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Geachte heer, mevrouw, 

 

Stedin is uw energienetbeheerder. In uw regio zorgen wij dat u over gas en elektriciteit beschikt om te wonen, 

werken en ondernemen. Vanaf 28 mei tot halverwege 2022 leggen wij op verzoek van de Gemeente Den Haag 

nieuwe elektriciteitskabels aan tussen ons station aan de: “De Constant Rebecquestraat” en “Nieuwe Schoolstaat” 

ter voorbereiding op de reconstructie van het Piet Heinplein. Deze verbindingen leveren de elektriciteit aan het 

centrum van de stad.  

 

De werkzaamheden 

Vanaf 29 juni tot en met 10 augustus starten wij met de volgende fase van het werk. In deze fase maken wij een 

werkgat midden in de Mauritskade tussen het Louis Couperusplein en de Willemstraat. De werkzaamheden zullen 

uitgevoerd worden door Baas B.V. en zullen op werkdagen plaatsvinden, zo veel mogelijk tussen 07.00-18.00u. 

Het werk vindt in een aantal fases plaats gedurende het jaar. U wordt per brief van iedere fase opnieuw op de 

hoogte gesteld.  

 

Wat betekent dit voor u? 

• In de Nieuwsbrief Piet Heinplein van de Gemeente Den Haag welke u heeft ontvangen, staat uitgebreide 

informatie over het werk en de omleidingsroutes. Meer informatie is ook te vinden op 

www.denhaag.nl/pietheinplein 

• De nieuwe elektriciteitskabels worden aangelegd middels gestuurde boringen en met open ontgraving; 

• Op de plaats waar de gestuurde boring in de grond gaat en uit de grond komt wordt materieel opgesteld 

om de gestuurde boring te realiseren. De boring wordt door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd en 

geeft geen trillingen of andere risico voor de omgeving; 

• Wij maken altijd voor de zekerheid nul-opnames om aantoonbaar te hebben dat er geen schade 

voortkomt uit deze werkzaamheden. Tevens zullen wij de omgeving monitoren op trillingen en 

verzakkingen. Het kan dat u uitgenodigd wordt mee te werken hieraan. 

• Op de plaats waar de nieuwe elektriciteitskabels in open ontgraving worden aangelegd, graven we een 

sleuf in de berm, stoep of weg. Om vervolgens de nieuwe elektriciteitskabels in de sleuf aan te leggen. 

Na het aanleggen van de nieuwe elektriciteitskabels herstellen wij de berm, stoep of weg weer; 

• Vanwege de veiligheid worden er tijdelijke verkeersmaatregelen toegepast, waarbij de Elandstraat 

tijdelijk wordt afgesloten. Hierdoor is het helaas ook niet mogelijk om te parkeren zoals u gewend bent. 

Volgt u alstublieft de aanwijzingen op de verkeersborden;  

• In een later stadium vinden nogmaals werkzaamheden plaats in uw buurt. Deze werkzaamheden zijn 

minder ingrijpend en zullen niet in de rijbaan plaatsvinden. U zult hier later opnieuw middels een brief 

over geïnformeerd worden. Er staat geen onderbreking van stroom gepland; 

• Gedurende de werkzaamheden kunt u enige geluidshinder ervaren. Mogelijk ondervindt u ook hinder van 

het bouwverkeer en de tijdelijke verkeersmaatregelen. Wij doen onze uiterste best om de overlast tot een 

minimum te beperken en vragen uw begrip voor de werkzaamheden; 
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Meer informatie  

Heeft u vragen die specifiek over de uitvoering van de werkzaamheden van Stedin gaan? Dan kunt u op 

werkdagen tussen 8.00 – 16.00 uur contact opnemen met Lukas Nöllen, omgevingsmanager Stedin via 

telefoonnummer 06 21 12 68 43 of per e-mail Lukas.Nollen@stedin.net. Voor meer informatie kunt u ook kijken op 

www.denhaag.nl/pietheinplein  

 
Heeft u andere vragen voor Stedin? U kunt op onze website stedin.net/klantenservice/veelgestelde-vragen kijken 

of chat met een van onze medewerkers. Tijdens kantooruren beantwoordt onze klantenservice uw WhatsApp- 

bericht op 06 469 639 63. Bellen kan ook, onze klantenservice is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 bereikbaar via 

088 896 39 63.   

 

Uiteraard doen wij onze uiterste best het overlast tot een minimum te beperken. Wanneer nodig informeren wij u 

verder over onze werkzaamheden en hopen op uw begrip.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dennis Willemsen 

Directeur hoogspanning 

 

Afbeelding 1: Werkterreinen diverse partijen (groen) + omleidingsroutes 
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