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1. OPENING 
Mw. Jonathans, coördinator projectbegeleiding Noord/Zuidlijn en voorzitter, opent de vergadering 
en heet allen van harte welkom.  Zij zal voor deze vergadering het technisch voorzitterschap 
overnemen van mw. Goedvolk, die pas sinds kort in functie is getreden.  Een voorstelronde volgt. 
 
2. MEDEDELINGEN 

- Dhr. Brands is afwezig, dhr. de Graaf neemt de zaken waar.  De aanmerkingen van 
dhr. Brands in het verslag zullen de volgende BCU behandeld worden. 

- De bouwlogistiek en de werkzaamheden aan de diepwanden komen in de volgende 
bijeenkomst aan de orde.  

- Dhr. de Nijs is aanwezig en hij zal nadere toelichtingen geven over de 
grondwaterbewegingen rond en op de Vijzelgracht. 

 
 
3. TOELICHTING OP GRONDWATERBEWEGINGEN 
Dhr. de Nijs wil graag uitleg geven over de grondwaterbewegingen aan de hand van vragen van de 
bewoners.  Dhr. Roos zegt dat er problemen zijn met het grondwater.  Het water kan slecht weg uit 
de binnenhoven.  Dit kon eerst weg door de grachten, maar die zijn er nu niet meer.  Door 
obstakels in de grond wordt dit probleem steeds erger.  Eerst was er zand, wat zorgde voor een 
natuurlijke drainage.  Als de metro er is, zal al het grondwater door een vernauwing van 6m 
moeten.  Er was toegezegd dat er metingen zouden komen en drainage, maar dhr. Roos kan dit 
nergens terugvinden op de planning.  Hij is er al sinds 1999 mee bezig, en pas sinds kort voert men 
metingen uit.  Het probleem is dat het water zich ophoopt in de binnentuinen, wat soms tot 
overstromingen van kelders leidt. Dhr. de Nijs dacht juist dat men bang zou zijn voor 
grondwateronttrekking tijdens de bouw.  Hij maakt een tekening en legt uit dat als het water de 
grond inzakt, het eerst op een veenlaag stoot.  Als het daardoorheen is gezakt, gaat het onder 
huizen door naar de gracht.  Het probleem is eigenlijk de veenlaag, niet de obstakels die daarna 
komen. Zand laat namelijk 100 keer sneller water door dan veen.  Er zal een nieuw zandbed 
komen, maar als de grootste bezorgdheid het volstromen van de binnentuinen is, zal drainage niet 
veel helpen.   
Dhr. Monasso constateert het tegenovergestelde: het peil in zijn waterkelder is wéér 2 cm gedaald.  
Een paar zomers geleden was hij helemaal vol, het waterpeil staat nu 40 cm lager.  Hij wil er graag 
in kleinere kring over praten.  Over de meetpunten zegt hij dat die voor aan de straat zitten, maar 
150 m verderop wordt een heel ander gedrag geconstateerd.  Dhr. van den Boogert vraagt of er 
een tekening is van de grondwaterstromen, maar dhr. de Nijs weet dit niet, hij heeft die in ieder 
geval niet bij zich.  Dhr. Roos wil concrete oplossingen.  Dhr. de Nijs zegt dat de meetpunten een 
dicht net zijn, ze geven informatie af op het netwerk.  Het is vooral bedoeld tegen droogtrekking.  
Dhr. Wassenberg zegt dat men moet weten hoe de stromingen ondergronds plaatsvinden.  Dhr. de 
Nijs zegt dat de waterstandverschillen geregeld worden door de waterstand in de grachten.  Als het 
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water in de gracht 1 m omhoog gaat, dan heeft dit meteen effect op de grondwaterstand.  Hij merkt 
ook op dat zoet water niet voorbij zout water zakt.  Dhr. Wassenberg vraagt waardoor het verschil 
in grondwaterstand dan ontstaat.  De oorzaak hiervan is niet geheel duidelijk.  Dhr. Monasso vindt 
dat er een objectieve derde moet worden aangewezen die een aantal kelders als meetpunt moet 
aanmerken.  Dhr. de Nijs antwoordt dat er 28 meetpunten zijn voor station Vijzelgracht en dat deze 
meetpunten alle hetzelfde peil hebben als de grachten.  Dhr. Monasso heeft iets gehoord over het 
‘hollen’ en ‘bollen’ van grondwaterstanden.  Dhr. de Nijs legt dit uit a.d.h. van een tekening.  Mw. 
Jonathans wil het punt graag afsluiten en stelt voor hierover een aparte bijeenkomst te houden. Er 
wordt via Mw. Goedvolk een afspraak gemaakt. 
 
