
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aan de bewoners van 

 

Dienst Beheer 

Infrastructuur 
 

Contact 

Jiri Beijer 

Omgevingsmanager 

06 50 484 991 

 

Postadres Provinciehuis 

Postbus 90602 

2509 LP Den Haag 

www.zuid-holland.nl 

 
Datum   

24 mei 2022 

 

Ons kenmerk 

PZH-2022-807316676 

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW  Den Haag 

 

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dicht bij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt. 

 

 

  
 

 

Beste bewoner,  

 

Eerder informeerden wij u over het groot onderhoud aan de Wilhelminabrug. De afgelopen weken 

zijn we bezig geweest met voorbereidende werkzaamheden. Over twee weken wordt de brug uit 

het water gehesen. De brug wordt dan via het water naar een loods gevaren, waar de 

werkzaamheden aan het beweegbare deel worden uitgevoerd. Ter plekke wordt gewerkt aan de 

vaste delen van de brug, de aandrijving en de elektronica.  

 

Omleidingen en openbaar vervoer 

De route over de Wilhelminabrug kan vanaf 7 juni niet meer gebruikt worden. We raden u aan om 

zo veel mogelijk gebruik te maken van de fiets of het openbaar vervoer. De omleidingsroute voor 

fietsers en voetgangers loopt via de Julius Caesarbrug. Reist u veel met het openbaar vervoer? 

Kijk dan op www.arriva.nl/wilhelminabrug. Op deze website vindt u alle informatie over 

reisadviezen per buslijn. Twee bushaltes komen tijdens het onderhoud te vervallen. Namelijk de 

bushalte Wilhelminabrug en de bushalte Burggravenlaan bij de kruising met de Verdamstraat.  

 

Gaat u toch met de auto de weg op? Bekijk dan voor u vertrekt de omleidingsroutes of volg de 

omleidingsborden. Deze routes kunt u vinden op www.zuid-holland.nl/wilhelminabrug  

 

Werkzaamheden 

Op 7 en 8 juni worden verschillende onderdelen van de brug uitgehesen. Als alles gaat zoals 

gepland worden op 7 juni aan het einde van de ochtend de twee heugelstangen uitgehesen. 

Woensdag 8 juni worden beide hangstangen weggehaald. Zoals nu gepland zal tussen 16:00 en 

18:00 uur het brugdek uitgehesen worden. Mocht u gaan kijken, houdt u zich dan aan de 

aanwijzingen van aannemer voor uw eigen veiligheid.  

 

Op de hoogte blijven 

We raden u aan om de BouwApp te downloaden. Via deze app houdt de aannemer u op de 

hoogte van de werkzaamheden. Ook kunt u via deze app contact opnemen met de 

omgevingsmanager van de aannemer als u vragen of opmerkingen heeft.  

 

Onderwerp 

Uithijsen Wilhelminabrug 

 

http://www.arriva.nl/wilhelminabrug
http://www.zuid-holland.nl/wilhelminabrug
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U kunt de BouwApp downloaden via de AppStore of Google Playstore of u kunt de QR-code 

onderaan de brief scannen met uw telefoon.  

 

Meer informatie is ook te lezen op www.zuid-holland.nl/wilhelminabrug  

 

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met 

omgevingsmanager Jiri Beijer via j.beijer1@pzh.nl of 06 50 484 991.  

 

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

Anton Berkhout 

Projectleider 
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