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A. Klinkert, P. Andriesen (Projectbureou NoordZuidlijn)

I. OPENING

De voozitter opent de vergodering en heet in het bijzonder de heer von Beeten (Dienst

Blnnenstod Amsterdom) welkom. Hij is de locotiemonoger von stotion Vijzelgrocht en is

nomens Dienst Binnenstod verontwoordelijk voor wot er 'buiten de bouwhekken' gebeurt
op het gebied von openbore orde, leefboorheid en veiligheid, Hij voert dogelijks overleg
met de bouwopzichter von de werkzoomheden von de NoordZuidlijn en een
medewerker von de Voorpost om de werkzoomheden op elkoor of te stemmen. Voor
zoken ols openbore ruimte, beheer, toezicht, vuilophool, vergunningen en ontheffingen
etc. kon de heer von Beeten benoderd worden.

De voozitter meldt dot op 20 februorijl. de informotiebijeenkomst cosco-funderingen
V'rjzelgrocht heeft plootsgevonden. Vervolgens worden de octiepunten doorgenomen,
Alle octies uit het vorige verslog zijn ofgehondeld. De heer von Beeten meldt dot er
Íïetsenrekken worden geplootst op de Prinsengrocht (oon de kont von de rijweg noost
Moison Descortes). Voor ViJzelgrocht nummer 55 wordt een exho lïetsenrek geplootst. Ook
op het plotform Lijnboonsgrocht worden 3 fietsenrekken geplootst.

Mevrouw de Boer (Politie Prlnsengrocht) geeft oon dot de verkeersitotie op de
Mjzelgrocht en blj het Weteringcircuit (omleidingsroute) met nome in de spits chootisch is

verlopen. Niet olle borden woren goed geplootst. Zij heeft doorover contoct opgenomen
met de heer Swort. lnmiddels zijn de borden oongevuld. Mevrouw de Boer merkÍ verder
op dot voertuigen von de oonnemer die op de weg stoon, bekeurd worden. Mewouw de
Boer vroogt oÍ zy tijdig geïhformeerd kon worden ols stroten (tUdelUk) worden ofgesloten.
De heer Swort ontwoordt dot hij dit in de BCU's oongeeft. Als het onders wordt don in de
BCU's is verteld, wordt contoct met de direct betrokkenen opgenomen,

De heer Roos vindt dot het fietsverkeer en de situotie voor voetgongers op de Vijzelgrocht
niet goed georgoniseerd is, Ten tweede vindt hij dot de oonnemer het werkterrein netjes
ochter moet loten ols het werk voor de dog of de week is ofgerond. Hier moet volgens
hem meer oondocht oon besteed worden. Mevrouw de Jong zoldit doorgeven oon de
projectorgonisotie. De heer Swort merkt op dot de oonnemer niet de enige portij is die hier
wot oon kon doen. Het publiek moet zich ook oon de ofsproken (de borden) houden,
bijvoorbeeld de weg oversteken ols dot is oongegeven. Actie de Jong

Ten derde vroogt de heer Roos of de brievenbus bij Moison Descortes, die nu in het zond
stoot, verplootst kon worden. De heer Swort merkt op dot KPN deze brievenbus ol long
hod moeten veiplootsen. Hij zol er nog een keer ochteroon goon, Actie Swort
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Ten Merde merK de heer Roos op dot de specioolvoor de nofuurwinkelop de
Stodhouderskode gemookte lood&losploots nlet wordt gebruikt en dot de lood&losouto's
op de weg stoon. Mewouw de Boer (Polltie Prlnsengrocht) zoldoorgeven dot hier op gelet
moetworden. Actie mevÍouw de Boer

De heer von Zwieten geeft oon dot de plonkiers glod worden ols het sneeuwt of vriest. De
heer Swort zol bij vorst op plekken woor dot kon/nodig is bruggen plootsen die meer
houvost bieden. Ten tweede vroogt de heer von Zwieten of er geen kronen e.d. voor de
bloemenwinkel oon de Vijzelgrocht geplootst kunnen worden, De heer Swort zol hier extro
op letten. Actie Swort

2. DE WERIGAAMHEDEN !N DE KOMENDE TWEE WEKEN

Bruo Prinsenorocht en Liinboonsgrocht
De heer Bronds geeft oon dot de werlsoomheden oon de brug over de Lijnboonsgrocht
voorlopig bflno zijn ofgerond. Er zullen nog werkzoomheden oon deze brug plootsfuinden
(versterken middengedeelte von de brug) ols het verkeer von de westkont noor de
oostond von de Vijzelgrocht wordt geleid. De werkzoomheden oon de brug over de
Prinsengrocht zijn noor verwochting eind moort ofgerond.

Weteringcircuit
De heer Swort geeft oon dot het Weteringcircuit stod-uit week 8 en 9 ofgesloten is geweest
en dot outoverkeer is omgeleid. VrUdog 2 moort wordt het Weteringcircuit eind von de
dog weer gedicht en kon het verkeer stod-uit door weer rijden, Bij de werkoomheden zijn
oude funderingen oongetroffen, woordoor de constructiewerkzoomheden oon de
tromboon nog niet zijn ofgerond en er nog sloopwerkzoomheden ploots moeten vinden.
Moondog 2ó februori is begonnen met het oonleggen von een tweede tromboon bij het
Weteringcircuit. De rijboon wordt door oongepost en het fietspod iets omgelegd.

