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1. OPENING EN MEDEDELINGEN 

Claudia Metz  projectbegeleider en voorzitter, opent de vergadering en heet allen welkom. 
 
1.1 Mededelingen 
- Per abuis is de Nieuwsbrief PH-kade Damrak in het gebied Vijzelgracht verspreid, hiervoor 

excuses. 
- Alle BCU leden worden nogmaals uitgenodigd voor de informatieavond bouw platform 

Singelgracht. 
- Het beloofde bericht van de resultaten van de monitoring zal in maart 2003 volgen. 
 
2. VORIG VERSLAG 10 

Dhr. H. van Beeten geeft aan dat de eerder besproken informatie m.b.t. de plannen van 
Stedelijk Beheer inmiddels in zijn bezit zijn. 
De plannen die evt. werk aan de Noord/Zuidlijn doorkruisen zullen goed worden 
gecommuniceerd, maar hij benadrukt nogmaals dat het nog geen definitieve plannen zijn. 

 
3. STAND VAN ZAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN 
 
3.1 Afgelopen twee weken 

Na een kerstreces van 3 weken is men in de 3e week van januari weer begonnen met de 
werkzaamheden. 
Er zijn wat opstartperikelen geweest. Hierdoor heeft men zich alleen kunnen richten op de 
rioolwerkzaamheden en het verleggen van kabels en leidingen. 

 
Mw. v/d Voort meldt: De omleiding voor fietsers bij Café Mulder is te onoverzichtelijk. 
Antw. dhr. Vroon: Dit is reeds opgemerkt en al iets aan gedaan, echter nog niet naar 

tevredenheid, dit zal de komende dagen worden verbeterd.    
Mw. Derksen vraagt: Is er in geval van calamiteiten iemand van jullie bereikbaar? 
Antw. dhr. Vroon: Zowel ik als dhr. Oliemans zijn dag en nacht bereikbaar en een 

“calamiteitenlijst” is bij de betrokken personen en instanties aangeleverd. 
 
3.2 Komende twee weken 

Dhr. B. Vroon licht opnieuw met een tekening de werkzaamheden van de komende twee 
weken toe. 

- Er zal gepoogd worden een inhaalslag te plegen op de opgelopen achterstand, hierdoor zal 
er vervroegd worden aangevangen met fase 3. 

- Fase 2 en 3 zullen elkaar deels overlappen. 
- Fase 2 zal worden afgerond met het leggen van het laatste gedeelte riool bij de brug 

Prinsengracht. 

VERSLAG 11 

concept 



 bezoekadres Quellijnstraat 83 postadres Postbus 95089 telefoon (020) 470 40 70 
    1090 HB Amsterdam fax (020) 470 40 71 

-  Zullen de straten aan de oostzijde om en om worden afgesloten voor verkeer om de 
aansluiting op het nieuwe rioolnet mogelijk te maken. 

- Wordt er gewerkt aan de kabels en leidingen en het riool bij Café Mulder. 
- Vanaf de week van 27 januari start men met de voorbereidingswerkzaamheden voor het 

trillen van damwanden. 
Begonnen wordt met het gedeelte op de kop van Nieuwe Vijzelstraat (bij Wetering Circuit) 
Hier worden de damwanden in de grond getrild met behulp van een heistelling. Vervolgens 
wordt de heistelling verplaatst naar de noordzijde van de Vijzelgracht, nabij de 
Prinsengracht. Vanaf dit punt worden de damwanden van noord naar zuid aangebracht in 
het midden van de Vijzelgracht, ten oosten van de nieuwe trambaan. 

- Om dit werk veilig te kunnen uitvoeren, wordt 's nachts (als de trams niet rijden) steeds een 
stukje van de bovenleiding van de trams geïsoleerd. 
Dit betekent dat er een aantal nachten zal worden gewerkt, de exacte data hiervan zijn nog 
niet bekend, maar worden gecommuniceerd. 

- Om bovenstaand werk te kunnen uitvoeren, zullen er verkeersomleggingen plaatsvinden.  
Winkels, woningen en zijstraten blijven bereikbaar. 

