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In deze nieuwsbrief geven de gemeente Den Haag en Mobilis u informatie over de 
bouwwerkzaamheden voor de ondergrondse fietsenstalling op het Koningin Julianaplein. 
 
  

 
 
 
Aanleg van de bouwkuip 
Zoals u wellicht hebt gelezen in de krant, heeft de bouw van de ondergrondse fietsenstalling 
enige vertraging opgelopen. De voorbereidende werkzaamheden kostten meer tijd dan van 
te voren geschat. Mobilis is onder andere tijdens het gereed maken van de bouwplaats meer 
leidingen en obstakels tegen gekomen dan bij aanvang van de bouw bekend was. 
 
In februari is Mobilis gestart met het maken van de bouwkuip. De wand aan de zijde van de 
Bezuidenhoutseweg en de Rijnstraat is gereed. Vanaf 1 mei wordt gestart met de wand 
langs de New Babylon, gevolgd door de wand langs Stichthage op dinsdag 9 mei. Ten tijde 
van een hijsmoment worden verkeersmaatregelen (tijdelijke bewegwijzering en inzet 
verkeersregelaars) genomen om de veiligheid te waarborgen. Ook is een start gemaakt met 
het maken van de funderingspalen van de fietsenstalling. Naar verwachting zullen de 
werkzaamheden aan de wanden en de funderingspalen duren tot de zomer. Daarna zal de 
bouwkuip worden uitgegraven. De uitvoeringswijze blijft ongewijzigd: zowel de wanden als 
de funderingspalen worden trillingvrij en geluidsarm aangebracht. 
 
 



Overige werkzaamheden op de korte termijn 

Verlegging riolering 
De riolering aan de voorzijde van het stationsgebouw Stichthage wordt verlegd om plaats te 
maken voor de wand van de bouwkuip van de fietsenstalling. Mobilis legt een nieuw riool aan 
met nieuwe aansluitingen. Tijdens de werkzaamheden blijft de bestaande riolering in gebruik 
en ondervinden ondernemers van het stationsgebouw weinig tot geen hinder. 
 
Het verplaatsen van de riolering voor Stichthage wordt uitgevoerd in drie fasen. Fase A nabij 
New Babylon is gereed. In de periode 18 t/m 26 april wordt fase B uitgevoerd, dat is de zone 
tussen de tourniquetdeuren. Het gedeelte nabij de Rijnstraat, fase C, wordt vervangen in de 
periode 28 april t/m 5 mei. De ondernemingen in het station blijven tijdens de 
werkzaamheden toegankelijk. De looproute langs het gebouw is in fasen tijdelijk gestremd. 
 
Vervangen tourniquetdeuren Stichthage 
De nieuwe ondergrondse fietsenstalling komt op drie meter afstand van de gevel van het 
gebouw Stichthage. Om een zo breed mogelijke doorloop te houden, is in overleg met de NS 
besloten de tourniquets te vervangen door schuifdeuren. Tijdens het vervangen van een 
tourniquet is de betreffende uitgang 3 dagen afgesloten. De werkzaamheden worden zoveel 
mogelijk geclusterd met andere werkzaamheden. De tourniquets zijn nooit tegelijkertijd 
afgesloten en bezoekers worden geïnformeerd over de bereikbaarheid van de winkels. 
 
 

 
 
 
Sanering van verontreiniging 
Op het bouwterrein zijn twee bodemverontreinigingen aangetroffen. Mobilis heeft voor beide 
locaties een werkplan voor verwijdering opgesteld. Het bevoegd gezag, de Omgevingsdienst 
Haaglanden,  heeft akkoord gegeven op beide plannen. De verontreinigde grond wordt in 
april door een professioneel bedrijf afgevoerd. Er is geen gevaar voor de omgeving. 
  



Bouwschutting 
Het jaar 2017 is landelijk het jaar van ‘Mondriaan to Dutch Design’. In 2017 is het 100 jaar 
geleden dat de Nederlandse kunststroming De Stijl werd opgericht. De gemeente Den Haag 
geeft hier invulling aan middels het thema Mondriaan. Daarom wordt het bouwhek in stappen 
vervangen door een bouwschutting in de stijl van Mondriaan. 
 
  

 
 
 
Nieuwe omgevingsmanager bij Mobilis 
Met ingang van 1 april heeft Mobilis een nieuwe omgevingsmanager. Haar naam is Eva 
Zonneveld. Zij verzorgt de afstemming over de werkzaamheden met alle partijen in de 
omgeving en is het aanspreekpunt voor vragen, tips en informatie. 
 

  
 
Inloopspreekuur 
Met ingang van maandag 1 mei heeft Mobilis een inloopspreekuur. U bent voor informatie en 
vragen over de bouwwerkzaamheden iedere maandag tussen 8.30  en 9.30  uur welkom op 
de 9de etage van gebouw Stichthage. De nieuwe omgevingsmanager Eva Zonneveld zal hier 
aanwezig zijn. 
 
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: 06-21504617.  