Momenteel vindt kobel- en leidingenwerk ploots door het Weïeringcircuit. Er moeten
oonsluitingen gemookt worden met de kobels en leidingen onder de Weteringschons,
Door doen zich wot problemen voor, omdot de kobels en leidingen heel diep
gosleldlngen en rioleringen moeten doorkruisen. Hier wordt een oplosing voor gezocht.

Viizelgrocht
Aon de westkont von de ViJzelgrocht wordt nog steeds gewerkÍ oon het omleggen von
kobels en leldingen richting de gevels. Er zijn sleuven voor de deur gegroven. Binnenkort
wordt gestort met de gos- en woterleidingen.

Volgens de plonning hod voor de wevershuizen oon de westkont von de Vijzelgrocht het
schuimbeton (i.v,m, versterken funderingen) gelegd moeten zijn. Omdot het te koud wos
om het schuimbeton te moken (het moet minstens ó' C), kon het schuimbeton nog niet
gemooK worden. De plonning is dot dit op woensdog en donderdog 7 en 8 moort wordt
gemookt. De heer von Zwieten vroogt hoe dit gemookt wordt en wot er met de
grondwoterstond zol gebeuren. De heer Swort informeert hiernoor bij de heer von Alphen
en brengt de heer von Zwleten doorvon op de hoogte. Actie Swort

Op de kop von de Vijzelgrocht biJde Prinsengrocht moeten montelbuizen oongebrocht
worden. Ditzolwoensdog en donderdogovond 28 februorien I moort gebeuren. Het
sÍoopwerk vindt tot 23.00 uur ploots. Doorno goon de werkoomheden door (geen
geluldsoverlost). Het verkeer wordt don over de tromboon geleld, De volgende ochtend is
de stroot weer gedicht.
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Om de kobels en leidingen door te kunnen trekken worden ook montelbuizen oongelegd
bU de krulslngen von de Vijzelgrocht met de zijstroten (westkont! De zijstroten worden
doorom ÍijdelUk ofgesloten. De plonning is ols volgt*:
Donderdog I moort 3" Weterlngdworstroot y2 dog ofgesloten (v.o. 7.00 uur)
Vrijdog 2 moort Nieuwe Weteringstroot I dog ofgesloten (tot * 1ó.ffi uur)
Moondog 5 moort 2 Weteringdworstroot y2 dog ofgesloten
Dinsdog ó moort 1" Weteringdworstroot y2 dog ofgesloten
* NOOI; Direct no de BCU is de plonning opgeschoven. De zijstroten worden loter
ofgesloten. Bewoners von de zijstroten worden hiervon op de hoogte gehouden,

De heer Wosenberg vroogt of t'rjdig oongegeven kon worden welke stroten wonneer
worden opengebroken, De heer Swort zegt dot hij dit in de BCU's oongeeft en ols het
onders wordt zol hij contoct opnemen met de betreffende bedrijven, politie etc,

Aon de oostkont von de Vijzelgrocht moet ook kobelwerk venicht worden, om een grote
oversteek von KPN-buizen eruit te holen. VonoÍ de Prinsengrocht tot oon de kruising met
de Noorderstroot wordt de stoep Vijzelgrocht tijdelijk open gemookt. Het verkeer zol wel
doorgong blijven vinden.

Ter informotie geeft de heer Swort nog oon dot er '10 en I I moort werkoomheden
worden verricht oon de kruising Ceinfuurboon/Ferdinond Bolstroot, De kruising wordt don
ofgesloten en de troms worden omgeleid.

3. MONITORING

De heer Vlser von SolDoto Grontmij geeft oon dot het bovengrondse monitoringsysteem
voor de Mjzelgrocht grotendeels is geïhstolleerd, Een oontol meetspiegels moet nog
opgehongen worden, moor doorvoor heeft hijtoegong tot de bolkonnen nodig. De
komende 2 weken worden de stroomoonsluitingen gemookt en worden de 'totolstotions'
ofgesteld. Dit zijn geen ingrijpende werkoomheden. Doorno treedt de monitoring in
werking. Het proefproject met de 'totolstotion' op de hoek Prinsengrocht/r/rijzelgrocht
drooit ol,

4. RONDVRAAG

Geen wogen

5. STUITING

Volgende BCU's Mjzelgrocht:
dinsdog 20 moort, dinsdog I0 opril, dinsdog 24opril, dinsdog 8 mei, dinsdog 22mei.
De BCU's vinden von 

.l7.00 
tot .l8.00 

uur ploots op Voorpost Zuid (Quellijnstroot 83).
(Vonof opril vinden de BCU's woorschljnlijk ploots in de bouwkeet Lijnboonsgrocht).

Presentielijst BCU Vijzelgrocht 03:
Heer von Beeten (Dienst Binnenstod Amsterdom), Heer H. von de Berg, Heer Berger (Frons
consuloot), Mevrouw de Boer (politie), Heer J. Bronds(opzichter, Adviesbureou
NoordZuidliJn), Mevrouw Bruin/mevrouw von Zwieten (ABN/AMRO), Heer von Gelder
(Projecflelder Tijdelljke Mootregelen), Mewouw de Jong §oorpost NoordZuidlijn), Heer H.
Koopmons (Selgnette, oonnemer) Mevrouw Leyer (Voorpost NoordZuidlijn), Heer B. Roos,
Heer M. Roos Heer W. Swort (opzichter), Heer Visser (SolDoto Grontmij, oonnemer), Heer
Vroom, Heer Wosenberg (Autobedrijf Wosenberg), Heer J. von Zwieten.
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