Nieuwsbrief 5 Fietsenstalling Koningin Julianaplein
dd. 19 maart 2018
In deze nieuwsbrief geven de gemeente Den Haag en Mobilis u informatie over de
bouwwerkzaamheden voor de ondergrondse fietsenstalling op het Koningin Julianaplein.

Figuur 1. Bouwkuip op donderdag 8 februari 2018
De bouwkuip van de fietsenstalling wordt in twee fasen ontgraven en gestort (zie figuur 2).
Fase 1 is het werkvak aan de Bezuidenhoutseweg. Het ontgraven van deze fase is in
oktober gestart. Aansluitend op het ontgraven worden de wanden, vloeren en dekken van de
fietsenstalling gestort.

Figuur 2. Fasering van de bouw

Terugblik
Storten van de vloeren van de fietsenstalling
De eerste grote betonvloer is gestort op vrijdag 22 december 2017. Een mooie decemberdag
waarop het weer mee zat. De stort was halverwege de dag al klaar. Op 25 januari en 8
februari (zie figuur 3) is de rest van de vloer gestort. Met name 8 februari was een koude
dag. Door inzet van kachels is het toch gelukt om de betonvloer te storten. Inmiddels is de
gehele vloer van fase 1 gestort.

Figuur 3. Stort van laatste vloer fase 1.
Wanden van de fietsenstalling storten
Na de vloeren worden de wanden aangebracht. Hiervoor is de steunconstructie van de
bouwkuipwanden verwijderd. De weersomstandigheden waren niet ideaal voor het storten
van beton. Om het hardingsproces te beschermen wordt het vers gestorte beton afgedekt
met zeilen (zie figuur 4).

Figuur 4. Aanbrengen van de wanden

Vooruitblik
Maken van de wanden & dek
Momenteel wordt het betonwerk van fase 1 verder afgemaakt. In kleine storten worden de
wanden aan de zijde van de Bezuidenhoutseweg gemaakt. Daarna storten we het dek en de
kolommen. Het dek is te zijner tijd zichtbaar als plafond van de fietsenstalling; de kolommen
zijn zichtbaar als zuilen.

Figuur 5. Bekisting van het dek (bron: Rene Middel)
Ontgraven Fase 2
In de loop van april starten we met de bouw van fase 2. De bouwkuip wordt verder
ontgraven, de steunconstructie wordt geplaatst en de vloeren, wanden, kolommen (zuilen)
en dek worden gestort.
Aanbrengen van twee extra inritten aan zijde Bezuidenhoutseweg
Om fase 2 te kunnen uitvoeren wordt gewerkt vanaf het dek van fase 1. Aan de zijde van de
Bezuidenhoutseweg worden twee extra toegangen gemaakt naar het bouwterrein.
Slopen BS-palen/CSM-wand Stichthage
De aangebrachte fundatiepalen en CSM-wand langs de gevel van Stichthage vormen een
draagconstructie voor het dek en de bovenbouw. Om op juiste hoogte te komen van het dek
wordt de bovenzijde de wand en de palen gesloopt. Op dit moment onderzoeken wij op
welke wijze deze werkzaamheden het best kunnen worden uitgevoerd om de overlast zoveel
als mogelijk te beperken.
Website
Op de website www.kj-plein.nl staat altijd de meest recente informatie van het project. 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. Eva Zonneveld, 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.

