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Wat   Herinrichting route Kijkduin-Houtrust
Waar    Vanaf de Machiel Vrijenhoeklaan  

(ter hoogte van de Kijkduinsestraat),  
Sportlaan tot en met de Segbroeklaan

Wanneer  26 maart 2018 - april 2019

Vanaf dit voorjaar werkt de gemeente aan 
de route Kijkduin-Houtrust. Deze route 
wordt volledig heringericht. De werkzaam-
heden zijn opgedeeld in 9 delen om de 
overlast te beperken. Eind april 2019 is  
de weg klaar voor gebruik.

Uitnodiging voor ondernemers

U bent van harte uitgenodigd voor de informatiebijeen-

komst voor ondernemers op maandagavond 5 maart. 
De bijeenkomst start met een presentatie over de route 
Kijkduin-Houtrust en wat u met onze hulp kunt doen om 
bereikbaar te blijven. Na de presentatie kunt u vragen 
stellen aan de medewerkers van de gemeente Den Haag. 

Wat  Informatiebijeenkomst 
Voor wie  Ondernemers
Wanneer  5 maart 2018, 18.30 tot 21.00 uur
Waar   H.V. & C.V. Quick
  Sportpark Nieuw Hanenburg 
  De Savornin Lohmanlaan 215
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Route Kijkduin-Houtrust
Omleidingsroute auto

Elektronische borden geven de snelste route aan

Omleidingsroutes 

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer op de route 
Kijkduin-Houtrust omgeleid. Doorgaand verkeer over deze 
route wordt omgeleid via onder andere de Laan van 
Meerdervoort en de ring S104/S100. De gemeente plaatst 
elektronische routeborden die aangeven wat op dat moment 
de snelste route is. Verkeer vanuit de N44 richting Kijkduin 
wordt geadviseerd gebruik te maken van de N14/A4.

Verkeer in de directe omgeving wordt met informatieborden 
omgeleid. Eventueel kunt u in de wijk hinder ondervinden van 
extra wegafsluitingen, deze worden geplaatst om sluipverkeer 
tegen te gaan.
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Wat gaat er gebeuren?

De route Kijkduin-Houtrust is een drukke route tussen Kijkduin 
en Scheveningen. Dagelijks rijden hier 20.000 voertuigen over. 
De herinrichting van de route zorgt ervoor dat de weg 
overzichtelijker wordt en dat voetgangers en fietsers veiliger 
kunnen oversteken. 

De aanpassingen

• De weg wordt teruggebracht van 2 rijstroken naar 1
• Een aantal kruispunten worden vervangen door rotondes
• Er wordt een ventweg aangelegd tussen de Segbroeklaan en 

de De Savornin Lohmanlaan
• Er komen vrijliggende fietspaden 
• De riolering wordt vervangen op de Machiel Vrijenhoeklaan 

en de Sportlaan 
• Het asfalt wordt vernieuwd

Deel 1
26 maart - 6 mei 2018
De weg is afgesloten vanaf de 
Machiel Vrijenhoeklaan ter hoogte 
van de Kijkduinsestraat tot en met 
het tankstation. Bus 23 en 24 rijden 

tijdelijk om. 

Deel 2
7 mei - 20 juni 2018
De weg is afgesloten vanaf het 
tankstation aan de Machiel 
Vrijenhoeklaan tot aan de 
De Savornin Lohmanlaan. 

Bus 23 en 24 rijden tijdelijk om. 

Deel 3
26 maart - 5 juli 2018
De kruising Daal en Bergselaan is 
afgesloten. 

Bekijk de planning van de 9 delen 

op www.kijkduinhoutrust.nl
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Verkeershinder
De werkzaamheden zorgen voor verkeershinder. Weggebruikers 
in de directe omgeving krijgen te maken met wegafsluitingen 
en extra verkeersdrukte. Weggebruikers worden omgeleid, 
waardoor een aantal drukke wegen in Den Haag nog drukker 
worden. Zo neemt de verkeersdrukte ook elders in Den Haag 
toe, zoals op de Laan van Meerdervoort, de Goudenregenstraat, 
de Escamplaan en de De Savornin Lohmanlaan. De extra reistijd 
kan tijdens de spits oplopen tot een half uur. 

Samen blijven we bereikbaar
De gemeente doet er alles aan om de overlast van de 
werkzaamheden te beperken. Draag ook uw steentje bij en 
informeer uw bezoekers, medewerkers en leveranciers zo goed 
mogelijk over de werkzaamheden. Adviseer de drukke 
spitstijden te vermijden en stimuleer de fiets te nemen. 

Zo blijven we samen bereikbaar. 

De gemeente zet verschillende maatregelen in om het verkeer 
te laten doorrijden:
• Het verkeer wordt met elektronische routeborden over  

de randwegen rond Den Haag geleid.
• Verkeerslichten op grote kruispunten worden zo ingesteld  

dat doorgaand verkeer zo vlot mogelijk doorrijdt.  
Hiervoor worden ook verkeersregelaars ingezet.

• Sluipverkeer in de wijken wordt actief tegengegaan. 

Een aantal wegen worden afgesloten en verkeer wordt om 
wijken heen geleid. 

• Bergingsvoertuigen staan paraat om de weg zo snel mogelijk 

vrij te krijgen. Bijvoorbeeld bij pechgevallen of incidenten.
• Voetgangers en (brom)fietsers hebben beperkt last van de 

werkzaamheden. Zij kunnen kruispunten blijven gebruiken 
en worden waar nodig omgeleid. 

• De omgeving blijft bereikbaar met het openbaar vervoer. 

Bussen worden omgeleid tijdens de werkzaamheden. 

Een aantal haltes vervallen en hiervoor komen op andere 
plaatsen tijdelijke haltes terug. Kijk voor de actuele busroutes 
en vertrektijden op www.htm.nl.

Meer weten?
Tijdens de herinrichting wordt u tijdig op de hoogte gehouden 
van de werkzaamheden en omleidingsroutes. Meer informatie 
over de werkzaamheden, planning, omleidingsroutes en 
actuele vertragingstijden vindt u op www.kijkduinhoutrust.nl. 

Stel uw vragen en blijf op de hoogte via:
Facebook   www.facebook.com/kijkduinhoutrust
Twitter  @routekijkduin
E-mail   kijkduinhoutrust@denhaag.nl 
Instagram  www.instagram.com/kijkduinhoutrust 

Mobiliteit en communicatie op maat
Als organisatie - bedrijf, instelling, vereniging of school - heeft 
u te maken met bezoekers, medewerkers en leveranciers.  
Deze wilt u zo goed mogelijk informeren over de bereikbaar-
heid tijdens de werkzaamheden. Wij ondersteunen u met een 
toolkit met informatie op maat, zoals een poster. Voor advies op 

maat werkt de gemeente samen met Bereikbaar Haaglanden. 
Bereikbaar Haaglanden ondersteunt u onder andere met een 
vervoersscan en probeeracties voor het reizen met het OV of 

met e-bikes. Wilt u communicatie of advies op maat? 
Neem dan contact op met de Mobiliteitsmakelaar via 
mobiliteitsmakelaar@vno-ncwwest.nl.

Colofon

Dit is een uitgave van 
Gemeente Den Haag 

Februari 2018
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De planning is onder voorbehoud. 
De detailplanning van deel 4 tot 
en met 9 volgt.
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2018

26 maart - 6 mei

7 mei - 20 juni

26 maart - 5 juli

week 27 - week 35

week 27 - week 40

week 36 - week 45 

week 41 - week 51

2019

week 2 - week 10

week 11 - week 17

Fasering van de werkzaamheden
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