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Politie geen spoed

Algemeen: 0900 – 8844

Politie-Brandweer-Ambulance
Alarmnummer: 112
Meld Misdaad Anoniem:
 0800 7000 (gratis)
Dierenambulance Den Haag
 328 28 28
Kadavers ophalen
De Wijs  366 09 09

Jan van Nassauschool
Gouwestraat 13
 383 4801

Woonbedrijf HaagWonen
Waldorpstraat 120
 388 03 88

Clubhuis ‘de Boskant’
Uilebomen 71
 beheer: 205 22 40

Wijkbus
 4248050 (Ria vd Berg)
Voorschool De Boskabouter
Uilebomen 71
 06-43 39 52 54

Garage D. Schipper
Pletterijkade 43

 385 8386

Openingstijden secretariaat
Dinsdag
Donderdag

09.30—12.00
14.00 – 16.00

Wijkkrant
NIET BEZORGD?

Tettero’s autobedrijf
Lekstraat 49

 385 3892
Kindercentra Stichting DAK
Daan Dak
Kim Dak

Lamgroen 18
A. Vlackstraat 3
2511 XE Den Haag 2515 XT Den Haag
 750 21 10 (Klantadvies)

Voor nabezorging kunt u
uw adres melden aan het
secretariaat

Info@brs-denhaag.nl
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Werkdagen 17.00 – 08.00 uur
Weekend (vrij. 17.00 - ma. 08.00 uur)

 346 96 69

Huisartsen
Gezondheidscentrum De Doc
Nieuwe Haven 171, 2511 XJ

Artsenpraktijk van: Vrolijk, Legemaat,
Stevens, Anema en De Jong

 382 4777

Zichtbare Schakel
GZC De Doc
Wijkverpleegkundigen
Marije Berkel
di.-do.-vr.

Fieke vd Elsenma.-di.-wo.

 06-820 10204

 06-148 62188

Apotheek de Volharding
Boomsluiterskade
 315 3636.
Apotheek de Doc
Nieuwe Haven 171
2511 XJ Den Haag
 3455005.
Fysiotherapie BPB

Blessurebehandeling en -preventie

Pletterijstraat 31
 383 9884

De Jordaan mondzorg
Ammunitiehaven 317
 3602023

s.v.p. bellen tussen 9.00 en 16.00 u

Advies– en meldpunt
Kindermishandeling
Neherkade 3054
 346 9717
www.amk-nederland.nl
0900-123 1230 (lokaal tarief)
Algemeen Maatschappelijk werk
Bureau Centrum
 424 8000
Haagse wijk– en Woonzorg
Thuiszorg—www.hwwzorg.nl
 3795000

Woonzorgcentrum
Rivierenbuurt

Christoffel Plantijnstraat 3

 344 6100

Tel: 070-427 5394
Of mail:

Doktersnachtdienst SMASH
Voor spoedeisende hulp

Verpleeghuis De Stromenhof
Aanvullingen en verbeteringen
van deze lijst zijn welkom!

Scheldestraat 76 A
 379 3610

KINDERRAAD
Schoonmaakactie Kinderraad
De kinderraad heeft op woensdag 1 april een schoonmaakactie georganiseerd.
Meer dan 40 kinderen hadden zich aangemeld om te komen helpen.
Eerst hebben we het Deltaplantsoen geveegd en opgeruimd.
Daarna zijn we naar de voetbalkooi onder het Bernardviaduct gegaan. Daar was het een enorme
troep, maar door de inzet van de kinderen zag het er na een uurtje weer keurig uit!
Alle kinderen die hebben geholpen: hartelijk bedankt!
Ook had de kinderraad een taart gewonnen van Nederland Schoon. die hebben we na afloop
heerlijk opgegeten.
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Mobil Service

GARAGE SCHIPPER & PA

Onderhoud ~ repAratie ~
apk- keuring
Alle merken auto`s
D. Schipper
Pletterijkade 43
2515 SH ‘s-Gravenhage
Telefoon 070-3858386

Uw tanden en kiezen kunnen
een leven lang mee!
De Jordaan

Ammunitiehaven 317
2511 XL Den Haag
tel. 070-3602023
www.dejordaan.com

De tandarts en mondhygiënist zorgen gezamenlijk voor
onder meer:

Goede mondgezondheid door preventie en
voorlichting

Periodieke controles, vullingen, kronen e.d.

