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31-10-2017 
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- 
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1 van 1 

  

  

 

Hierbij wil ik u informeren over de werkzaamheden op het Koningin Julianaplein 

voor de gevel van gebouw Stichthage ter hoogte van de GWK/ChopChop. 
 

Voor de zomer zijn we druk geweest met het aanbrengen van de CSM-wanden 

voor de bouwkuip. De werkzaamheden aan de bouwkuip zijn nog niet gereed. 

Ter hoogte van GWK en ChopChop staan oude fundatiepalen die nog dienen te 

worden verwijderd, om vervolgens de bouwkuip af te maken.  

 
Afsluiting 

Bij de werkzaamheden zal de looproute richting Centrum vanuit de schuifdeur 

tussen Bloem! en Sissy Boy voor langere tijd gestremd zijn (zie figuur 1). De 

looproute richting New Babylon blijft beschikbaar. 

 

 
Figuur 1. Stremming looproute richting Centrum 

  



 

 

 

 
 

 
 

 

Datum 

21-7-2017 

Blad 

2 van 2 

  

  

 

 
Planning 
Na overleg met de direct betrokkenen is besloten deze werkzaamheden uit te 
voeren in de periode voor de kerst. De looproute Centrum zal van maandag 20 
november tot en met 22 december worden afgesloten (zie tabel 1). 

Tabel 1. Planning werkzaamheden 

 

Hijsmomenten 

In de weken 49 en 50 staan er ook een 9-tal hijsmomenten ingepland ten 

behoeve van het aanbrengen van de CSM-wand. Deze hijsmomenten hebben 

raakvlak met ChopChop, GWK, Bloem!, Regus en de ruimte op de 2
e
 etage van 

Stichthage. Het ‘Hijsprotocol Stichthage’ is van toepassing. 2 dagen voor de 

hijsmomenten wordt u specifiek geïnformeerd. Er worden verkeersregelaars 

ingezet om de hijsmomenten veilig te laten verlopen 
 

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, neem dan gerust contact 

met mij op. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Eva Zonneveld 

Mobilis B.V  

 

 

 

 

Werkzaamheden Raakvlak met omgeving Planning 

Verwijderen looppad, 
bouwschutting en 
verwijderen obstakels in 
ondergrond voor de gevel 
van GWK/ChopChop 

Looproute richting 
Centrum afgesloten 

Week 47-48-49 

Aanbrengen CSM-wand Looproute richting 
Centrum afgesloten EN 
Hijsmomenten 

Week 49-50 

Terugplaatsen looppad en 
bouwschutting 

Looproute richting 
Centrum afgesloten 

Week 51 


