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aan de kademuur

Nieuwsbrief 03 - oktober 2020
Wat

Vervangen kademuur

Waar	
Groenewegje, tussen de
Spinozastraat en de Koningstraat
Wanneer

november 2020 tot en met

Den Haag
maakt het

mooi

schoon op orde

december 2021

Om de stad veilig en aantrekkelijk te houden investeert
Den Haag flink in de buitenruimte. We werken aan
stabiele kademuren en veilige bruggen zodat de stad
goed bereikbaar blijft voor inwoners en bezoekers. Veel
van deze oude kademuren en sommige bruggen staan
op houten palen. Door een bacterie in het water zijn de
houten palen aangetast. Ook aan het Groenewegje is
dit het geval en wordt de kademuur vervangen.

Aanblik nieuwe situatie Groenewegje.
Wat is er gebeurd?

Aanblik nieuwe kade

In de tweede nieuwsbrief van maart jl. informeerde de

In de vorige nieuwsbrief gaf de gemeente aan dat de nieuwe

gemeente u dat de kade langs het Groenewegje, tussen de

kade ongeveer 35 centimeter hoger wordt om de bomen nog

Spinozastraat en de Koningstraat, vervangen gaat worden.

meer groeiruimte te geven. Verder is aangegeven dat de

De afgelopen maanden zijn onderzoeken uitgevoerd en is het

lage muurtjes bij de ingangen van de woningen verdwijnen.

vervangen van de kade verder uitgewerkt. Daarna is het werk

Aan de huizenkant komen 23 nieuwe fietsnietjes en de

aanbesteed. Begin november starten de werkzaamheden aan

betonnen paaltjes worden vervangen door Hagenaartjes

de kade.

(stalen paaltjes). Langs het water worden nieuwe banken
geplaatst. Net als op de Zuidwal komen er historische

Kap bomen

lantaarnpalen.

In maart informeerde de gemeente u over de noodzakelijke kap
van 24 bomen langs de kade. Na het vernieuwen van de kade

Werkwijze

komen langs het water 19 nieuwe bomen terug. Deze krijgen

Eerst worden de bomen gekapt, daarna start het werk aan

hierdoor meer groeiruimte. De nieuwe bomen sluiten ook mooi

de kade. De kademuur wordt in twee delen vervangen.

aan bij de bomen aan de overkant op de Zuidwal. Aan de kant

De aannemer begint met het deel tussen de Gortmolen en

van huizen worden vijf extra bomen geplant.

de Spinozastraat.
Er wordt een tijdelijke bouwkuip met hulpdamwanden

“Bomen zijn ons groene kapitaal”

gemaakt om de oude kademuur te slopen en de nieuwe
kademuur op te bouwen. De aannemer brengt alle
damwandendrukkend aan. Deze methode veroorzaakt

nauwelijks trillingen. Na het vervangen van de kade wordt het

Zuidwal

straatwerk van de kade tot aan de woningen opgehoogd en

De rijrichting wordt tijdelijk omgekeerd. De Zuidwal is

vernieuwd. Als laatste komen er nieuwe bomen.

bereikbaarvia de Boekhorstraat.

Monitoring

Blijf op de hoogte

Tijdens de werkzaamheden worden grondwaterstanden,

De gemeente houdt u graag goed op de hoogte van de werk-

trillingen en eventuele verzakkingen van de gebouwen goed in

zaamheden bij u voor de deur. Daarom organiseert de

de gaten gehouden.

gemeente iedere zes weken een digitaal burenoverleg.
We blikken kort terug op de afgelopen weken en geven een

Planning

vooruitblik op wat er de komende weken gaat gebeuren.

De bomen langs het water worden in de week van 2 november
gekapt. Begin november 2020 start de aannemer met het

Meld u aan via kademuren@denhaag.nl. Het eerste burenoverleg

eerste deel van de kade, tussen de Gortmolen en de

staat gepland op woensdag 16 december van 17.30 tot 18.30 uur.

Spinozastraat. Deze fase duurt ongeveer tot april 2021.

U bent van harte welkom.

Over de volgende fasen, het tweede deel van de kadevervanging
en het straatwerk, wordt u op een later moment geïnformeerd.

Contactpersoon

Het hele project duurt ongeveer een jaar.

Martijn van der Ham is voor dit project vanuit de gemeente de
omgevingsmanager. Hij is uw aanspreekpunt en kijkt er naar

Bereikbaarheid

uit om u te ontmoeten.

Groenewegje
Tijdens de eerste fase wordt het deel tussen de Gortmolen en de

Aannemersbedrijf Wallaard voert het werk uit. Eerder werkten

Spinozastraat afgesloten voor het verkeer. De parkeervakken zijn

zij voor de gemeente Den Haag aan de kade op de Zuidwal en

hier tijdelijk niet te gebruiken. Voetgangers kunnen gebruik

de Dunne Bierkade.

maken van het trottoir. Alle woningen blijven toegankelijk.
De Gortmolen blijft bereikbaar via het Groenewegje.

Jan Adriaanse, aannemer

Martijn van der Ham, omgevingsmanager

Aanblik Groenewegje in de zomer.

Meer weten?
Heeft u over dit werk vragen of opmerkingen? Neem dan
contact op met omgevingsmanager Martijn van der Ham via
(070) 752 55 97 of stuur een e-mail naar kademuren@denhaag.nl.

“Samen zorgen we voor een
aantrekkelijke en leefbare stad”
We vragen uw begrip en geduld voor de overlast door

Bekijk de video of scan de QR-code met de camera van uw

alle werkzaamheden. Kijk voor meer informatie op

telefoon om kennis te maken met Jan en Martijn.

www.denhaag.nl/kademuren.
Fotografie: Emmy de Graaf

If you can’t read Dutch, please contact the project office at
(070) 752 55 97 or sent an e-mail to kademuren@denhaag.nl.