Prothesen

Poetslessen en periodieke controle op de Jan
van Nassauschool
Kinderen zijn welkom, vergoeding vindt plaats vanuit de
basisverzekering.

Bij uitgebreidere behandelingen krijgt u altijd een begroting.
Facturen worden in principe rechtstreeks bij uw verzekeraar ingediend.
Ingeschreven in de kwaliteitsregisters voor tandarts en mondhygiënist (KRT & KRM)
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CPC Loop
Bijna 60 kinderen en 40 ouders deden mee aan de Ernst en Bobbieloop en
de scholenloop van 2,5 km.
De ouderraad beheerde onze schoolkraam en had de kraam keurig, met schoolbannier, ingericht.
Voor de kinderen waren er flesjes water, appels en rijstwafels.
De ouders konden kiezen uit thee en koffie.

Onze juffen Stephanie, Ria, Marjan, Eveline, Louisa, Judith
en Pauline staan klaar voor de start! (Juf Barbera liep ook de
5 km maar staat niet op de foto) Meester Paul liep later deze
middag de halve marathon.
5

Wie doet er mee met ons ouderinitiatief/wooncollectief/zorg coöperatie ?
We zoeken ouders/mede-initiatiefnemers voor een woon/zorginitiatief voor jongvolwassenen in (het
centrum van) Den Haag. Onze eigen dochter (19 jaar) heeft een lichte verstandelijke beperking met autistische trekjes. Ze zou het leuk vinden om met andere leuke mensen samen te wonen. Wat we voor
ogen hebben is een huis voor 5 tot 9 bewoners die ieder hun eigen kamer hebben en een gezamenlijke
woonkeuken. De bewoners kiezen elkaar uit (evt met begeleiding) en daarbij is niet de beperking leidend maar de vraag of ze prettig met elkaar kunnen wonen & leven. Ze komen uit Den Haag en hebben
ook in Den Haag hun (betaald) werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding.
Wat ze met elkaar verbindt is dat zij allen de behoefte hebben zo zelfstandig mogelijk te leven maar wel
samen met anderen. Door samen te leven zal er naast een individuele dag-week indeling ook een gezamenlijke dag-weekindeling ontstaan. Deze structuur geeft de bewoners houvast en maakt dat ze minder
begeleiding, ondersteuning nodig hebben, waardoor ouders en mantelzorgers de begeleiding en ondersteuning die blijvend nodig is gemakkelijker kunnen realiseren. Op die manier kun je een helpende
structuur bieden waarin de contacten er op een min of meer vanzelfsprekende wijze zijn. Extra mooi is
het als dit huis in een wijk staat waar de buurt mee wil helpen aan hun integratie en de bewoners op hun
beurt ook een rol voor de buurt kunnen spelen. Daarmee wordt het makkelijker het sociale aspect van de
zorg- en ondersteuningsvraag via de buurt in te vullen. Voor de individuele en/of groepsbegeleiding en
het invullen van de zorg is het opzetten van een zorgcoöperatie een interessante mogelijkheid. Ook een
combinatie met andere (buurt e/o commerciële) activiteiten is natuurlijk mogelijk.
Wie wil er met ons mee denken/doen? Contact via jacquelineverhagen@gmail.com e/o bertroes@live.nl

