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Herinrichting Stationsweg Fase 3 – Juli 2018

Wat herinrichting (Loper Oude Centrum)
Waar Wagenstraat Stationsweg
Wanneer april t/m december 2018
Fase 3 Van de Wagenbrug tot en met kruising 

Hoefkade
Periode 20 augustus tot en met medio december

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 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. 



Omleidingsroutes 
Loper

Werkgebied Fase 3, week  34-41 
Fietsverkeer  

Autoverkeer

Eerste deel fase 3:
Het eerste gedeelte van fase 3, week 34 (20 augustus) tot en met week 41 (12 oktober) loopt vanaf de 
Wagenbrug  tot voor de kruising van het Huijgensstraat. (zie afbeelding). 

Als eerste in de periode week 34 (20 augustus) t/m week 39 (28 september) zal worden gewerkt aan het 
gedeelte op en bij de brug en de kruising met het Groenewegje. Zodat daar zo snel mogelijk weer verkeer 
richting Zieken, en over de brug, richting Wagenstraat en Veerkades mogelijk is. 

Goed om te weten: De stenen van de rijbaan op de brug worden gelijmd en gevoegd, en dat heeft voldoende 
droogtijd nodig. Het kan dus zijn dat de brug klaar lijkt, maar nog even afgesloten blijft voor autoverkeer om de 
materialen te laten uitharden. (zie voor de situatie na openstelling van de brug onderstaand kaartje week 39 t/m 41). 

Waar zijn we nu: 
De eerste fase van de herinrichting van de ‘Loper Oude centrum’, tot en met de kruising van de Wagenstraat 
met de Bierkade/Dunne Bierkade, is nagenoeg afgerond. Vanaf 20 augustus gaan we verder vanaf de 
 Wagenbrug tot en met de kruising van de Stationsweg met de Hoefkade. Dunea werkt voorafgaand aan de 
uitvoering van de herinrichting aan nieuwe waterleidingen, zodat de straat en trottoirs na de definitieve 
herinrichting voor de waterleiding, niet meer open hoeven. 

Nuttige tips:
• Tijdens de werkzaamheden is de bevoorrading van de panden op de Stationsweg met vrachtverkeer beperkt 

mogelijk. Wanneer u met vrachtwagens wilt laden en/of lossen kunt u dit afstemmen met de aannemer 
HABO GWW. (zie contactgegevens onderaan deze factsheet). 

• Er worden loopschotten neergelegd, zodat u uw winkel of woning altijd kunt bereiken. 
• Wanneer u een invalideparkeerplaats hebt, kunt u ook met HABO GWW contact opnemen. Zij zoeken dan in 

overleg met u naar een passende oplossing. 

De werkzaamheden in volgorde: 
In deze factsheet wordt in grote lijnen uitgelegd hoe de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Dit deel van 
de werkzaamheden duurt van 20 augustus tot 21 december.



Omleidingsroutes 
Loper

Werkgebied Fase 3, week 39-41  
Fietsverkeer  

Autoverkeer

 

 
Tweede deel Fase 3:
Nadat het deel tot de Huijgensstraat is afgerond, is de rest van de Stationsweg aan de beurt, inclusief de 
Huijgensstraat. (zie kaartje week 42  50). Deze werkzaamheden starten in week 42 (15 oktober) en worden 
in week 50 (14 december) afgerond. 

Derde deel Fase 3
Bij het derde en laatste deel van het project is het de beurt aan de kruising Stationsweg/Hoefkade. Dit werk 
vindt in week 50 en 51 plaats (van 10 tot en met 21 december). Hierachter de dan geldende omleidingsroutes.

Omleidingsroutes 
Loper

Werkgebied Fase 3, week 42-50   
Fietsverkeer  

Autoverkeer



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.

Omleidingsroutes 
Loper

Werkgebied Fase 3, week 50-51 
Fietsverkeer  

Autoverkeer

Sfeerverlichting

Spreuken op de stoep
Vanaf de Veerkades tot aan de Hoefkade zullen op de trottoir
banden de spreuken komen die onder leiding van de buurt
bewoner, mevrouw Tieken zijn verzameld. Deze spreuken zijn in 
talen van over de gehele wereld. Ook in hun eigen schift tekens. 
Met vertaling natuurlijk. Omdat de stoepranden van natuur
steen zijn kunnen de lengtes van deze banden verschillen . 
Daarom is het graveren op de juiste plek alleen maar mogelijk 
als de trottoirbanden al op hun juiste plaats liggen. De graveur 
gebruikt een methode die geen stof veroorzaakt. Het graveren 
levert wel geluidshinder op.

Sfeerverlichting
Langs de route van de Loper Oude Centrum zijn 26 huis
eigenaren bereid gevonden om sfeervolle lantaarns aan hun 
gevel toe te staan. Dat geeft straks een extra, gastvrije 
uitstraling  aan de Stationsweg en de Wagenstraat tot aan 
Chinatown. Zoals ook op het kaartje is te zien zal ook de 
verlichting op het Huijgenspark worden verbeterd. De sfeervolle 
armaturen hebben warmwit licht uitstralende Ledlampen , 
zodat het stroomverbruik laag zal zijn. 

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 contact 
opnemen met de gemeente via 14070 of per mail  
loperoudecentrum@denhaag.nl of met HABO GWW project
telefoon: 06 18 87 85 85 of mail: loperoudecentrum@habogww.nl

Het inloopspreekuur is ieder maandag van 11.00 tot 12.00 uur 
in het projectkantoor van HABO GWW aan het Westeinde 29. 

www.denhaag.nl/bereikbaarheid

