmiddels de werkzaamheden aan de waterleiding in dit gedeelte van de Wagenstraat afgerond. 

In deze factsheet over fase 2, wordt in grote lijnen uitgelegd hoe de werkzaamheden zullen worden 
uitgevoerd.  De herinrichtingswerkzaamheden zullen van begin juni tot begin augustus duren.



Kruising Stille Veerkade/Amsterdamse 
Veerkade met de Wagenstraat:
De werkzaamheden aan deze 
kruising vinden plaats vanaf 2 juli tot 
begin augustus. In die periode is alleen 
doorgaand verkeer richting Paviljoens-
gracht mogelijk. Verkeer richting Spui 
wordt omgeleid via de Paviljoensgracht 
en de Gedempte Burgwal. 
Gedurende de gehele periode van het 
werk aan dit deel van de Wagenstraat, 
is de straat voor nood- en hulpdiensten 
bereikbaar door middel van rijplaten. 



Den Haag maakt het
Den Haag groeit. Het aantal inwoners neemt toe en de 
stad verwelkomt steeds meer bezoekers en bedrijven. 
Om mee te groeien met de tijd moet de stad zich blijven 
vernieuwen. En net als elke andere stad heeft Den Haag 
ook onderhoud nodig. Daarom blijft de gemeente flink 
investeren in openbaar vervoer, fietsvoorzieningen, veilige 
wegen en bruggen. En prettige wijken met voldoende 
parkeerplekken. Zo blijft Den Haag een aantrekkelijke, 
inter na tionale stad waar mensen snel en veilig de 
belangrijkste plaatsen kunnen bereiken.

We vragen uw begrip en geduld voor de overlast die alle 
werkzaam heden met zich mee brengen. Kijk voor meer 
informatie op  www.denhaag.nl/bereikbaarheid.

Spreuken op de stoep
Vanaf dit gedeelte van de Loper oude Centrum zullen op de 
trottoirbanden de spreuken verschijnen die onder leiding van 
de buurtbewoners, mevrouw Tieken zijn verzameld.  
Deze spreuken zullen worden ingegraveerd wanneer de 
 trottoirbanden zijn gelegd. De graveur gebruikt een methode 
die geen stof veroorzaakt. Het graveren levert wel geluids-
hinder op.

Vragen of opmerkingen?
Download kosteloos de App van Habo GWW’( via de App store 
of Play store) en kies het project Loper Oude Centrum.  
Daar vindt u actuele informatie. 
Voor vragen kunt u per mail contact opnemen met de 
gemeente:  loperoudecentrum@denhaag.nl of met HABO 
GWW projecttelefoon:  06 188 785 85 of mail:  
loperoudecentrum@habogww.nl
Het inloopspreekuur is ieder maandag van 11:00 tot 12:00 uur 
in Buurthuis Parada, Van Limburg Stirumstraat 280.
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