Nieuwsbrief Rotterdamsebaan juli 2016
De gemeente Den Haag werkt aan de bereikbaarheid van stad en
regio. Om de bereikbaarheid te verbeteren, legt de gemeente de
komende jaren de Rotterdamsebaan aan. Dit wordt de nieuwe
weg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring
van Den Haag.

In deze nieuwsbrief
› Ellen ten Damme:
Tunnelpatin
Rotterdamsebaan
› Werkzaamheden Vlietzone
komen op gang
› Veilige oversteek naar
Drievliet

Ellen ten Damme: Tunnelpatin Rotterdamsebaan
Ellen ten Damme gaat de komende jaren een bijzondere rol
vervullen voor iedereen die meewerkt aan de
Rotterdamsebaan. Zij is de tunnelpatin van het project
Rotterdamsebaan; de beschermvrouwe van alle mannen en
vrouwen die meewerken aan het project. En in het bijzonder
van diegenen die de tunnel bouwen.
De heilige Sint Barbara waakt over tunnelbouwers en anderen
die gevaarlijk werk doen zoals mijnwerkers, bouwvakkers en
brandweerlieden. Zij geldt als beschermster tegen brand,
bliksem, storm en tegen een plotselinge dood. Het is de goede
gewoonte dat Sint Barbara bij boorprojecten een aardse
vertegenwoordiger heeft. En voor de Rotterdamsebaan wordt
zij vertegenwoordigd door Ellen ten Damme.
Lees verder ›
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Werkzaamheden Vlietzone komen op gang
Er gebeurt veel op het werkterrein in de Vlietzone. Dagelijks
rijden er zo’n 10 vrachtwagens het werkterrein op en af en op
sommige dagen worden er wel 5 kranen tegelijk ingezet om de
klus te klaren. De Combinatie Rotterdamsebaan is bezig met
de inrichting van het werkterrein en begint half september met
de bouw van de startschacht. Als in 2017 de startschacht klaar
is, zal in 2018 in de Vlietzone gestart worden met het boren van
de tunnel.
Tegelijkertijd werkt de aannemer ook aan het dempen en
graven van sloten. Voor de aanleg van de Rotterdamsebaan

kunnen niet alle sloten op hun huidige plek blijven liggen. Een
aantal wordt gedempt en om dit water te compenseren worden
de komende tijd nieuwe sloten gegraven. Daarnaast wordt
naast het Molenslootpad een deel van het Molenvlietpark
aangelegd. Op 1 april 2017 is dit klaar en gaat het aangelegde
deel open voor wandelaars.
Meer informatie over de werkzaamheden in de Vlietzone.

Veilige oversteek naar Drievliet
De toegangsweg naar het parkeerterrein van Drievliet kruist het
werkterrein in de Vlietzone. Sinds dit voorjaar zorgt Hendrik van
Gessel van ABR Traffic Services ervoor dat de bezoekers van
Drievliet veilig kunnen oversteken. Hendrik: ‘Ik heb het erg naar
mijn zin hier in de Vlietzone. Terwijl ik alles in goede banen leid
op de kruising, verzorg ik in mijn keetje ook de koffie voor alle
vaklui die bezig zijn met de inrichting van het werkterrein in de
Vlietzone. Het werk is afwisselend en de aanspraak van de
bezoekers van Drievliet en de collega’s op het werkterrein is
heel leuk. Tijdens de bouwvak gaat het werk hier gewoon door
zodat ik ook de komende weken op deze plek aan de slag kan.’

De projectorganisatie Rotterdamsebaan is verhuisd
Het projectteam Rotterdamsebaan van de gemeente Den Haag
woont de komende jaren samen met de hoofdaannemer
Combinatie Rotterdamsebaan op het voormalige P+R
Hoornwijck. Dit is vlakbij het werkterrein in de Vlietzone wat de
komende periode wordt ingericht en waar in 2018 gestart wordt
met het boren van de tunnel.
Op het voormalige P+R Hoornwijck staan 2 bouwketen waar
sinds 12 juli zo’n 150 mensen werken aan de
Rotterdamsebaan. Op het terrein is voldoende
parkeergelegenheid voor de medewerkers.
Video: Samen in de bouwkeet

Inloopspreekuur Vlietzone
Vanaf september is naast het inloopspreekuur Binckhorst ook
een inloopspreekuur Vlietzone. Het inloopspreekuur Vlietzone
is iedere dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur in de bouwkeet op de
Laan van Hoornwijck 80 (voormalige P+R Hoornwijck). U kunt
dan bij de omgevingsmanager van de Combinatie
Rotterdamsebaan terecht met vragen over de werkzaamheden
in de Vlietzone.
Heeft u al eerder een vraag over de werkzaamheden? Dan
kunt u contact opnemen met de aannemer op telefoonnummer
(088) 400 80 83. Ook kunt u uw vraag stellen via het
contactformulier of mailen naar rotterdamsebaan@denhaag.nl.