- Het verkeer stad-in wordt geleidelijk verlegd van de oude trambaan stad-uit naar de 
herstelde rijbaan aan de oostzijde (winkelzijde) van de Vijzelgracht (de oude situatie).  

- Verkeer vanuit de richting Stadhouderskade richting Leidseplein, kan niet meer linksaf slaan 
zoals voorheen.  
Vóór het Weteringcircuit wordt dit verkeer voor de linksafbeweging omgeleid via de 
westzijde van het Weteringcircuit. 

- Fietsers vanuit de richting Frederiksplein richting Leidseplein worden al bij het 2e 
Weteringplantsoen omgeleid over het circuit heen. Hier is een gedeelte 
tweerichtingsverkeer voor de fietsers.  

- Ook voetgangers worden omgeleid over het circuit heen. 
 
Dhr. Roos vraagt: Na 1 april is de huidige aannemer weg. Op welke wijze kunnen wij tijdig 

inspelen op de inrichting van het werkterrein van de nieuwe aannemer? 
Antw. mw. Jonathans: Er wordt een informatieavond georganiseerd voor overleg met de 

omgeving. 
 Een datum is nog niet bekend, maar dit zal gemeld worden. 
Dhr. Roos meldt: De verkeerssituatie rondom de brug Prinsengracht is niet optimaal. 
Antw. dhr. Vroon: De tijdelijke belijnen volgt spoedig, maar is afhankelijk van de 

weersomstandigheden. Tot die tijd maken we gebruik van bakens. 
Reactie dhr. v. Beeten: Uit onderzoek is gebleken is dat de verkeerssituatie stad-uit niet onveilig is. 

Er zullen wel snelheidsmetingen blijven plaatsvinden. 
 

 
4. RONDVRAAG 
Mw. v/d Voort vraagt: In de Nieuwe Looierstraat staat een 30km bord tegen een boom. 

Kan dat geen kwaad voor die boom? 
Antw. dhr. v. Beeten: Wij houden een schouw en zullen de situatie bekijken. Mocht er 

schade aan de boom mogelijk zijn dan wordt het bord verplaatst. 
Dhr. Wassenberg vraagt: Blijft de informatievoorziening gehandhaafd na vertrek van dhr. 

Vroon en consorten? 
Antw. mw. Metz: Dit blijft gehandhaafd, alleen met andere gezichten. 
Mw. Derksen vraagt: Ik heb gehoord dat er 3 bomen op ’t Weteringcircuit gekapt gaan 

worden. Welke? 
Antw. dhr. v. Beeten: Dit is ons nog onbekend, dit zoeken wij uit en komen daarop terug 

in de volgende BCU. 
Mw. Mulder vraagt: Krijgen wij ook mooie versieringen op de loopbruggen? 
Antw. mw. Metz: Ik zal dhr. Doeswijk benaderen. 



 bezoekadres Quellijnstraat 83 postadres Postbus 95089 telefoon (020) 470 40 70 
    1090 HB Amsterdam fax (020) 470 40 71 

Dhr. Roos vraagt: Er zijn kort geleden snoeiwerkzaamheden geweest, hierover is niet 
gecommuniceerd. Dit is wel de afspraak! Wanneer gaat dit weer 
gebeuren en worden wij dan wel geïnformeerd? 

  
Antw. mw. Metz: Ik zal uitzoeken waarom dit niet is gecommuniceerd, want dat is 

inderdaad wel de afspraak. Dit zal in het vervolg ook gebeuren. 
Dhr. v. Zwieten vraagt: De nieuwe opnamerapporten v/d panden na o.a 

funderingswerkzaamheden zouden voor aanvang van fase 4 
volgen.  

 Wanneer is dat? 
Antw. mw. Metz: Dit is mij onbekend, ik zal dit uitzoeken en u laten weten.  
 
5. VOLGENDE VERGADERING 
De volgende zal plaatsvinden op maandag 3 februari 2003 om 17.00 uur in de keet aan de 
Lijnbaansgracht.  
 
6. SLUITING 
Mevrouw Claudia Metz bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit om 18.00 uur de 
vergadering.  
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