4. TERUGBLIK EN VOORUITBLIK 
Dhr. van Hoof vertelt over de werkzaamheden van de afgelopen en komende 2 weken. 
De afgelopen 14 dagen is men bezig geweest met het trekken van palen en het zetten van de 
damwanden.  Men zal blijven doorgaan met het trekken van palen.  In week 42 zal men beginnen 
met het zoeken naar obstakels, zoals de kademuren. Op dinsdag 7 en woensdag 8 oktober a.s. 
zullen drie platanen aan het begin van de Weteringschans gekapt worden.  De hekken achteraan 
worden teruggezet bij de apotheek. Er komt een chicane om fietsers tegen te houden bij Myrabelle. 
Over 1,5 à 2 weken zullen de hekken weer op hun plaats staan.  Als de kijkdozenparade begint, zal 
men klaar zijn met de boringen.  De volgende BCU, als dhr. Brands weer aanwezig is, wordt er 
informatie verstrekt over het maken van diepwanden en de aantallen vrachtritten die dit met zich 
mee zal brengen.     
 
5. VORIG VERSLAG 

- Dhr. Wassenberg vraagt hoe het zit met de borden die geplaatst zouden worden voor 
fietsers.  Dhr. van Hoof antwoordt dat er 8 borden geplaatst zijn vanaf de 
Prinsengracht.  Dhr. Harm zegt dat de afstanden tussen de borden te groot zijn.  Dhr. 
van Beeten zal ernaar kijken, en indien nodig zal hij het laten handhaven. 

- Dhr. Monasso vraagt naar de bliksemschicht die op de weg zou komen en de zebra die 
overgeschilderd zou worden.  Dhr. van Beeten zegt dat er lelijke gaten in de rijbaan 
zitten die binnenkort geasfalteerd zullen worden. De weg zal dan tijdelijk afgezet 
worden en dan kan men tevens de bliksemschicht op de weg aanbrengen.  Mw. van der 
Voort wil graag knipperbollen, ze vindt het doodeng omdat er zoveel kinderen 
langskomen.  De heer Van Beeten meldt dat deze knipperbollen tegenwoordig niet 
meer gebruikt worden.   De nieuwe wijkteamchef op het politiebureau Prinsengracht  
mw. Marjolein Smit heeft toegezegd dat er meer snelheidscontroles zullen komen.   

- Er is nog geen nieuws over de milieuvergunning voor de bentonietinstallatie. 
- Dhr. Harm merkt op dat er in het verslag staat: “Het geeft de bewoners vertrouwen dat 

de apparatuur goed werkt”, terwijl hij dit zelf niet heeft aangegeven.  Deze opmerking 
zal veranderd worden in:  “Het geeft een aantal bewoners vertrouwen dat de apparatuur 
goed werkt”.   

- Dhr. Harm wil graag meer horen over de MIP-methode, hij wil graag uitleg hierover het 
volgende verslag.  Mw. Jonathans zegt dat het zal worden opgenomen in het volgende 
verslag.   

 
6. RONDVRAAG 

- Mw. Derksen wil meer weten over het pompstation dat in haar omgeving geplaatst 
wordt.  Het betreft een pomp die 60 dB zou produceren.  Ze had hier eerder iets over 
willen horen.  Dhr. van Hoof zegt dat deze voor het doorpompen van de bentoniet door 
de leidingen is. De installatie komt bij de brug.  Mw. Derksen uit haar verontwaardiging 
dat hierover niet eerder melding is gemaakt op de BCU.  Er slapen daar mensen 
vlakbij, ze vindt het niet fatsoenlijk dat zij dit via een brief van de Bovengrondse moet 
vernemen. Ze hebben als bewoners al zoveel gehad en dit is erg ingrijpend.  Dhr. van 
Hoof zegt dat ze gelijk heeft, maar dat men het nog niet zolang weet.  De pomp is 
echter niet 6 m hoog maar hooguit 3 m en produceert niet meer dan 50 dB.  Bovendien 
wordt hij alleen overdag gebruikt.  Hij wordt op veren geplaatst en blijft ± 1,5 jaar staan.  
De vergunningaanvraag is nog lopende.  Mw. Derksen vindt het heel erg, de bewoners 
van haar pand hebben al zoveel geslikt omdat ze weten dat de metro er toch moet 
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komen, maar dit vindt ze te grof.  De afvoer van zand moet ook nog gebeuren.  Dhr. 
van Beeten zegt dat dit wordt uitgezocht, alle transport zou over brug 84 gaan maar dit 
kan nu niet meer, dus moet men een andere route vinden. Mw. Jonathans zegt toe uit 
te zoeken wat er met het pompstation aan de hand is 

- Dhr. Monasso bemerkt dat ontwikkelingen vaak leiden tot een fait-accompli, dus hij wil 
nu graag meer weten over de startnotitie (in het vorige verslag foutief aangeduid als 
stadsnotitie).  Dhr. van Beeten zegt dat de wethouder hier uitspraak over moet doen.  
Er komt zoals te doen gebruikelijk ruim van te voren inspraak. 

- Er schijnt een grote dumpplek van vuil te zijn aan het begin van de F. Simonszstraat.  
De reinigingsdienst is al gebeld.  Dhr. van Beeten merkt dit aan als aandachtspunt aan 
de reiniging.  

-  
De volgende BCU vergadering vindt plaats op 13 oktober 2003 om 17.00 uur in de bouwkeet aan 
de Lijnbaansgracht / Vijzelgracht. 
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