Rivierennieuws
Blauwhoed start bouw 72 woningen in Haagse binnenstad
In de Rivierenbuurt in Den Haag is Blauwhoed met de bouw van 72 woningen in het project
Maas14 gestart. Het project, tot stand gekomen in samenwerking tussen Blauwhoed, Haag
Wonen en de Gemeente Den Haag, bestaat uit 14 koopwoningen en 58 vrije sector huurwoningen. De bouw wordt gedaan door Waal.
Betaalbare, complete eengezinswoningen
De koopwoningen van Maas14 zijn in de zomer van 2014
binnen twee maanden verkocht door Blauwhoed. De drielaagse eengezinswoningen zijn compleet, betaalbaar en liggen op loopafstand van het centrum van Den Haag.
Die combinatie is volgens ontwikkelmanager Nick Kraak
een belangrijke reden voor het succes van het project: “De
toekomstige bewoners van Maas14 zijn gezinnen die graag
willen blijven genieten van het stadse leven. In Maas14 hebben zij een huis mét tuin gevonden dat in de basis al zeer compleet is, en bovendien nog op veel
verschillende manieren uit te breiden is.”
De 58 huurwoningen zijn aangekocht door MN en worden op de markt gebracht als vrije sector
huurwoningen. Het betreft 6 appartementen, 24 tweelaagse en 28 drielaagse eengezinswoningen.
Met zowel eengezinswoningen als appartementen in de koop- en vrije huursector biedt Maas14
diverse doelgroepen de kans om op een steenworp afstand van de Haagse binnenstad te wonen.
Vernieuwing Rivierenbuurt
Blauwhoed draagt met Maas14 verder bij aan de vernieuwing van de Rivierenbuurt. In deze Haagse binnenstadbuurt maken oude, leegstaande bedrijfspanden en kleine sociale huurwoningen plaats
voor moderne stadse huizen. Blauwhoed realiseerde in de Rivierenbuurt eerder de projecten Haegsch Hof (180 eengezinswoningen en appartementen op de voormalige Sdu-locatie) en Plantijn14
(14 ruime herenhuizen met tuin aan de Christoffel Plantijnstraat, in samenwerking met Haag Wonen).
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Rivierenzorg
Even voorstellen:
Graag maken we van deze mogelijkheid gebruik om ons (opnieuw) aan u voor te stellen.
Wij zijn Fieke van der Elsen en Marije Berkel en zijn als wijkverpleegkundige werkzaam in de
Rivierenbuurt en de Stationsbuurt.
In 2010 zijn wij begonnen als Wijkverpleegkundige Zichtbare Schakel, een functie waarbij het
idee was: ‘terug naar de oude wijkzuster’. Makkelijk te benaderen voor iedereen en geen indicatie
nodig! Per 1 januari hebben we een nieuwe naam “Plicare” maar ons werk is hetzelfde gebleven.
Alle vragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn kunnen aan ons gesteld worden, wij komen
u graag thuis bezoeken en denken met u mee wat een oplossing zou kunnen zijn. Ook als u zich
zorgen maakt om iemand anders of denkt dat iemand hulp nodig heeft, kunt u ons bellen. Aan onze werkzaamheden zijn voor u als bewoner geen kosten verbonden.
Door alle bezuinigingen kunnen er mensen in de knel komen of kan de zorg voor uw naaste te
zwaar worden wat niet wenselijk is. Wij horen dit graag en denken met u mee of er misschien toch
een oplossing voor is. Ook moeten de mensen steeds meer zelf dingen regelen of aanvragen, bijvoorbeeld op de computer. Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren of vragen over bijvoorbeeld huishoudelijke hulp van de gemeente, dan kunt u terecht bij een zogenaamd Servicepunt. Voor de bewoners van de Rivierenbuurt is dat op het stadhuis aan het Spui of per 10 april in
buurthuis Parada, Van Limburg Stirumstraat 280. Voor degene die graag op internet kijken is het
ook wellicht interessant te kijken op www.hoeverandertmijnzorg.nl
Komt u er niet uit belt u ons dan!
Oproep:
Wij zijn op zoek naar een gratis ruimte waar we spulletjes kunnen opslaan. Deze spullen zijn aan
ons gegeven en zijn bestemd voor eenieder die dat kan gebruiken maar niet kan betalen. Het aanbod is wisselend. Mocht u een ruimte beschikbaar hebben wilt u ons dan bellen?
Spreekuur:
Met ingang van 3 maart houden wij wekelijks spreekuur waar u zonder afspraak terecht kunt. Het
spreekuur is bedoeld voor alle bewoners van de Rivierenbuurt en Stationsbuurt. Zie ook de aankondiging elders op deze pagina.
Laten we er met z’n allen een mooie wijk van maken en elkaar de helpende hand reiken.

Graag tot ziens! Marije Berkel en Fieke van der Elsen.
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Spreekuur
Plicare

