
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aan de bewoners van 

 

Dienst Beheer 

Infrastructuur 
 

Contact 

Jiri Beijer 

06 50 484 991 

j.beijer1@pzh.nl 

 

Postadres Provinciehuis 

Postbus 90602 

2509 LP Den Haag 

www.zuid-holland.nl 

 
Datum   

17 maart 2022 

 

Ons kenmerk 

PZH-2022-802124694 

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. 

 

 

  
 

 

Dit jaar voert de provincie groot onderhoud uit aan de Wilhelminabrug. Als direct omwonende van 

de brug gaat u in de komende periode hinder ervaren. Wij begrijpen dat dit vervelend is en doen 

er alles aan om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Dit en meer lichten wij graag aan u toe op 

een inloopavond. 

 

Reden onderhoud 

De Wilhelminabrug is een provinciale brug. Alle provinciale bruggen worden door de Provincie 

Zuid-Holland elke twaalf jaar onderhouden. Met dit onderhoud zorgt de provincie ervoor dat de 

brug blijft voldoen aan de laatste veiligheidsnormen en dat het verkeer vlot en veilig doorgang kan 

vinden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Hollandia Services. 

  

Inloopavond 

We nodigen u graag uit voor een inloopavond op donderdag 14 april 2022 tussen 19.30 en 

21.00 uur in het Bonaventura College, Burggravenlaan 2. Tijdens deze avond vertellen we u meer 

over de inrichting van de bouwplaats, uw veiligheid tijdens het in en uithijsen van de brug, de 

planning en hinder tijdens de werkzaamheden. U kunt dan uw vragen stellen en eventuele zorgen 

met ons delen. Wilt u zo vriendelijk zijn u aan te melden voor deze avond met uw adres erbij, via 

j.beijer1@pzh.nl. Dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen.  

 

  

Planning van de werkzaamheden 

• Van 7 t/m 9 juni wordt het beweegbare deel van de brug uitgehesen en naar een werf 

gevaren. 

• Van 7 juni tot en met 14 augustus kan de route over de Wilhelminabrug niet gebruikt 

worden. Alle verkeer wordt omgeleid. Het vaarverkeer kan plaatsvinden, behalve tijdens 

het in- en uithijsen van de brug en tijdens het testen.   

• Tussen 25 en 27 juli wordt de brug weer op zijn plaats gelegd. De weg blijft nog tot en 

met 14 augustus afgesloten.  

• Van 28 juli t/m 12 augustus geldt voor het vaarverkeer een hoogtebeperking van 2,5 

meter. 

Groot onderhoud Wilhelminabrug Leiden 
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mailto:j.beijer1@pzh.nl


 

 

 

 

 

 

 

Ons kenmerk 

PZH-2022-802124694 

2/2 

• Op 13 & 14 augustus en op 27 & 28 augustus wordt de brug getest. Die dagen zijn de 

brug en de vaarweg gesloten voor alle verkeer.  

• Vanaf 15 augustus is de brug weer open (met uitzondering van de testdagen). 

 

De volledige planning is te vinden op www.zuid-holland.nl/wilhelminabrug.      

 

Bouwplaats 

De aannemer heeft ruimte nodig om materialen op te slaan en met diverse machines de 

werkzaamheden uit te voeren. Hiervoor wordt een bouwplaats ingericht van de brug tot aan de 

Kettingstraat, de parallelwegen blijven bereikbaar. Dus mogelijk komt de bouwplaats ook voor uw 

woning.  

 

Op de hoogte blijven 

We informeren u de komende tijd zo goed en volledig mogelijk. Alle informatie en het laatste 

nieuws kunt u vinden op www.zuid-holland.nl/wilhelminabrug. Ook kunt u de BouwApp 

downloaden in de App Store of Google Play Store of via onderstaande QR-code. Via de 

BouwApp deelt de aannemer informatie over de werkzaamheden. Ook foto’s, nieuwsberichten en 

feiten en weetjes over de brug komen in deze app te staan. We raden u aan om deze app te 

downloaden. Zo blijft u goed en gemakkelijk op de hoogte van de werkzaamheden. 

 

Heeft na het lezen nog vragen?  

Tijdens de inloopavond heeft u alle gelegenheid om vragen te stellen. Heeft u na het lezen van 

deze brief op voorhand vragen of heeft u zorgen over bepaalde onderwerpen? Dan kunt u contact 

opnemen met omgevingsmanager van de provincie Jiri Beijer 06 - 50 484 991 of via 

j.beijer1@pzh.nl. Maartje Enthoven is namens de aannemer bereikbaar via de BouwApp.  

 

Wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en danken u alvast voor uw begrip.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Anton Berkhout 

Projectleider Onderhoud Wilhelminabrug 
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