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Hierbij wil ik u informeren over de stand van zaken van de werkzaamheden op 

het Koningin Julianaplein en wat u na de zomerperiode van ons kan 

verwachten. Mobilis heeft bouwvakvakantie van 24 juli tot en met 11 augustus. 

In deze periode wordt beperkt gewerkt op de bouwplaats en is er geen 

inloopspreekuur. 
 
De afgelopen maanden 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 Chop Chop staan oude palen die nog dienen te worden 
verwijderd, om vervolgens de bouwkuip af te maken. Daarnaast zijn er locaties 
in de wand die extra dienen te worden afgedicht. 
Daarnaast zijn diverse typen machines op het werk geweest om palen aan te 
brengen ter fundatie van de fietsenstalling en bovenbouw. Het aanbrengen van 
deze palen zal na de zomerperiode worden vervolgd. In het najaar start het 
ontgraven van de bouwkuip. Om dit te kunnen uitvoeren wordt in de bouwkuip 
een damwand aangebracht. 
 

In onderstaande tabel staan de werkzaamheden genoemd die na de 

zomerperiode zullen aanvangen. Te zijner tijd informeer ik u nader over 

specifieke maatregelen. 

 

Werkzaamheden Raakvlak met omgeving 

Vervolg aanbrengen palen ter 
fundatie fietsenstalling en bovenbouw 

Hijsmomenten New Babylon en 
Stichthage 

Aanbrengen damwand ten behoeve 
van ontgraving 

geen 

Verwijderen obstakels in ondergrond 
voor de gevel van Chop Chop 

Looproute richting Rijnstraat 
afgesloten 

Afmaken en afdichten van de 
bouwkuip 

Looproutes en schuifdeuren langs de 
gevel van Stichthage in fasen 
afgesloten. 

Ontgraven van bouwkuip Verkeermaatregelen op de 
Bezuidenhoutseweg 
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Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, neem dan gerust contact 

met mij op. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Eva Zonneveld 

Mobilis B.V  

 

 