Uw onafhankelijke wijkverpleegkundige

Marije Berkel
0628449190

Fieke van der Elsen
0614862188

Spreekuur wijkverpleegkundige
Vanaf dinsdag 3 maart 2015 is er wekelijks op dinsdagmorgen een gratis inloopspreekuur voor alle
bewoners van de Rivierenbuurt / Stationsbuurt, e.o.
U kunt bij ons terecht met vragen over Zorg, Welzijn en Wonen.
Locatie: Huisartsenpraktijk de Doc, Nieuwe Haven 171
Tijd: van 11 – 12 uur. Graag melden bij de assistente.
Heeft u vragen, loop gerust binnen!
Marije Berkel en Fieke van der Elsen
Wijkverpleegkundigen
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Dikkie Dik
De leukste tijd voor uw kind.
U heeft ze vast wel eens door de wijk
zien lopen, kinderen met fleurige hesjes aan op weg naar de Boskant om
lekker te gaan gymen. Of onderweg
voor een fijne wandeling door het
Haagse bos. Het zijn de kinderen die
bij kindercentrum Dikkie Dik of kindercentrum Pollewop – beiden onderdeel van kinderopvangorganisatie Triodus – worden opgevangen. Ook zie je
de kinderen regelmatig bij gezamenlijke wijkactiviteiten met de basisscholen
bijvoorbeeld met de lampionnenoptocht en tijdens paaseieren zoeken. Bij
Dikkie Dik en Pollewop hebben de
kinderen de tijd van hun leven.
Voor- en vroegschoolse Educatie
Bij beide kindercentra wordt er gewerkt met Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE). Daarbij
wordt er extra aandacht besteedt aan ontwikkelings- en taalgerichte activiteiten. Door middel van
verschillende thema’s laten wij de kinderen spelenderwijs kennismaken met de woorden en beelden die bij het thema horen. En ook ouders worden actief bij de activiteiten betrokken.
Kennismaken
Gunt u uw kind ook
zo’n leuke tijd bij Triodus?
Kom dan eens kennismaken.
U bent van harte welkom
voor een rondleiding.
U kunt een afspraak maken
via (070) 312 00 10.
Of kijk eens op onze website
www.triodus.nl
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Historische Wijkwandeling 2e Pinksterdag 25 Mei.
Havenlicht heeft als onderdeel van het Pinksterfeest een mooie route uitgestippeld langs oude- en
recente geschiedenis van de Rivierenbuurt. Er komen 25 herinneringen boven langs de ongeveer
één km lange wandeling door de wijk. Na de inschrijving op het Deltaplantsoen vertrekken de
groepjes van ongeveer 6 personen zelfstanding om de route te lopen! Iedereen krijgt een boekje
mee met de route beschrijving en uitleg over de plaatsen. Iedereen wordt uitgenodigd om na de
wandeling te blijven op het Deltaplantsoen om de prijsuitreiking mee te maken, te luisteren naar
Johan en mee te eten. Tijdens de wandeling worden kinderen vermaakt op het plein door het team
van Serve the City.
Programma voor de hele dag ziet er als volgt uit:
13:30 Inschrijving voor de 4 activiteiten; wijkwandeling, kinderactiviteit,
entertainment en hapje, drankje.
13:55 Welkom door Havenlicht
14:00 Start Wijkwandeling met opdrachten
16:00 Bekendmaking prijswinnaar opdrachten
16:05 Entertainer Johan Verdouw over Pinksteren
17:00 Hapje en drankje
18:30 Einde feest en opruimen met elkaar
Andere activiteiten:
16-18 mei kledingactie met Dorkas. Goede kleren inleveren voor het goede doel.
14 mei Hemelvaartsdag met A Rocha, een natuurwandeling in en rond de wijk.
Hartelijk welkom, Roel & Gerrie de Wilde, www.havenlicht.nl

