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vergadering : BegeleidingsCommissie Uitvoering 
afdeling : Noord/Zuidlijn - Secretariaat 
datum en tijd : 31 maart 2003, 17.00-18.00 uur 
aanwezig : Zie presentielijst  
   
afwezig :    
kopie aan :     
   

 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
Arie Klinkert, omgevingsmanager en plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. 
 
1.1.  MEDEDELINGEN 
- Mevrouw Metz geniet van een welverdiende vakantie en heeft daarom de voorzittershamer voor deze 

vergadering overgedragen aan dhr. Klinkert. 
- De heer Klinkert wil graag de halte Prinsengracht als agendapunt toevoegen. 
-  De heer Roos wil dit voor de doorsteken op de Vijzelgracht. 
 
2. VORIGE VERSLAG (NR. 14) 
Geen opmerkingen  
 
3. STAND VAN ZAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN 
 
3.1. Werkzaamheden afgelopen twee weken 
De heer Bas Vroon licht de werkzaamheden van de afgelopen twee weken toe. 
 
- De werkzaamheden zijn vrijwel geheel uitgevoerd als gepland, met dat verschil dat het asfalt op de 

Vijzelgracht, het deel tussen de F. Simonzstraat en de Lijnbaansgracht één dag eerder dan gepland 
is aangebracht. 

 
3.2. Werkzaamheden komende twee weken 
Opnieuw geeft de heer Vroon toelichting over de werkzaamheden van de komende twee weken. 
 
- Het resterende deel van de damwand aan de zuidzijde van de Vijzelgracht wordt de komende 2 

weken getrild. 
- Tevens zal men een deel van de damwand aan de noordzijde van de Vijzelgracht bij de 

Prinsengracht intrillen. De heistelling zal vaak van noord naar zuid worden verplaatst. Om 
veiligheidsredenen heeft de aannemer de doorsteek moeten verwijderen. (Hierop wordt in het 
toegevoegde agendapunt terug gekomen) 

- Op de Weteringschans wordt nog een aantal laswerkzaamheden uitgevoerd o.a. door KPN. Dit werk 
vraagt tijd, daarom wordt er ook ’s nachts aan gewerkt. Omdat er niet continu aan wordt gewerkt sluit 
men, in verband met de bereikbaarheid, soms tijdelijk de lasput.  

- De Nieuwe Looierstraat is tot a.s. vrijdag afgesloten. 
- Vanaf komende maandag wordt de F. Simonzstraat afgesloten, dit in verband met het aansluiten van 

een persriool. 
- Op de hoek van de Vijzelgracht, bij het Weteringcircuit wordt richting “stad-in”nog een klein deel van 

de houten damwand geslagen. 

VERSLAG 16 

concept 



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

- De werkzaamheden aan het zgn. hulpdakje op de zuidkant van de Vijzelgracht zullen nog circa 3 
weken duren. 

- Het geplande nachtwerk start op maandag 7 april 2003 en duurt circa 3 weken. 
- Bij de ABN AMRO aan de Lijnbaansgracht wordt een keerwand aangelegd om watervrij een aantal 

werkzaamheden te kunnen uitvoeren. 
 
Vragen / opmerkingen: 
 
Mw. v. Hulsen vraagt: Hoe is de situatie rondom de verzakking van het Maison Descartes? 
Antwoord dhr. Vroon: Het Maison Descartes verzakt inderdaad al gedurende ¾ jaar, maar het werk mag 

gewoon doorgaan. 
Dhr. Klinkert voegt toe: De planning is nu dat we op die hoogte in maart 2004 starten met de diepwanden. 

De fundering is een geldkwestie. 
 
Mw. Derksen vraagt: Is die verzakking ontdekt door monitoring? 
Antwoord dhr. Klinkert: Dat is juist. 
 
Mw. Corvers vraagt: Zijn er nog meer verzakkingen geconstateerd? 
Antwoord dhr. Klinkert: Nee, gelukkig niet. 
 
Dhr. v. Dongen vraagt: Gaat de straat op de hoek Vijzelgracht / Prinsengracht nog open? 
Antwoord dhr. Vroon: Ja, in een periode van 2 weken zal dat verscheidene keren gebeuren, maar het is 

nog niet bekend wanneer. 
 In elk geval niet met Koninginnedag. 
 
