
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 
weekendafsluitingen. 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. Het 
verkeer de stad in blijft wel mogelijk, met uitzondering van eventuele 
nacht- en weekendafsluitingen. 

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

UTRECHTSEBAAN

Toolbox en maatwerk
Er zijn heel veel mogelijkheden om de 
eventuele overlast van de renovatie 
Utrechtsebaan te vermijden. Neem 
gerust contact met ons op, dan 
bekijken we welke van de vele 
mogelijkheden het beste bij jouw 
organisatie passen.

info@bereikbaarhaaglanden.nl

Oplossingen en alternatieven voor partners van 
Bereikbaar Haaglanden en Rijnland

https://www.denhaag.nl/utrechtsebaan
mailto:info@bereikbaarhaaglanden.nl


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. Voor convenantpartners van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland bieden we een scala 
aan mogelijkheden:

Meten is weten Laat een 
mobiliteitsscan uitvoeren dan 
weet je precies welke potentiële 
opties er voor jouw medewerkers 
zijn om anders te reizen. Op basis 
daarvan kun je gerichter kiezen 
voor alternatieven.

Een e-bike probeerpool Voor 
medewerkers die wat verder weg 
van het werk wonen maar nog 
altijd op e-bike fietsbare afstand, 
kun je via ons een e-bike pool op 
de zaak neerzetten. Je krijgt dan 
gedurende 3 maanden 3 e-bikes te 
leen, inclusief reserverings-
systeem, verzekering etc. Op die 
manier kunnen jouw medewerkers 
ervaren of het wat voor hen is. 
Vanzelfsprekend kunnen zij 
hiermee ook tussendoor zakelijke 
reizen afleggen. Wel zo handig. Op 
de fiets en zeker op de e-bike ben 
je in de stad overal heel snel en 
zonder parkeerproblemen

Probeer een e-bike Medewerkers 
van convenantpartners kunnen bij 
hun fietsenhandelaar in de buurt 
ook een week lang een e-bike 
lenen om uit te proberen. Er zijn 
maar liefst 13 fietshandelaren die 
hieraan meedoen. Meer weten, 
neem contact op met Roel Lenoir.

Probeer een Deelfiets Reis je 
slechts af en toe? Of gaat het juist 
om het laatste stukje van het ov 
naar het werk? Dan is een deelfiets

een heel praktische oplossing. Op 
onze campagnewebsite 
Ways2go.nl/actie/
probeer-een-deelfiets kunnen 
medewerkers zich aanmelden en 
krijgen dan de eerste drie kwartier 
gratis gebruik van de deelfiets.

Probeer het ov Voor 
medewerkers die het ov als reëel 
alternatief hebben, maar 
desondanks met de auto naar het 
werk komen, hebben we een mooi 
probeeraanbod. In het najaar van 
2021 start onze probeeractie ov, 
waarmee medewerkers 2x4 weken 
kosteloos met het ov kunnen 
reizen én gebruik kunnen maken 
van deelfietsen zoals de ov-fiets en 
de HTM Fiets.

Fietsenmaker op de zaak 
Nederland telt maar liefst 23 
miljoen fietsen. Meer fietsen dan 
mensen dus. De kans dat 
medewerkers gebruik gaan maken 
van hun eigen fiets is zeker 
aanwezig. Hoe leuk is het dan als 
je hen kan verrassen met de 
‘Fietsenmaker op de zaak’? 
Medewerkers komen met de fiets 
naar het werk en terwijl zij aan het 
werk gaan, kijkt de fietsenmaker 
hun fiets na. Kleine zaken, zoals 
smeren of het aandraaien van de 
ketting, worden direct gratis 
gedaan. Voor grotere klussen 
wordt een afspraak gemaakt en 
een vergoeding berekend. Meer 
weten, neem contact op met Roel 
Lenoir.

Fietsen met je vracht Vervoer je 
regelmatig goederen of pakjes in 
Den Haag? Of het nu gaat om een 
stapeltje ordners of onderhouds-
materialen, met een elektrische 
bakfiets vervoer je deze moeite-
loos door de stad. Ze zijn er in 
verschillende soorten en maten: 
van het formaat pizzakoerier tot zo 
groot om een pallet te kunnen 
vervoeren. Direct aanschaffen is 
niet nodig. Probeer hem eerst 
eens uit, dan weet je of het iets 
voor jouw bedrijf is. Meer weten, 
neem contact op met Roel Lenoir.

UTRECHTSEBAAN
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Oplossingen en alternatieven
Naast eerder genoemde alternatieven kunnen wij je helpen een keuze te maken in het grote aanbod van andere mogelijk-
heden.

Waar werk jij? De beste en 
gemakkelijkste manier om hinder 
en omleidingen te omzeilen is 
thuis of dichterbij huis 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 (online) thuiswerk-
plekscans. Een aantal van onze 
partners heeft hier ervaring mee. 
En naar tevredenheid. 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 huur om het 
laatste stukje vanaf het station te 
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 
bijvoorbeeld 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.

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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