
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienst Beheer 

Infrastructuur 
 

Contact 

Jiri Beijer 

j.beijer1@pzh.nl 

 

Postadres Provinciehuis 

Postbus 90602 

2509 LP Den Haag 

www.zuid-holland.nl 

 
Datum   

21 maart 2022 

 

Ons kenmerk 

PZH-2022-802115231 

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. 

 

 

  
 

 

Beste zorgverlener, ondernemer en/of bestuurder,  

 

Deze zomer voert de provincie Zuid-Holland groot onderhoud uit aan de Wilhelminabrug in 

Leiden. Met deze brief brengen we u op de hoogte van de planning, werkzaamheden en 

omleidingen. We vragen u deze brief goed door te lezen en belangrijke informatie te delen 

met uw bezoekers, patiënten, klanten en leden. Hoe meer mensen op de hoogte zijn van de 

werkzaamheden, hoe beter! 

 

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. De aannemer richt aan 

beide kanten van de brug een bouwplaats in die wordt afgesloten met bouwhekken.  

 

Wegstremmingen: 

- Van 7 juni tot en met 14 augustus is de Hoge Rijndijk ter hoogte van de 

Wilhelminabrug afgesloten voor al het wegverkeer. Alle verkeer wordt door middel 

van omleidingsborden omgeleid. 

- In het weekend van 27 en 28 augustus is de weg nogmaals afgesloten. 

 

Vaarwegstremming: 

- Van 7 tot en met 9 juni wordt het beweegbare deel van de brug uitgehesen en 

daarom is de vaarweg afgesloten.  

- Van 9 juni tot en met 24 juli is de vaarweg open met mogelijk korte hinder. 

- Van 25 tot en met 27 juli is de vaarweg afgesloten voor het inhijsen van de brug.  

- Van 28 juli tot en met 12 augustus geldt er een hoogtebeperking van 2,5 meter.  

- 13 en 14 augustus en 27 en 28 augustus zijn testweekenden waarvoor de vaarweg 

wordt afgesloten. Tussen 14 en 27 augustus is de vaarweg open.  

- Vanaf 29 augustus is er voor deze werkzaamheden geen hinder meer.  

 

De volledige planning vindt u op www.zuid-holland.nl/wilhelminabrug  
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Omleidingen 

De route over de Wilhelminabrug kan dus tijdelijk niet gebruikt worden en alle wegverkeer 

wordt omgeleid. De omleidingsroutes voor het fiets- en wegverkeer verkeer vindt u op 

www.zuid-holland.nl/wilhelminabrug. We begrijpen dat omleidingen vervelend zijn, vooral 

voor uw patiënten, bezoekers, klanten, leden, bezorgers en/of toeleveranciers. We doen ons 

best om u zo goed mogelijk te informeren en de hinder te beperken. Om overlast te 

beperken raden we weggebruikers aan zoveel mogelijk gebruik te maken van de fiets.  

 

Op de hoogte blijven 

Op website van de provincie kunt u naast de omleidingen ook het laatste nieuws vinden en 

de infographic die voor dit doel is gemaakt. Deze infographic (als PDF met deze brief 

meegestuurd) kunt u uitprinten en indien mogelijk in het zicht hangen voor bezoekers of 

andere belanghebbenden. De aannemer deelt informatie over de werkzaamheden via de 

BouwApp, die te vinden is in de App Store of Google Play Store. Ook foto’s van de 

werkzaamheden, nieuwsberichten en feiten en weetjes over de brug kunt in deze app lezen. 

We raden u aan om de app te downloaden. Zo blijft u op een makkelijke manier op de 

hoogte van de werkzaamheden. De QR-code voor direct bereik van de app staat onderaan 

deze brief. 

 

Heeft na het lezen nog vragen?  

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het 

Contactcentrum van de provincie via 070- 4416622.  

 

We hopen dat we u voor dit moment voldoende geïnformeerd hebben.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Anton Berkhout 

Provincie Zuid-Holland 

Projectleider Wilhelminabrug 
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