Mw. Mulder vraagt: Is het met Koninginnedag voor mijn café dicht? 
Antwoord dhr. Vroon: Dat kan ik nu niet beantwoorden, dat zoek ik uit en laat het u weten. 
Dhr. Klinkert voegt toe: Wellicht kunnen we hier maatwerk toepassen? 
Dhr. Vroon: Dat kan bijna altijd, daarover maken we een afspraak met u. Mochten er echter na 

Koninginnedag nog werkzaamheden nodig zijn, dan moet u ervan uit gaan dat de 
straat slechts tijdelijk bestraat wordt en na de festiviteiten weer (gedeeltelijk) open 
gaat. 

 
HALTE PRINSENGRACHT       Door dhr. Klinkert 
 
Er is uitvoering en héél serieus naar gekeken, maar gebleken is dat de tramhalte Prinsengracht echt niet terug 
kan komen. 
Het is omwille van de veiligheid onmogelijk gebleken. 
 
Mw. v. Hulsen vraagt: Komt er toch een oplossing? 
Antwoord dhr. Klinkert: Er is géén passende oplossing gevonden. 
 
Dhr. Wassenb. vraagt: En over 2 jaar, bij de herinrichting? 
Antwoord dhr. Klinkert: Bij de startnotitie van de herinrichting is inspraak mogelijk, daar kunt u het 

proberen. 
 
DOORSTEEK VIJZELGRACHT 
 
In het kader van de veiligheid is de doorsteek op de Vijzelgracht verwijderd. 
Het transport van de aannemer gaat meerdere malen per dag van de noord- naar de zuidzijde, met doorsteek 
wordt dat transport gehinderd. 
Het voorstel is nu om ’s avonds en in het weekend wel een doorsteekmogelijkheid te bieden. 
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Dhr. Wassenb. zegt: Doordeweeks is juist veel behoefte aan de doorsteek vanwege de schoolgaande 
kinderen. 

Dhr. Klinkert merkt op: Misschien is er de mogelijkheid om op die tijden ook te voorzien, met behulp van 
een klaar-over? 

Antwoord dhr. Vroon: Ik zal het voorleggen aan de aannemer. 
 
Dhr. Roos zegt: Ik vind dat voetgangers ook rechten hebben, één doorsteek is dan toch wel het 

minste waar jullie in kunnen voorzien? 
Antwoord dhr. Klinkert: Ik vind dat hierover toch nog eens met de aannemer moet worden gesproken. We 

komen hier dus op terug. 
 
4. RONDVRAAG 
 
Mw. v. Hulsen vraagt: Komen de 3 bomen die gekapt zijn nog ergens terug? 
Antwoord dhr. Klinkert: Er is een herplant plicht, dus ze moeten terugkomen. 
 
Mw. Derksen vraagt:  de glas en papierbak staan nu gescheiden van elkaar i.v.m. werkzaamheden, 

kunnen deze weer bij elkaar worden gebracht?  
Antwoord dhr. v. Beeten: Ik zal zorgen dat dit gebeurt. 
 
5. VOLGENDE VERGADERING 
De volgende BCU is op 14 april van 17.00 tot 18.00 uur in de keet aan de Lijnbaansgracht. 
 
6. SLUITING 
De heer Klinkert bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
PRESENTIELIJST 
 
Bewoners/Belanghebbenden 
H. v/d Berg 
Mw M. Derksen 
Mw. A. Peperkoorn 
Mw. L. Corvers 
Mw. P. van Hulsen 
Mw. M. Blok 
Dhr. P. Doeswijk 
Dhr. B. Roos   WéVé 
Dhr. A. van Zwieten   WéVé 
Dhr. T. Wassenberg  Autobedrijf  Wassenberg 
Mw. J.M.C. Mulder  Café Mulder 
Mw A. Bruin   ABN/Amro 
Dhr. W. van Dongen  Myrabelle 
Mw. M. De Boer   Wijkteam Prinsengracht 
Stadsdeel Amsterdam Centrum 
Dhr H. van Beeten 
Aannemer Heijmans/Seignette 
Dhr. Koopman 
Adviesbureau Noord/Zuidlijn v.o.f. 
Dhr. B. Vroon 
Projectbureau Noord/Zuidlijn 
Dhr. A. Klinkert 
Mw. S. de Klerk (notulen)  


