
 
 

Nieuwsbrief 7 Fietsenstalling Koningin Julianaplein 
dd. 20 december 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: 
De werkzaamheden in fase 2 verlopen voorspoedig en een deel van het dak is gereed. Bij de 
overige delen zijn we druk bezig met de voorbereidingen om ook hier het dak te kunnen 
storten. 
Sinds eind oktober is de looproute langs Stichthage deels afgesloten. Dit maakt het voor ons 
mogelijk om op een veilige manier de CSM wand te slopen en hier de aansluiting van het 
dak te realiseren. In 2019 gaan we hier weer verder mee.  
 

 
 
Figuur 1. Luchtfoto december 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Werkzaamheden in fase 1: 
Buiten de ruwe werkzaamheden in fase 2 maken we in fase 1 onder het dak ook grote 
stappen. De muren en plafonds zijn mooi wit geverfd en de eerste glazen panelen zijn 
bevestigd. Onderstaande foto’s geven een goed beeld van de huidige situatie. 
 

   
 
Figuur 2. Impressie van de glazen panelen (fase 1) 

 
 
Rondleidingen op het bouwterrein: 
De afgelopen tijd hebben we de buren van het ministerie van OCW, de HTM en overige 
belangstellenden mogen begroeten op ons bouwterrein. Wij vinden het leuk om te zien dat er 
veel belangstelling is voor onze werkzaamheden.  
 

   
 
Figuur 3. Rondleidingen in de bouwkuip 

 
Vooruitblik 
 
Maken wanden en dak – tijdelijke afsluiting langs Stichthage 
In het nieuwe jaar gaan we door met de werkzaamheden langs de gevel van Stichthage.  
Dit betekent dat we vooral bezig zijn met het slopen van de bouwkuipwanden, het storten 
van de wanden en het dek. Het doorgaande looppad blijft conform onderstaand overzicht 
afgesloten. 

 
Figuur 4. Toelichting afsluiting looppad tussen Stichthage en KJ-plein  

 
 
 
 



Kerstreces 
 
Tussen 24 december en 7 januari genieten wij van de kerstvakantie. Dit betekent dat in deze 
periode er geen werkzaamheden zijn. Wij wensen jullie fijne feestdagen en een voorspoedig 
2019. 
 

 
Figuur 5. Teamfoto 
 
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.  