Rotterdamsebaan-app is in de lucht
Op uw mobiel of tablet gemakkelijk de Rotterdamsebaan
volgen en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen;
het kan! Sinds begin mei heeft de Rotterdamsebaan een eigen
app: de Rotterdamsebaan-app. In de app vindt u algemene
informatie over de Rotterdamsebaan, zoals het laatste nieuws,
actuele bouwinformatie, bewonersbrieven, informatie over
duurzaamheid en nog veel meer.
De app is gratis en kan worden gedownload in de ‘App Store’
en ‘Google Play Store’. De naam van de app is
‘Rotterdamsebaan’.

De Melkwegstraat is klaar!
In het afgelopen half jaar is veel werk verzet voor de aanleg
van een nieuw stuk weg in de Binckhorst. Sinds kort rijden
auto’s over het spiksplinternieuwe deel van de Melkwegstraat.

Deze weg is dit voorjaar doorgetrokken vanaf de
Saturnusstraat naar de Maanweg. De werkzaamheden zijn zo
goed als klaar.
Voor de aanleg van de verlengde Melkwegstraat zijn oude
materialen zoveel mogelijk hergebruikt. Het vrijgekomen puin
van een gebouw dat afgebroken werd is gebruikt voor de
fundering van de Melkwegstraat. En het asfalt van de tijdelijke
weg wordt later opnieuw ingezet voor het asfalteren van andere
wegen in Den Haag.

Binkhorstlaan schuift op
Dit najaar wordt het werkterrein op de Binckhorstlaan ingericht.
Dit betekent dat de Binckhorstlaan tussen de Mercuriusweg en
de Maanweg iets zal opschuiven. De komende jaren komt aan
de even zijde van de Binckhorstlaan langs het werkterrein een
tijdelijke weg en een fietspad in 2 richtingen te liggen. Bedrijven
aan de oneven zijde zijn bereikbaar via de ventweg.
De Binckhorstlaan krijgt 1 rijstrook per rijrichting en is met
name bedoeld voor bestemmingsverkeer. Doorgaand verkeer
in de richting van het centrum van Den Haag of naar de A12
kan het beste rijden via de route Supernovaweg en
Regulusweg.
De werkzaamheden voor het verleggen van de Binckhorstlaan
starten in augustus 2016. Begin oktober maakt het verkeer
gebruik van de verlegde Binckhorstlaan.

Project in beeld
Foto’s zeggen meer dan woorden. De aanleg van de
Rotterdamsebaan omvat onder meer werkzaamheden aan
kabels en leidingen, archeologisch onderzoek, de herinrichting
en/of aanleg van (nieuwe) wegen en de inrichting van
werkterreinen. Een impressie van de werkzaamheden kunt u
bekijken op het Flickr-account van de Rotterdamsebaan.
Regelmatig komen er nieuwe foto’s bij.

Volg de Rotterdamsebaan
Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van het project
Rotterdamsebaan? Volg het project dan via Facebook, Twitter
en Flickr!

Vragen? Kom langs tijdens het inloopspreekuur
Heeft u vragen over de werkzaamheden die in uitvoering zijn of
komen?



Inloopspreekuur Binckhorst
Elke woensdag van 15.00 tot 16.00 uur in het Trefpunt
Rotterdamsebaan op de Binckhorstlaan 174 in Den Haag.
Inloopspreekuur Vlietzone
Vanaf 6 september is er elke dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur
een inloopspreekuur Vlietzone in de bouwkeet op de Laan van
Hoornwijck 80 (voormalige P+R Hoornwijck) in Den Haag.
De omgevingsmanager van de Combinatie Rotterdamsebaan
beantwoordt al uw vragen over de werkzaamheden die in
uitvoering zijn of binnenkort komen. Buiten het spreekuur om is
de omgevingsmanager bereikbaar op telefoonnummer (088)
400 80 83.
Met algemene vragen over het project kunt u bellen met de
projectorganisatie Rotterdamsebaan via telefoonnummer (070)
353 93 41.
Lees verder ›

Aanmelden nieuwsbrief
Krijgt u deze nieuwsbrief doorgestuurd? U kunt de nieuwsbrief
ook rechtstreeks van ons ontvangen. Meld u aan via de site.

