
Renovatie
Utrechtsebaan
(A12)
Den Haag groeit. Het aantal inwoners neemt toe en de 
stad verwelkomt steeds meer bezoekers en bedrijven. 
Het is belangrijk dat de stad goed bereikbaar blijft en 
daarom krijgt de Utrechtsebaan (A12) een grote 
onderhoudsbeurt. Om overlast te beperken en het 
centrum optimaal bereikbaar te houden worden de 
werkzaamheden in twee fasen uitgevoerd.

In juni, juli en augustus 2021 wordt het groot onderhoud voorbereid. 
Deze werkzaamheden vinden plaats tijdens nacht- en weekend-
afsluitingen. Vanaf september 2021 tot en met maart 2022 is het tijd voor 
de hoofdwerkzaamheden. De rijbaan stad uit is daarbij volledig 
afgesloten en het verkeer dat de stad verlaat wordt omgeleid.

De werkzaamheden vinden plaats vanaf de kruising met de
Zuid Hollandlaan-Benoordenhoutseweg (S101) tot en met de op- en afrit 
3 ‘Bezuidenhout’. 

Meer weten over de werkzaamheden, de actuele afsluitingen en de 
omleidingen? Kijk op: www.denhaag.nl/utrechtsebaan
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Toolbox en maatwerk
Voor werkgevers is een (digitale) 
toolbox gemaakt met handige 
informatie om hinder tijdens de 
renovatie Utrechtsebaan te 
voorkomen. Kijk op 
ways2go.nl/werk-aan-de-weg/
utrechtsebaan of stuur ons een 
e-mail, dan ontvang je de link naar de 
toolbox. Ons mailadres is:
info@bereikbaarhaaglanden.nl

Hier kun je ook terecht als je partner 
wilt worden en in aanmerking wilt 
komen voor maatwerk oplossingen 
en alternatieven.
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Oplossingen en alternatieven
Door de werkzaamheden is het minder makkelijk om Den Haag per auto te verlaten. Door als stad goed met elkaar samen 
te werken, waarbij wij inzetten op alternatieve routes, alternatief vervoer en slimme werktijden, beperken we de overlast 
en houden we Den Haag bereikbaar. Denk bijvoorbeeld aan het volgende:

Handige websites
HTM.nl
Connexxion.nl 
Bereikbaarhaaglanden.nl 
Ways2go.nl
9292.nl
tripcast.nl
waze.com/nl
flitsmeister.nl
moves.nl

Waar werk jij? De beste en 
gemakkelijkste manier om hinder 
en omleidingen te omzeilen is 
thuis of dichterbij huis te werken. 
Dat kan voor een deel van de 
week, maar ook voor een deel van 
de dag. Vertrek bijvoorbeeld pas 
na de spits. Hoe dan ook: als 
werkgever ben je verantwoordelijk 
dat medewerkers er thuis ook 
goed bij zitten. Om dat te 
realiseren zijn er toolboxen over 
thuiswerken en zijn er (online) 
thuiswerkplekscans. Vanuit 
Bereikbaar Haaglanden en 
Rijnland hebben we hier ervaring 
mee. We helpen je graag verder 
op weg. Kijk ook op 
Ways2go.nl/waarwerkjij voor de 
actie ‘Waar werk jij?’ Doe de test 
om te kijken hoe je scoort.

Openbaar vervoer Reis via een 
van de Haagse stations: Hollands 
Spoor, Laan van NOI of het 
Centraal Station. Vanaf hier rijden 
treinen, bussen en trams door de 
hele stad en regio. Op de stations 
zijn ook deelfietsen, deelscooters 
en deelauto’s te huren om het 
laatste stukje vanaf het station 
naar de eindbestemming te reizen.

Deelvervoer in Den Haag kunnen 
medewerkers volop gebruik 
maken van deelvervoer: er zijn 
deelfietsen, deel e-bikes en deel 
e-scooters. Via Ways2go.nl/actie/
probeer-een-deelfiets kun je de 
eerste driekwartier een deelfiets 
gratis uitproberen. 

Mobiliteitskaarten Zoals wellicht 
bekend, vervalt de vaste reiskos-
tenvergoeding voor medewerkers. 
Om niet te vervallen in een wirwar 
van bonnetjes en individuele 
declaraties kunnen mobiliteits-
kaarten een uitkomst bieden. Onze 
mobiliteitsmakelaars helpen je 
graag met het maken van een 
passende keuze en kunnen je alles 
vertellen over de Mobility as a 
Service pilot ‘Moves’ die in onze 
regio draait.

Bereid je voor Ben je om bepaal-
de redenen aan de auto 
gebonden? Zorg er dan voor dat je 
goed voorbereid op pad gaat. Plan 
tijdig de route en gebruik onder-
weg routeinformatie van bijvoor-
beeld Waze, ANWB, Flitsmeister of 
Google. Of parkeer de auto bij een 
P+R-punt en leg het laatste stukje 
af met het openbaar vervoer of de 
(deel)fiets. Kijk voor de P+R 
locaties in de regio op: 
denhaag.nl/nl/parkeren/par-
keen-in-de-stad/slim-parkeren-
park-ride-pr.htm

Slimme reistijden Denk ook aan 
slimme reistijden om drukte te 
vermijden. Gebruik hiervoor 
routeplanners die de beste reistijd 
voorspellen, zoals Waze of 
Tripcast. Ook in het openbaar 
vervoer bieden vervoerders zoals 
NS, HTM, RET en EBS steeds meer 
mogelijkheden om met drukte-
voorspellers een vertrektijd te 
kiezen die de drukte omzeilt.
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Hubs voor goederen Moeten 
goederen uit het centrum naar de 
omliggende gemeenten of de 
regio? Kijk eens of je gebruik kunt 
maken van een hub aan de rand 
van de stad. Er zijn er inmiddels al 
een heleboel. Vanuit de hub 
worden de goederen vaak zelfs 
emissievrij en buiten spitstijden 
om door de stad vervoerd.
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