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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
Mobilis werkt momenteel aan de CSM-wand aan de zijde van Stichthage. De
werkzaamheden zijn op 22 mei gestart in de hoek van New Babylon/Stichthage.
Sinds deze datum is het hijsprotocol Stichthage van toepassing voor de ondernemingen die
raakvlak hebben bij het hijsen.
Ten tijde van een hijsmoment worden verkeersmaatregelen genomen om de veiligheid te
waarborgen. Naarmate de werkzaamheden vorderen zullen looproutes wijzigen.
Tegelijkertijd met de CSM-wand worden ook de tourniquets vervangen door schuifdeuren en
zal de Mondriaan-bouwschutting worden geplaats. De tourniquet tussen Burger King en Etos
is in week 24 niet beschikbaar geweest als doorgang. De tourniquet tussen Sissy Boy en
Bloem! is in weken 25 en 26 niet beschikbaar als doorgang. De tourniquets zullen niet
gelijktijdig gesloten zijn en één van beide nooddeuren zal altijd beschikbaar zijn bij
calamiteiten. Bij slijpwerkzaamheden voor de schuifdeur kan er enige geluidsoverlast zijn.
Tijdens de afsluitingen van de tourniquets zullen reizigers worden geïnformeerd middels
informatie op onze nieuwe stoepborden.
Funderingselementen
Verspreidt over het gehele terrein worden ook
funderingspalen aangebracht. Hiervoor staan een 3-tal
machines op het bouwterrein. Naar verwachting zullen de
werkzaamheden aan de wanden en de funderingspalen
duren tot aan de zomervakantie. Na de zomervakantie
wordt gestart met het uitgraven van de bouwkuip
Mobilis doet er alles aan om de werkzaamheden,
hijsmomenten en afsluitingen zo kort mogelijk te laten
duren.

Ondertekening bebouwing Koningin JulianapleinOp 1 juni jl. is een overeenkomst
ondertekend voor de grondafname en realisatieovereenkomst voor de bebouwing van het
Koningin Julianaplein. De ontwikkelcombinatie Koningin Julianaplein (OCKJ), bestaande uit
TBI-onderneming Synchroon en Amvest, start naar verwachting in 2018 met de bouw van
het project.
Op het plein komt nieuwbouw met circa 350 appartementen, horeca en winkels. Het plein
zelf wordt opnieuw ingericht met groen, een horecapaviljoen en terrassen.
Meer informatie over wat er allemaal rondom Den Haag Centraal gebeurt, vindt u via
www.denhaag.nl/rondjecentraal
Veteranendag
Voorheen werd het Koningin Julianaplein gebruikt als startpunt voor de veteranendag. De
veteranendag zal dit jaar plaats vinden op 24 juni. De stoet zal nu vertrekken vanaf het
Malieveld. Vanaf de hoek CS Station / Anna van Buerenplein vertrekken er de hele dag
pendeldiensten voor mindervaliden en hun begeleiders.
Verwijdering van verontreiniging
Op het bouwterrein zijn meerdere bodemverontreinigingen aangetroffen. Vooruitlopend op
het ontgraven van de bouwkuip worden de verontreinigingen worden verwijderd en
vervangen door schone grond. Er is geen gevaar voor de omgeving.

Contouren verontreiniging

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.
Rond de bouwvakantie zal de Mondriaanschutting compleet worden gemaakt. De schutting
vormt dan het langste Mondriaanschilderij in Nederland.

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 omgevingsmanager Eva Zonneveld zal hier
aanwezig zijn.
Verlies van inkomsten
De omgevingsmanager van Mobilis wordt regelmatig aangesproken over de negatieve
invloed van de werkzaamheden op de bedrijfsvoering van de ondernemers in Stichthage en
New Babylon. Op het volgende e-mailadres kunt u zaken hierover indienen:
KJ-ondersteuning@denhaag.nl
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.

