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vergadering : BegeleidingsCommissie Uitvoering 
afdeling : Noord/Zuidlijn - Secretariaat 
datum en tijd : 4 augustus 2003, 17.00-18.00 uur 
aanwezig : zie presentielijst  
   
afwezig : dhr. H. van Beeten 
kopie aan :     
   

 
1. OPENING 

Mevrouw Claudia Metz, projectbegeleider Noord/Zuidlijn en voorzitter, opent de vergadering en heet allen 
welkom. 
 
1.1 Mededelingen 
- Dhr. Ron Schreuders vervangt dhr. Han van Beeten die wegens vakantie afwezig is. 
- Dhr. Rein Uivel woont deze BCU bij, hij is een nieuwe collega en stelt zichzelf voor. 
- Voor de dam in de Lijnbaansgracht is een oplossing gezocht. Dit is niet de mooiste oplossing, maar 

wel effectief. Alle betrokken aanwezigen zijn content met de oplossing. Mw. Metz laat een tekening 
met alternatieven rondgaan voor reactie. Gevraagd wordt of men, indien daar behoefte aan is, wil 
nadenken over een haalbaar, afdoende en veilig alternatief en deze de volgende BCU wil melden. 

 
2. VORIG VERSLAG 
 Geen opmerkingen 
 
3. STAND VAN ZAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE AFGELOPEN 4 WEKEN 
Dhr. Jan Brands licht de werkzaamheden van afgelopen 4 weken toe. 
- De oude kademuren zijn verwijderd, dit is soms gepaard gegaan met wat geweld en heeft zodoende 

voor nogal wat trillingen en geluidsoverlast gezorgd. Deze werkzaamheden zijn afgerond. 
 
3.1 Stand van zaken van de komende weken 
Dhr. Jan Brands licht de werkzaamheden voor de komende weken toe. 
- Komende week start men met het verwijderen van zo’n 2000 houten palen uit de grond. 
- Buiten deze palen dienen er ook nog twee oude riolen te worden verwijderd. Hiertoe moet een 

damwand worden gemaakt. Deze zal voor een klein deel worden getrild en voor het grootste deel 
worden gedrukt. Het drukken gaat langzamer, maar veroorzaakt veel minder overlast. 

- Zoals de planning nu is start men in week 44 met het maken van de diepwanden. Er komen dan 3 
stuks 120 ton zware kranen op het bouwterrein te staan. 

 Hierover volgt een aparte voorlichtingsbijeenkomst en zal volop worden gecommuniceerd. 
 
Dhr. Monasso vraagt of het intrillen van de damwanden geen uitgelezen moment is voor een trillingsmeting? 
Dhr. Brands antwoordt dat de aannemer tijdens de trilwerkzaamheden altijd trillingsmetingen verricht, maar 
dat er soms ook trillingen zijn die niet van te voren voorspelbaar zijn en daarom ook niet worden gemeten. 
Tevens wil dhr. Monasso weten of er tijdens de werkzaamheden nog interessante vondsten zijn gedaan? 
Dhr. Brands meldt dat er slechts wat aardewerk scherven en oude pijpenkoppen zijn gevonden. De 
stadsarcheoloog is sowieso niet erg geïnteresserd in de Vijzelgracht. 
 
 
4. RONDVRAAG 

VERSLAG 23 
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 bezoekadres Quellijnstraat 83 postadres Postbus 95089 telefoon (020) 470 40 70 
    1090 HB Amsterdam fax (020) 470 40 71 

Mw. Mulder vraagt of de “punt” in de blauwe afzetting niet anders geplaatst kan worden, zodat het iets 
overzichtelijker wordt? 
Dhr. Burger antwoordt dat de hekken precies volgens tekening zijn geplaatst. Ook moeten er op kort termijn 
werkzaamheden op die plaats worden uitgevoerd. 
Dhr. Brands geeft aan dat er toch naar gekeken zal worden, misschien dat er voor een korte periode een 
mogelijkheid is. 
 
Dhr. Brands vraagt of de geplaatste “chicane” doel treft? 
Mw. de Boer antwoordt dat dit helaas niet alle fietsers afschrikt, maar dat de politie nu kan handhaven. Er zijn 
nog enkele overtreders. 
 
Dhr. v/d Boogert vraagt hoe het nu zit met de verkeerslichten bij de Prinsengracht? 
Dhr. Schreuders meldt dat volgens hem in week 33 nu echt schot in de zaak moet komen. Een 
VerkeersRegelInstallatie is maatwerk. De oude kast zal nu met nieuw binnenwerk geplaatst worden. 
 
Dhr. Doeswijk vraagt waar hij zich kan melden voor het ophangen van de kijkdozen waar hij nu bijna gereed 
mee is? 
Dhr. Brands antwoordt dat zij een afspraak zullen maken om de zaken door te spreken. 
 
Mw. Peperkoorn meldt dat in week 33 de schilders komen voor werkzaamheden aan het pand. Er zal een 
stelling worden geplaatst. Zij vraagt zich af hoe dit gaat in combinatie met de werkzaamheden op de Nwe. 
Vijzelgracht? 
Dhr. Schreuders antwoordt dat de schilder een vergunning heeft aangevraagd voor de werkzaamheden. Bij de 
afgifte hiervan zijn afspraken gemaakt. De schilder zal zijn werkwijze aanpassen. 
 
5. VOLGENDE VERGADERING 
De volgende BCU vergadering vindt plaats op 18 augustus 2003 om 17.00 uur in de bouwkeet aan de 
Lijnbaansgracht/Vijzelgracht. 
 
6. SLUITING 
Claudia Metz bedankt iedereen voor het komen en sluit om 18.00 uur de vergadering.  
 
PRESENTIELIJST 
 
Bewoners/Belanghebbenden 
Dhr. H. van den Berg  Bewoner  
Dhr. P. Doeswijk   Bewoner  
Mw. A. Peperkkorn  Bewoner  
Dhr. H. van den Boogert  M2L BV   
Dhr. J. Monasso   Buurtraad 
Dhr. J. Harm sr.   Jos Harm BV 
Mw. R. Mulder   Café Mulder 
Dhr. M.J. v/d Maas  De Gelachkamer 
Mw. M. de Boer   Politie Prinsengracht 
Stadsdeel Amsterdam Centrum  
Dhr. R. Schreuders   
Aannemer Max Bögl 
Dhr. G. Burger 
Adviesbureau Noord/Zuidlijn v.o.f. 
Dhr. J.D. Brands 
Projectbureau Noord/Zuidlijn 
Mw. C. Metz 
Dhr. R. Uivel 
Mw. S. de Klerk (notulen) 


