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Nachtwerkzaamheden en start realisatie in de grond gevormde wanden (CSMwanden) en funderingspalen.

Geachte heer/mevrouw,
Datum

Het bouwterrein op het Koningin Julianaplein is bijna gereed om te kunnen starten
met het bouwen van de constructie van de ondergrondse fietsenstalling. In de nacht
van 9 op 10 januari maken wij de inrit bestendig voor het bouwverkeer. Vanaf 16
januari starten wij met het realiseren van in de grond gevormde wanden (CSMwanden) en vanaf 30 januari worden ook de funderingspalen gerealiseerd.
Planning van de werkzaamheden
De CSM-wanden komen langs de randen van het bouwterrein en vormen samen de
bouwkuip. De bouwkuip zorgt ervoor dat later in het proces de grond veilig
weggegraven kan worden. Het maken van de CSM-wanden is een geluidsarme en
trillingvrije bouwmethode. Een machine woelt al gravende de grond om en voegt
tegelijkertijd bindmiddel (cement) en water toe. Dit wordt hard en er ontstaat een
stevige wand. De CSM-wand aan de kant van Stichthage zal ook een onderdeel worden
van de constructie van de fietsenstalling. In totaal zal er acht weken aan de CSM-wand
gewerkt worden. Mobilis werkt alleen op doordeweekse dagen aan de CSM-wanden
en niet in het weekend.
Twee weken na de start van de CSM-wanden, in week 5, start Mobilis met het maken
van de funderingspalen. De funderingspalen worden in de grond gedraaid in plaats van
geslagen. Meerdere machines zullen tegelijkertijd bezig zijn om de funderingspalen te
maken. Ook dit is een trillingvrije en geluidsarme bouwmethode. Naar verwachting zal
het maken van de funderingspalen duren van 30 januari tot eind april.
Kort samengevat:
Nachtwerkzaamheden: 9 januari 22.00 uur tot 10 januari 05.00 uur
Realisatie CSM-wanden: 16 januari 2017 – eind maart 2017
Realisatie funderingspalen: 30 januari 2017 – eind april 2017
Omgeving
Tijdens de realisatie van de CSM-wanden en een deel van de funderingspalen zullen de
voetgangers en fietsers van de Bezuidenhoutseweg voor een korte periode door
loopcontainers worden geleid. Tijdens de realisatie van de CSM-wand aan de zijde van
Stichthage is de looproute hier niet altijd open.
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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.

Met vriendelijke groet,

Mw. Ir. C. T. Davidse
Omgevingsmanager Mobilis

