Kinderen veilig langs de bouwplaats op de Valkenboskade

23 mei 2018

Bouwprojecten en zwaar bouwverkeer zijn vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met name
schoolgaande kinderen vormen een kwetsbare groep. Zij zijn zich niet altijd bewust van het logge karakter
van een vrachtwagen. De dode hoek van een vrachtwagen is daarbij één van de gevaarlijkste punten.
Gemeente Den Haag en Bouwcombinatie Van Halteren Infra / H. van Steenwijk werken samen om
schoolkinderen meer bewust met bouwverkeer te leren omgaan.
Bouwwerkzaamheden
De kade langs de Valkenboskade is verouderd. De gemeente onderhoudt de kades en zorgt dat ze op tijd
versterkt en vervangen worden. Daarom zijn er in de periode november 2017 tot en met december 2018,
tussen het gedeelte Copernicuslaan en de Mient bouwwerkzaamheden. Meer informatie over het
vervangen van kademuren leest u op www.denhaag.nl/kademuren.

Bewustzijn
De leerlingen van basisschool De Drie Linden worden dagelijks geconfronteerd met bouwverkeer voor de
werkzaamheden aan de Valkenboskade. Gemeente en aannemer vinden het belangrijk dat de kinderen
weten hoe zij het beste kunnen omgaan met het bouwverkeer. Om dat bewustzijn te vergroten
organiseerde de aannemer een kleurwedstrijd.

Winnaars
Alle leerlingen kleurden platen in, met afbeeldingen van het bouwverkeer op de kade. Uit iedere groep
kwam een winnaar en woensdag 16 mei reikten gemeente en aannemer de prijzen uit. Uiteindelijk
werden alle kinderen een winnaar met de uitnodiging om tijdens de bouwexcursie in de cabine van één
van de grote bouwkranen op het werk te zitten. Alle kinderen zijn met hun ouders van harte welkom op
zaterdag 2 juni a.s. tussen 11:00 en 15:00 uur.

Dag van de Bouw
Bouwcombinatie Van Halteren Infra / H. van Steenwijk organiseert, op de Dag van de Bouw, op 2 juni a.s.
van 11:00 tot 15:00 een bouwexcursie voor iedereen die geïnteresseerd is in de bouwwerkzaamheden op
en rond de nieuwe kademuur aan de Valkenboskade. Er zijn drie demonstraties, om 11:30 uur, 13:00 uur
en 14:00 uur. Iedereen is van harte welkom. De winnende kleurplaten zijn ook daar te zien.

