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Voortzetting werkzaamheden Koningin Julianaplein aan zijde Stichthage
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Met deze brief stellen wij u op de hoogte van de voortzetting van de
werkzaamheden op het Koningin Julianaplein aan de zijde van het gebouw
Stichthage en het uit gebruik nemen van de looproutes en tourniquets.

4-5-2017
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Project

In figuur 1 staan de looproutes en tourniquets weergegeven. Naarmate de
werkzaamheden vorderen zullen looproutes wijzigen en tourniquets worden
afgesloten. De tourniquets zullen niet gelijktijdig gesloten zijn.
Fasering van looproutes en sluiting van de tourniquets
Momenteel wordt de CSM-wand gegraven aan de zijde van New Babylon.
Hiervoor is looproute 1 afgesloten. Looproute 2 richting Rijnstraat is in gebruik.
Daarna worden de werkzaamheden langs zijde Stichthage gestart nabij de
voormalige winkel van Care-to-go. Vanaf daar wordt gewerkt richting Rijnstraat.
Als de CSM-stelling ter hoogte van tourniquet A (tussen Burger King en Etos)
komt, wordt deze tourniquet afgesloten. Op dat moment zijn de looproutes 1, 2,
3 en 4 niet beschikbaar. Alleen looproute 5 kan dan gebruikt worden. Als de
CSM-wand ter hoogte van de tourniquet A klaar is, wordt de tourniquet
vervangen door een schuifdeur. Daarna is looproute 1 ook weer beschikbaar.
Als de CSM-stelling ter hoogte van tourniquet B (tussen Bloem! en SissyBoy)
komt, wordt deze tourniquet afgesloten. Op dat moment zijn de looproutes 2, 3,
4 en 5 niet beschikbaar. Alleen looproute 1 kan dan gebruikt worden. Als de
CSM-wand ter hoogte van de tourniquet B klaar is, wordt de tourniquet
vervangen door een schuifdeur. Daarna zijn looproutes 1, 2, 3 en 4 weer
beschikbaar. Looproute 5 is weer beschikbaar na gereedkomen van de CSMwand.
U krijgt uiterlijk 2 weken voordat een tourniquet wordt gesloten bericht.
Contact
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, neem dan gerust contact
met ons op. Dat kan via het contactformulier op onze website www.kj-plein.nl.
Ook kunt u ons bereiken via het mailadres info@kj-plein.nl. Wanneer u tijdens
de uitvoering iets verdachts ziet of een calamiteit wilt melden, kunt u ons 24/7
bereiken op ons calamiteitennummer: 06-21504617.
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Figuur 1. Looproutes en tourniquets
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Legenda bij figuur 1.
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Looproute tussen New Babylon en Stichthage
Looproute tussen tourniquet A en Rijnstraat
Looproute tussen de tourniquets
Looproute tussen tourniquet B en New Babylon
Looproute tussen tourniquet B en Rijnstraat

Tourniquet
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Tourniquet tussen Burger King en Etos
Tourniquet tussen Bloem ! en SissyBoy

