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Beste ondernemer, 

 

Vanaf 24 september 2021 tot en met eind maart 2022 werkt Den Haag aan de renovatie van de 

Utrechtsebaan (A12). In deze periode is de Utrechtsebaan afgesloten voor al het verkeer dat de stad uit 

gaat. Verkeer dat de stad in gaat, kan wel via de Utrechtsebaan blijven rijden. Met deze brief en een 

toolkit willen wij u zo goed mogelijk informeren over wat er gaat gebeuren, zodat uw bedrijf en uw 

werknemers zo min mogelijk hinder gaan ondervinden van deze noodzakelijke werkzaamheden. 

 

De Utrechtsebaan is onderdeel van de Rijksweg A12 en loopt tussen de Zuid-Hollandlaan (S101) en de 

gemeentegrens bij Voorburg. Dagelijks maken ruim 60.000 auto’s gebruik van deze belangrijke route 

om in Den Haag en Scheveningen te komen. Waarschijnlijk ook uw medewerkers, klanten en relaties. 

Inmiddels is de weg 45 jaar oud. Om te zorgen dat Den Haag veilig en goed bereikbaar blijft, heeft de 

Utrechtsebaan dit jaar dringend een grote onderhoudsbeurt nodig.  

 

Van 24 september 2021 tot en met maart 2022 vinden de hoofdwerkzaamheden plaats. Tijdens deze 

periode blijft de Utrechtsebaan voor het verkeer richting van Den Haag centrum en Scheveningen 

steeds bereikbaar. Dat geldt ook voor op- en afrit 3, Bezuidenhout. Alleen tijdens enkele weekenden in 

september en november wordt ook de rijrichting de stad in afgesloten. Het verkeer wordt dan 

omgeleid. Het verkeer dat Den Haag en Scheveningen via de Utrechtsebaan wil verlaten, wordt tijdens 

de hele uitvoeringsperiode omgeleid, bijvoorbeeld via de Rotterdamsebaan. 

 

De werkzaamheden zijn noodzakelijk en veroorzaken hinder, maar wij gaan er alles aan doen om uw 

bedrijf zo goed mogelijk bereikbaar te houden en de hinder te beperken. We hopen dat we u helpen 

door u en uw medewerkers al in vroeg stadium te informeren over de werkzaamheden en de 

omleidingsroutes. Daarnaast hebben wij een toolkit gemaakt met informatie over de werkzaamheden, 

omleidingskaarten, posters, intranet- en internetteksten en meer. U vindt ze op 

www.ways2go.nl/werk-aan-de-weg/utrechtsebaan. U helpt ons en uw mensen enorm door deze 

informatie verder te verspreiden richting uw bezoekers, medewerkers en leveranciers. 

 

Wij werken samen met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. Zij kunnen u en uw medewerkers 

ondersteunen met maatwerkadvies en oplossingen die passen bij uw organisatie. U kunt hiervoor 

contact opnemen met Bert van Rijssen (bert.vanrijssen@bereikbaarhaaglanden.nl).  
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Mocht u nog andere vragen hebben, schroom dan niet om ons te benaderen. Er is een heel team druk 

bezig met het zo soepel mogelijk laten verlopen van de belangrijke werkzaamheden aan de 

Utrechtsebaan. U kunt contact met ons opnemen via 06 53 36 48 07 06 of utrechtsebaan@denhaag.nl.  

 

Actuele informatie over de werkzaamheden en andere omleidingen vindt u op: 

www.denhaag.nl/utrechtsebaan 

 

Laten we er samen alles aan doen Den Haag bereikbaar houden, ook tijdens de renovatie van de 

Utrechtsebaan. We hopen dat deze informatie uw mensen al enorm gaat helpen om goed op de hoogte 

te zijn en niet onnodig in files te belanden. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

College B&W Gemeente Den Haag 

  


