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In opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) wordt Tramlijn 19
aangelegd. Tramlijn 19 wordt een hoogwaardige snelle verbinding van Leidschendam
via Leidschenveen, Ypenburg en Delft naar Technopolis.

Een herinrichting van het Mijnbouwplein is noodzakelijk om die hoogwaardige openbaar
vervoer baan mogelijk te maken. In overleg met de gemeente Delft is er voor gekozen
om de westkant van het plein te realiseren, voordat de werkzaamheden aan de
St. Sebastiaansbrug starten. Hierdoor kan direct na het gereedkomen van de brug het
autoverkeer via het plein rijden, zonder dat er nog langdurige verkeersmaatregelen
nodig zijn.

De aannemer BAM voert de werkzaamheden uit en zij zullen starten op 2 juli 2018.
De werkzaamheden duren circa acht weken en zijn verdeeld in twee fases. Het doorgaand
verkeer kan tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van het Mijnbouwplein.
De zijstraten van het plein worden tijdens de eerste fase (circa zes weken) van deze
werkzaamheden afgesloten voor al het verkeer. Tijdens deze afsluiting zijn de straten
via de Rotterdamseweg bereikbaar.

In de bijlage vindt u een tekening van de eindsituatie, voordat de werkzaamheden aan
de St. Sebastiaansbrug beginnen.

Mbrandswaard, Barendrecnt, Brie e, Capelle aan den Ussel, Delft, Den Haag, HelevoetsJuis, Krimpen aan den Ussel, Lansingerland, -eiosdiendam-Voorburg, Maassluis,
Moden-Deifland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoome, Zoetermeer



Op www.bereikbaardelft.nl kunt u de actuele verkeerssituatie en de bereikbaarheid
terugvinden. Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen over de werkzaamheden?
Bel dan op werkdagen naar de Metropoolregio Rotterdam Den Haag via 088 544 5100
of vul het contactformulier in op www.mrdh.nl.
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