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Onderwerp

Sloop bedrijfspanden Trekvlietzone

Geachte heer, mevrouw,

De gemeente Den Haag ontwikkelt de Binckhorst tot een innovatief, duurzaam woon-, werk- en

recreatiegebied. Een van de deelgebieden van de Binckhorst is de Trekvlietzone. Deze zone is door de

korte afstand tot het centrum en de ligging aan de Trekvliet bijzonder geschikt om te wonen en

werken. In dit deelgebied komen daarom nieuwe woningen en werkruimtes. De gemeente vernieuwt

de buitenruimte, waarbij er meer groen komt en de kwaliteit van het water beter benut wordt. Ook

bevindt zich in dit gebied het Kasteel Binckhorst: op de plek waar nu nog een kantoorgebouw staat,

wordt een park aangelegd.

Voorbereidende werkzaamheden: slopen

In 2017 voeren we in dit deel van de Binckhorst een aantal voorbereidende werkzaamheden uit. Zo

gaan we een aantal bedrijfspanden (zie foto op de volgende pagina van deze brief) en het poortgebouw

voor het kasteel slopen. Na de sloop van de gebouwen richt de gemeente de terreinen op een nette

manier in en beheert deze tot de bouw van de nieuwe woningen en (werk)ruimtes start.

Wat gaan we slopen en •wanneer?

De sloopwerkzaamheden starten met het inpandig leegslopen, aanwezig asbest wordt gesaneerd en

vervolgens slopen we de constructie van de panden.

De sloop van het voormalige PontMeyer-pand (Binckhorstlaan 153 t/m 159) is gestart. De sloop van de

overige oude bedrijfspanden is als volgt gepland:

Sloop PontMeyer en Bülytown : mei t/m oktober 2017

Sloop Poortgebouw Kasteel Binckhorst : juli t/m november 2017

Sloop Louwman : oktober t/m december 2017
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Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden blijven alle bedrijven in de omgevmg gewoon bereikbaar. Tijdens de sloop

van het Poortgebouw is Kasteel Bmckhorst bereikbaar via een tijdelijke vervangende route die op de

borden wordt aangegeven.

Overlast

Helaas is enige overlast onvermijdelijk tijdens de sloopwerkzaamheden. De sloopwerkzaamlieden

kunnen zorgen voor stof, geluids- en trillmgsoverlast. We streven ernaar om de hmder zoveel mogelijk

te beperken, onder andere door het puin vochtig te houden, waardoor er minder stofvorming

plaatsvindt.

Veiligheid
De gemeente doet er alles aan om de veüigheid tijdens de werkzaarnlieden te garanderen. Toch kan

een werkterrein gevaar opleveren. Blijf daarom op veüige afstand van de werkzaamheden.

Meer mformatie
Heeft u vragen over de werkzaamheden of deze brief? Neem dan voor meer informatie contact op met

de projectleider, de heer M. den Duik, via telefoonnummer 070 - 353 4696, of stuur een e-mail naar

martin.dendulk@denhaag.nl.
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