Wilt u op de hoogte blijven van het Nieuws van de gemeente Den Haag ?
En hebt u een computer met een
internetaansluiting ?
Via
http://www.denhaag.nl/home/nieuwsbrief.htm
kunt u zich abonneren op
de wekelijkse nieuwsbrief van Den Haag
op de emailservice bekendmakingen.
U ontvangt dan de bekendmakingen over bv.
aangevraagde vergunningen (denk aan kapvergunningen, vergunningen voor het plaatsen van een
dakopbouw, vergunningen voor
woningsplitsing e.d.) of
bestemmingsplannen of wijzigingen voor bestemmingsplannen in uw inbox.
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Euf Lindeboom
Euf Lindeboom - Doodskreet Schenkviaduct
Geboren in Nijmegen reisde Euf met haar ouders via Kijkduin naar Bandung, Indonesië. Na enige
jaren keerde zij terug naar Nederland toen zij 7 jaar oud was. De kunstenares Euf Lindeboom van
vandaag mocht ooit kiezen tussen een carrière als kunstenares of danseres. Geen moeilijke keuze
voor een jong meisje. Zonder aarzelen koos zij voor de opleiding als danseres op de Dansacademie
van het Rotterdams Conservatorium. Eenmaal de Dansacademie met succes afgemaakt te hebben
stapte zij in de Revue wereld van Snip en Snap en deed TV werk zoals de Zaterdagavond Akkoorden met Frans Halsema. Na 7 jaar vond Euf het genoeg en ging lessen volgen in Amsterdam op de
Pedagogische Academie. Vooral de pedagogiek trok haar aandacht met voor ogen de danstherapie
die in die tijden nog geen bekendheid genoot.
Toch belandt Euf op een rustpunt in haar leven, laat de pedagogie voor wat het is en gaat in het
onderwijs werken als juf van klas 1 en 2 in Leeuwarden, haar nieuwe stek voor de komende 25
jaren. Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan. Euf's ambitie voor kunst komt omhoog
borrrelen. Zij gaat lessen volgen op de Minerva Academie, Groningen, in tekenen, schilderen en
grafiek. En vanaf 1991 is en werkt Euf officiëel als beeldend kunstenaar. Ergens in 2005 komen
Euf en haar gade Kees 't Hart, schrijver en dichter, met hun gezin naar de Rivierenbuurt en vestigen zich aan de Weteringkade. De blik op het Schenkviaduct trekt meer dan haar gewone aandacht. Vol overgave springt zij in de bres voor de wanhoop van het Schenkviaduct.
Een pagina grote advertentie in de Wijkkrant, nummer 101 2015, heeft mijn aandacht getrokken.
De tentoonstelling Schenkviaduct (eindigde op 7 maart 2015) moet de gemoederen alom wakker
schudden. Want het verkeerscirculatieplan (VCP), ingevoerd in 2009, heeft voor te veel
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Schenkviaduct
problemen gezorgd. Het verkeer wordt via de CentrumRing omgeleid, daar het oude centrum niet
meer mogelijk is voor doorgaand autoverkeer. Den Haag heeft alle voorpagina's gehaald. De arme
Weduwe van Indië heeft nog altijd de meest vervuilde lucht van Nederland. Dat is gebleken vanwege de metingen van Milieudefensie en bewonersgroepen. Het gaat hier om grote hoeveelheden
stikstofdioxide per kubieke meter.
Het Schenkviaduct is in verval en stervende! Hij is nét buiten de CentrumRing, de Milieuzone, gehouden. Hij verkeert in zeer slechte staat. Hij verziekt de hele buurt rondom zijn bestaan. In zijn
terminale phase schreeuwt die nu om euthanasie. Er wordt wel iets gezegd, maar er gebeurt niets.
2016... 2018??? Het arme viaduct zal bezwijken bij geen gehoor door betonrot, roest, lekkende
plekken die lijken op stalactieten en andere chemische rotzooi.
Euf heeft samen met Marie Jeanne de Rooij, directeur van GEMAK, voor de doodskreet van het
Schenkviaduct gezorgd. Geheel op eigen intitiatief zonder enige subsidie kregen zij aandacht voor
hun project o.a. in het AD/Haagsche Courant en het NRC met de "perfecte protest song". Zij namen deel aan de Ronde Tafel Meeting over de vervuilde lucht. Euf maakte foto's en legde deze
vast in boekjes. Zij heeft zich verplaatst in de geest van het Schenviaduct en daar een bloedstollende tekst over gemaakt. Hopelijk wordt het niet een "bezwijkscenario" met vreselijke gevolgen. Ik
houd haar in de gaten en rijd dagelijks over het Schenkviaduct ... sta me bij!
Roy James Döhne
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OPGROEIEN IN DE BUURT
Winkels in de Wijk (16)
Er is inmiddels
al heel wat geschreven over de
winkels in onze
buurt. Al denkend over wat er
nog te melden
valt kwam ik op
de mensen die
met hun hele
winkel op pad
gingen. Mensen
die “aan de
deur” hun waren
verkochten. Die
werken natuurlijk niet alleen in onze wijk, maar in de hele
stad. Wel behoren ze tot vervlogen tijden. Bijvoorbeeld: het draaiorgel, dat is er gelukkig
nog, maar “het draaien” dat hoeft niet meer
handmatig en het aapje dat vroeger het geld
ging ophalen: dat mag gelukkig niet meer.
De SRV-man is nog niet zo lang geleden. In
sommige wijken of delen van het land rijdt hij
nog met zijn supermarktje door weer en wind.
Natuurlijk hebben we nog steeds de glazenwasser, die op hoge ladders zijn werk deed,
maar tegenwoordig mag zelfs de glazenwasser
niet meer op de ladder in verband met de veiligheid. En wat te denken van de leesmap.
Volgens mij hadden we die bijna allemaal, met
Donald Duck voor de kleintjes, Libelle en
Margriet voor mamma en de Revu voor pappa,
of hij las misschien de ondeugende blaadjes
De Lach en de Piccolo. De leesmap is er nog,
maar wie is nog lid?
En er was veel meer! De kolenboer, die sjouwde met zware zakken kolen onze trappen op
om voor warmte te zorgen. Letterlijk zwart
van de kool was hij. Er liepen ook allerlei venters op straat: mensen die met karren vol
groente en fruit in de straat stonden en er gingen mensen met verse vis langs de deuren en
met bloemen.
Je ging ook naar de scharensliep, daar liet je
messen en scharen slijpen. De machine stond
op de kar die hij door de straten reed. (zie:
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www.haagsefilmbank.nl/archieven/5183) Op
dit videofilmpje is Ph. Snijders te zien, een
scharensliep die woonde in de Hekkelaan.
Heel leuk om te zien.
Er was de schillenboer, die schillen van aardappels en fruit ophaalde bestemd voor de dieren. Nu noemen we het GFT-afval en moeten
we het zelf bewaren in een container in de tuin
of op je balkonnetje. Een smerige bedoening
als het op je balkon staat te rotten. Maar toch
is blijkbaar de nieuwe manier beter dan de oude, want die bleek niet goed voor de gezondheid.
De reiniging leegde je asemmer en kwam dat
voor je deur doen. Nu moeten we zelf naar de
ondergrondse container lopen met de vuilniszak in de hand.
De meteropnemer kwam langs om te controleren of je wel met de muntjes voor energie en
gas betaalde en niet sjoemelde door andere
munten te gebruiken.
En nog langer terug, de lantaarnopsteker. Dat
kan ik me niet voorstellen evenmin als de
stadsomroeper die het nieuws door de straat
riep en ook riep hoe laat het was: 9 heit de
klok!
Ik ben nu wel erg ver in de tijd gedoken. Iets
terug naar het heden: de melkboer kwam langs
de deur en las op een briefje wat je hebben
wou. Hij zette de glazen melkflessen voor de
deuren. Je hing een briefje op als de bezoeker
je bij de buurvrouw kon vinden of je hing een
touwtje uit de brievenbus. Trekt u maar aan
het touwtje hoor! Nu kan je zelfs beter de deur
niet opendoen, zelfs niet als er is gebeld. Altijd
kijken wie er staat!
Ondanks de huidige crisis zijn de meesten van
ons toch niet meer zo arm als toen. Poffen en
“schrijft u het maar even op” dat is toch niet
meer aan de orde.

