
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Onderwerp 
Uitnodiging informatiebijeenkomst 18 april 2017  
betreft: Groot onderhoud N218/N493/Baljuwplein 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 

 
Dienst Beheer Infrastructuur 
 
 
Contact 
zuidholland@pzh.nl 
 
Postadres Provinciehuis 
Postbus 90602 
2509 LP  Den Haag 
T 070 - 441 66 11 
www.zuid-holland.nl 
 
Datum 
28 maart 2017 
 
Ons kenmerk 
PZH-2017-585071115 
DOS-2014-0004085 
 
 
 
 

Bezoekadres 
Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW  Den Haag 
 

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt. 

 

 

 
 

 
   

De provincie Zuid-Holland voert tussen juli en oktober 2017 groot onderhoud uit aan de Groene 
Kruisweg (N218/N493) van Geervliet tot en met het Baljuwplein in Spijkenisse. De 
voorbereidende werkzaamheden starten eind april. In samenwerking met Stichting BIZ Halfweg 
Molenwatering en de Verkeersonderneming organiseert de provincie Zuid-Holland  een 
informatiebijeenkomst voor alle ondernemers uit de omgeving Spijkenisse. In deze brief 
informeren wij u over de werkzaamheden en nodigen wij u graag uit voor de 
informatiebijeenkomst op dinsdag 18 april 2017. 
 
Wat gaat er gebeuren? 
De voornaamste werkzaamheden zijn het asfalteren van de hoofdrijbaan, de busbaan en het 
fietspad. Daarnaast wordt de wegconstructie van het Baljuwplein vernieuwd en de binnenzijde 
van het verkeersplein wordt uitgebreid met een extra rijbaan. Vanaf de Sportlaan wordt de 
dubbele rijstrook voor rechtsafslaand verkeer richting de Hartelweg verlengd voor een betere 
doorstroming van het verkeer. Tenslotte worden onder andere werkzaamheden verricht aan de 
openbare verlichting en aan de bushaltes.  
 
Planning en hinder 
Baljuwplein 
Vanaf 20 april tot eind juni worden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd aan het 
Baljuwplein. Fietsers en voetgangers maken gebruik van een omleidingsroute in beide richtingen 
via de Curieweg tot aan de fietstunnel onder de Baljuwlaan door. In juli en augustus wordt er 
vervolgens 6 weken aan het Baljuwplein gewerkt, waarbij gemotoriseerd verkeer over één rijbaan 
wordt geleid. De afslag Baljuwlaan en de afslag Galvaniweg zijn dan afgesloten. Ook de 
fietsersomleiding blijft deze periode van kracht. 
Eind september wordt er een weekend gepland waarbij het Baljuwplein volledig wordt afgesloten 
om de rotonde te asfalteren. 
 
Groene Kruisweg N218/N493 
De werkzaamheden aan de Groene Kruisweg tussen het Baljuwplein en Geervliet worden in een 
aantal weekenden en nachten vanaf half juli tot oktober uitgevoerd. Ook dan maakt het 
gemotoriseerd verkeer gebruik van één rijbaan. 
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Hoe wordt u verder geïnformeerd? 
Voor aanvang van de werkzaamheden wordt u tijdig per brief geïnformeerd over de 
werkzaamheden, de definitieve data van de weekenden/nachten en omleidingen. Het is ook 
mogelijk om u aan te melden voor de gratis sms-dienst om sms-berichten met belangrijke en 
nuttige informatie over de werkzaamheden te ontvangen. Sms ‘PZH N493 AAN’ naar 1008 om u 
hiervoor aan te melden. Alleen voor de aanmeldings-sms betaalt u eenmalig de normale sms-
kosten van uw provider voor het versturen van een sms-bericht. De sms-berichten die u daarna 
ontvangt, zijn gratis.  
 
Informatiebijeenkomst 18 april 2017 
U ben van harte welkom op de informatiebijeenkomst die de provincie in samenwerking met 
Stichting BIZ Halfweg Molenwatering en de Verkeersonderneming organiseert op dinsdag 18 april 
2017 van 16:00 uur tot 18:00 uur in het Carlton Hotel, 3208 KJ te Spijkenisse. Medewerkers van 
de provincie, de gemeente, het ingenieursbureau en de aannemer zijn aanwezig om uw vragen 
over de werkzaamheden, de planning en bereikbaarheid te beantwoorden. Bij interesse in deze 
informatiebijeenkomst graag aanmelden via: www.bizhm.nl/n493  
 
Meer informatie 
Actuele informatie over de werkzaamheden aan de Groene Kruisweg en het Baljuwplein vindt u 
op: https://www.zuid-holland.nl/N493 onder het kopje ‘Groene Kruisweg (N218/N493)’. Voor 
vragen kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum van de provincie Zuid-Holland, te bereiken 
per zuidholland@pzh.nl of telefonisch op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur: 070 – 441 6622. 
U kunt de provincie ook volgen via Twitter, volg @verkeerZH.  
 
Graag tot 18 april! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Melvin Helderman 
Projectleider 
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