Nieuwsbrief 6 Fietsenstalling Koningin Julianaplein
dd. 18 oktober 2018
In deze nieuwsbrief geven de gemeente Den Haag en Mobilis u informatie over de
bouwwerkzaamheden voor de ondergrondse fietsenstalling op het Koningin Julianaplein.
Terugblik
Werkzaamheden in fase 2:
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven, bouwen we in twee fasen. Het dak van fase 1 is
sinds juni 2018 gereed en wordt nu deels gebruikt om fase 2 te realiseren. Zoals u op
onderstaande luchtfoto kunt zien zijn we bij fase 2 al ver met de ontgraving. Het
stempelraam (lange bruine buizen) is aangebracht als tijdelijke ondersteuning voor de
bouwkuip. Binnenkort bereiken we hier het diepste punt (ca. 8m diep) van de bouwput, dit is
aan de linker onderkant van de foto.

Figuur 1. Luchtfoto oktober 2018

Storten vloeren, wanden en kolommen:
Fasegewijs storten we de vloeren, wanden en kolommen in fase 2. Om een stevige
constructie te krijgen moet het storten en het afwerken van de beton in dezelfde dag
uitgevoerd worden. Hierdoor zijn we op sommige dagen genoodzaakt om buiten de reguliere
tijden door te werken. Vaak moeten we na de reguliere werktijden de vloer nog vlak en glad
maken. Dit noemen we ook wel vlinderen. In onderstaand figuur zie je een vlindermachine
die wordt toegepast bij grote oppervlaktes.

Figuur 2. Vlindermachine

Na deze werkzaamheden is de vloer weer mooi egaal. Onderstaande afbeelding geeft een
goede weergave van een vloer die op 10 oktober 2018 is gestort. Op deze afbeelding ziet u
ook stalen pennen uitsteken. Hier komen de kolommen op die het dak ondersteunen. Deze
kolommen zijn een stuk groter dan in fase 1, dat komt omdat deze geschikt zijn om het
gebouw te ondersteunen wat boven op de fietsenstalling komt te staan.

Figuur 3. Net gestorte vloer met de uitstekende stalen pennen (wapeningsstekken).

Dag van de bouw:
Afgelopen 2 juni hebben we mee gedaan aan de dag van de bouw. Op die dag isde
bouwkuip opengesteld voor het publiek. De collega’s van Mobilis stonden klaar om de
bezoekers een uitleg te geven. Wat ons betreft was het een suc6. Zo’n 400
belangstellenden hebben de bouwkuip van de ondergrondse fietsenstalling bezocht. Wij zijn
van plan om de bouwkuip nog een keer voor publiek open te stellen. U wordt nog
geïnformeerd over dit moment.

Figuur 4. Team Mobilis tijdens de dag van de bouw

Vooruitblik
Maken wanden en dak – tijdelijke afsluiting langs Stichthage
Nadat de vloer gereed is bij fase 2 worden de wanden en het dak gerealiseerd. Om dit op
een veilige manier uit te voeren, worden delen van het looppad langs Stichthageafgesloten.
Voor calamiteiten blijft de route overigens beschikbaar. Hieronder staan per fase, de
gevolgen omschreven.

Figuur 5. Toelichting gefaseerde afsluiting looppad tussen Stichthage en KJ-plein

Voorbereiding afbouw:
Nu de ruwbouw gereed is in fase 1 en dit medio volgende week ook in fase 2 gereed gaat
komen, zijn we nu ook druk bezig met de opstart van de afbouw. Dit betekent dat diverse
materialen al ingekocht zijn en in productie zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de bedrukte
glaspanelen, in onderstaand figuur een kleine impressie hiervan. Dit glas wordt rondom in de
fietsenstalling gezet. In de volgende nieuwsbrief hierover meer.

Figuur 6. Kleine impressie van de bedrukte glaspanelen in de fietsenstalling

Website
De website heeft een update gekregen, heeft u dit al gezien?
Via www.kj-plein.nl is altijd de meest recente informatie van het project te vinden. De bouw is
via webcams die op het dak van gebouw Stichthage staan 24/7 te volgen.
Informatie over de bovenbouw is te vinden op www.kjdenhaag.nl
Inloopspreekuur
U bent voor informatie en vragen over de bouwwerkzaamheden iedere maandag tussen 8.30
en 9.30 uur welkom op het inloopspreekuur van Mobilis op de 9de etage van gebouw
Stichthage. Francis Nauman, de omgevingsmanager van Mobilis, staat u dan te woord.
Contact
Hebt 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. En uiteraard bent u van harte welkom op het inloopspreekuur.
Wanneer u tijdens de uitvoering iets verdachts ziet of een calamiteit wilt melden, kunt u ons
24/7 bereiken op ons calamiteitennummer: tel. 06-21504617.