Dat was het weer voor nu.
Nog opmerkingen ?
mail: marjam12@msn.com

Rivierennieuws
Werkzaamheden Spui-Zieken
In april 2015 starten de werkzaamheden aan het Spui-Zieken. De Spuibrug en de kademuur
Zieken worden vernieuwd omdat ze verouderd zijn. De halte Bierkade wordt aangepast voor
de nieuwe trams. Ook is er groot onderhoud aan de tramsporen.
Tijdens deze werkzaamheden rijden er geen trams op dit traject. Reizigersinformatie voor het
openbaar vervoer vindt u op www.htm.nl. Door het onderhoudswerk te combineren met de aanpassingen voor Netwerk RandstadRail is er minder overlast.
De werkzaamheden zijn onderverdeeld in fasen. Per fase zijn de omleidingsroutes aangegeven.
Voorafgaand aan iedere fase zijn er werkzaamheden zoals:
 bouwhekken en rood-witte afzettingen (schrikborden) plaatsen
 omleidingsroutes aangeven
materialen aanvoeren (zoals loopschotten die worden gebruikt om woningen en bedrijven
bereikbaar te houden)
Fase 1 Kruising Spui met Schedeldoekshaven (20 april 2015 tot en met 10 mei 2015)
In deze fase worden de tramsporen op kruising Spui-Schedeldoekshaven uitgebroken.
Er wordt gestart met de aanpassing van de kruising en de halte Bierkade.


Verkeer richting centrum kan via de keervoorziening voor het Filmhuis rijden.
Verkeer de stad uit rijdt via de route Amsterdamse Veerkade-Spui-Pletterijkade-Pletterijstraat.

Bron:

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/verkeer-en-vervoer/to/Werkzaamheden-SpuiZieken.htm

15

16

