Noordboulevard Scheveningen Vastgoed Ontwikkeling
Via deze nieuwsbrief informeren Strandweg Vastgoed BV en de gemeente Den Haag
u over de laatste ontwikkelingen op en rond de Noordboulevard.

Informatieavond 20 juni 2018
Op woensdag 20 juni 2018, van 19.00 tot 20.30 uur, bent u als omwonende en geïnteresseerde van het project “Noordboulevard
Scheveningen Vastgoed Ontwikkeling”, van harte welkom bij de informatiebijeenkomst inzake “Start bouw – Parkeergarage en
commerciële ruimten” in het Carlton Beach Hotel, Gevers Deynootweg 201 te Den Haag. Tijdens deze informatiebijeenkomst praten Jan Greeve van Brink Management / Advies en Patrick van de Brake van Sprangers Bouwbedrijf u bij over de aanstaande start
van de bouw van de ondergrondse parkeergarage en commerciële ruimten. Namens de gemeente Den Haag informeert projectleider André Everts u over de planning van de Noordboulevard en de stand van zaken van de ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat/
Gevers Deynootstraat.
Om een goed beeld te krijgen van het aantal aanwezigen op de informatiebijeenkomst, verzoeken wij u vriendelijk u voor
18 juni 2018 aan te melden voor de bijeenkomst via noordboulevard@brink.nl.

Nieuwe Fase Nieuwe Gezichten

Grondkerende Constructie
De werkzaamheden voor de eerste fase van de grondkerende
constructie, van Carlton Beach Hotel tot aan de oprit van de
Palace Parkeergarage, zijn maart afgerond en opgeleverd. De
aannemer heeft het straatwerk in de Lange Zeekant teruggebracht en de straat is opengesteld voor doorgaand verkeer. Een
eerste belangrijke mijlpaal is hiermee bereikt.
Half mei is de aannemer Franki gestart met de tweede fase van
de grondkerende constructie. De tweede fase bevindt zich achter de bestaande brug naar het parkeerdek van de Palacepromenade en de bestaande boulevard bebouwing. Voor dit gedeelte van de grondkerende constructie wordt gebruik gemaakt
van de jetgrouttechniek. Vanaf het dak van de boulevard bebouwing worden jetgroutkolommen aangebracht die samen
een jetgroutwand vormen.
De aannemer richt voor deze werkzaamheden een werkterrein
in op de boulevard voor de bestaande bebouwing ter hoogte
van de pier. Aan- en afvoer van materiaal gebeurt via de boulevard en incidenteel via de Korte Zeekant. De Zeekant wordt niet
afgesloten en de Palace parkeergarage blijft bereikbaar. Eind
juli levert de aannemer fase twee van de grondkerendeconstructie op. Hierna start de gemeente Den Haag met de sloop
van laatste gedeelte boulevard bebouwing.

Contact
Voor vragen en opmerking tijdens
het gehele bouwproces kunt u in
eerste instantie terecht bij de uitvoerende partijen:
Franki Grondtechnieken B.V.
+31 180 64 19 98
info@franki-grondtechnieken.nl
Sprangers Bouwbedrijf
Patrick van de Brake
+31 15 215 32 50
mail@sprangers.nl
Brink Management/Advies
Jan Greeve
+31 6 51 50 05 93
Noordboulevard@brink.nl
Gemeente Den Haag
DSO/IbDH/De Kust Gezond
www.denhaag.nl/dekustgezond
dekustgezond@denhaag.nl

In juni begint Sprangers Bouwbedrijf met de eerste werkzaamheden van het bouwen van de ondergrondse parkeergarage en
de commerciële ruimten op de Noordboulevard. Dit betekent
een hoop nieuwe gezichten op de bouwplaats!
Sprangers Bouwbedrijf is specialist in utiliteitsbouw en woningbouw voor onder andere het bedrijfsleven, woningbouwverenigingen, het onderwijs-, de zorg- en de logistieke sector. Met
bijna 222 jaar bouwervaring, de bedrijfsactiviteiten van Sprangers Bouwbedrijf zijn in een ononderbroken bedrijfsvoering terug te voeren tot 1796, en duizenden gerealiseerde bouwprojecten, is de passie voor bouwen alleen maar gegroeid.
Voor het project Noordboulevard Scheveningen Vastgoed Ontwikkeling is Sprangers Bouwbedrijf verantwoordelijk voor de
(detail)engineering van het uitvoeringsgereed ontwerp en de
realisatie van de parkeergarage en commerciële ruimten. Samen met het projectteam en de betrokken partijen, zowel onderaannemers als leveranciers, wordt alles op alles gezet om
het project op tijd én met een goede kwaliteit te realiseren.
De eerste weken worden de bouwketen geplaatst en het werkterrein ingericht. De eerste bouwwerkzaamheden bestaan uit
het maken van oplegnokken aan de grondkerende constructie.

Wist u dat ...
Gemeente Den Haag iedere drie weken een rubriek, genaamd ‘Scheveningen
Vernieuwt’, in De Scheveninger heeft?
In deze rubriek praat gemeente Den Haag u bij over de ins en outs van de
(bouw)werkzaamheden in Scheveningen Bad.
Op www.de-scheveninger.nl/digitale-krant/ vindt u de laatste editie!

Planning
18 mei 2018
Sloopwerkzaamheden boulevard gereed
Mei 2018
Start werkzaamheden fase 2 grondkerende constructie
Juni 2018
Start werkzaamheden parkeergarage en commerciële ruimten
Colofon: Deze nieuwsbrief is een uitgave van Strandweg Vastgoed BV
en de gemeente Den Haag.

