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Vergadering : BegeleidingsCommissie Uitvoering (BCU) Vijzelgracht 
Afdeling : Projectbureau Noord/Zuidlijn 
Datum en tijd : Maandag 27 september 2004, 17.00 – 18.00 uur 
Aanwezig : Zie presentielijst 

 
Volgende vergadering op 25 oktober 2004, 17.00 – 18.00 uur 

1. OPENING 
Dhr. Klinkert opent de vergadering. 
 
2. MEDEDELINGEN 
• Dhr van Beeten is afwezig. In verband met een aantal zaken (zie hieronder) vraagt dhr Brands hem contact 

op te nemen met dhr Harm. 
 
3. VORIG VERSLAG (Nummer 45)  
• Het verslag van de vorige keer is verslagnummer 45 (i.p.v. 44). 
• Ter hoogte van de F. Simonstraat en de Lijnbaansgracht wordt het definitieve riool aangebracht, vier meter 

diep. Start: februari 2005. Dhr Brands nodigt HDT tijdelijke maatregelen, dhr Van Alphen uit voor de BCU-
vergadering in november. 
Mw. Pieper heeft contact gehad met dhr De Nijs van het Adviesbureau N/Zlijn i.v.m. grondwaterstanden. Er 
worden al geruime tijd metingen gedaan door de aannemer en DWR. De aannemer heeft ongeveer 30 
peilbuizen en deze worden wekelijks geregistreerd. DWR heeft ca. 20 buizen die de lange historie kunnen 
weergeven. Al deze gegevens worden gebundeld in een informatiesysteem. Daaruit volgt een analyse van de 
gegevens. Dit is een analyse over een veel groter gebied. Op 22 september heeft er een bespreking 
plaatsgevonden over het resultaat. Resultaten worden daarna in het Project Bureau besproken. Er is erg veel 
aandacht voor. Zodra dhr. De Nijs voldoende gegevens heeft om mee naar buiten te komen, wordt hij 
uitgenodigd een toelichting te geven in de BCU. Actie Mw Pieper 
De heer Roos dringt er op aan vooral te blijven meten en de grondwaterstanden in de gaten te blijven houden. 

• Naar aanleiding van actiepunt Leefbaarheidmaatregelen VZG meldt mw Pieper dat er een brief is verstuurd 
over de leefbaarheidmaatregelen. Behalve mw Derksen heeft niemand deze ontvangen. Mw Pieper zoekt uit 
hoe de verspreiding is gegaan en zegt toe de brief alsnog bij de betreffende woningen te bezorgen. De 
aanwezigen vinden de adressering onduidelijk en te algemeen. Men vindt een gerichte benadering beter. Mw. 
Pieper zegt toe de volgende brief gerichter te verspreiden. Mw Derksen vraagt goed op huisnummering (met 
letters) te letten. 

• Mw. Pieper licht de brief toe: et gaat om een financiële bijdrage voor  woningen aan de bouwput die ramen 
hebben die recht uitkijken op de VZG. De vergoeding geldt met terugwerkende kracht  gedurende de periode 
van diepwanden. Mw Derksen vraagt wie in haar pand in aanmerking komt voor de regeling. Mw Pieper 
antwoordt te hebben gekeken naar woningen met ramen grenzend aan de bouwput.  

• De actie van de heer van Beeten (schoon laten maken van afwateringskolken bouwterrein) blijft staan. Dhr 
Brands neemt contact op met dhr Van Beeten. 

• Actie naar aanleiding verzakking stoep bij café Mulder en de Gelaghkamer is afgerond door dhr Van Hoof. 
 

4. TERUGBLIK & VOORUITBLIK 
• De laatste diepwanden worden gemaakt, gereed 5 oktober. Daarna wordt het terrein leeggemaakt en gaat alle 

materieel weg. 
• De ontgraving van de verdeelhal Zuid is nu op diepte. De komende tijd wordt een betonnen vloer aangebracht. 

De vele regen zorgde voor overlast. Daarom is extra bemaling aangebracht. Gereed: eind februari 2005. 
• Er wordt begonnen met het herstellen van de Lijnbaansbrug. 
• Eind oktober (week 44) wordt de doorsteek 2e Weteringdwarsstraat teruggebracht. Dit zal een zeer veilige 

doorsteek worden met verkeerslichten. De huidige doorsteek wordt later verplaatst tot over de brug (bij nr. 49) 
waarna de doorsteek 2e Weteringdwars weer weggehaald wordt.  

concept-VERSLAG 46 
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• Het dak van het station wordt aangelegd in vakken van 30 meter waarbij de werkzaamheden achter elkaar 
aanlopen. 

 
5. RONDVRAAG 
• Dhr Tilanus vraagt wat er wordt gedaan om geluidsoverlast te voorkomen (stillere machines, rustig wegrijden 

door vrachtwagens, niet toeteren, reinigingswagen, knijpen i.p.v. hameren). Dhr Klinkert antwoordt dat binnen 
twee maanden de resultaten bekend zijn van een onderzoek naar geluidsreductie. . Hij legt voorts uit dat 
gedrag van werknemers (zoals het toeteren) de verantwoordelijkheid is van dhr Brand. De reinigingswagen rijdt 
vaak om de boel schoon te houden. Dhr Klinkert dringt erop aan om niet te hameren maar te knijpen. 

• Dhr Harm vraagt naar de diepte van de boorpijp. Dhr Brands antwoordt: 26 meter onder NAP. 
• Dhr Harm zegt niets gemerkt te hebben van de schoonmaakactie Lijnbaansgracht op 8 sept. Dit was een 

stadsdeelactie. 
• Dhr Roos zegt dat zijn verzoek om het spatzeil bij Panini in de weekeinden te verwijderen niet serieus werd 

genomen. Hij kreeg te horen dat het te veel werk was en verbaasde zich daarover. Dhr Brands geeft dit toe en 
verontschuldigt zich. 

• Dhr Van Dongen vraagt waar de hekken komen als het materiaal is afgevoerd. Antwoord: deze komen op de 
diepwanden te staan. 

• Mw Peperkoorn constateert dat het vorige verslag niet goed was. De juiste versie wordt uitgedeeld. 
• Mw Mulder vraagt naar het grote bord van Max Bögl. Dhr Brands meldt dat dit wordt weggehaald. 
• Dhr Tilanus vraagt naar de afstelling van de stoplichten bij de Prinsengracht. Dhr Brands vraagt dhr Van 

Beeten hier naar te kijken.  
 

6.  VOLGENDE BCU 
De volgende vergadering zal op 25 oktober van 17:00 tot 18:00 plaatsvinden in de bouwkeet aan de 
Lijnbaansgracht/Vijzelgracht. 
 
ACTIELIJST 
Nr. Actie Naam Datum 
1 Afstemming aantal zaken met Han van Beeten. Jan Brands z.s.m. 
2 Uitnodigen dhr Van Alphen. Jan Brands nov. 
3 Uitnodigen Richard de Nijs,  Marleen Pieper 25-10-04 
4 Nagaan bezorging bewonersbrief leefbaarheidmaatregelen. Marleen Pieper z.s.m. 
5 Navraag afstelling stoplichten Prinsengracht. Jan Brands z.s.m. 
 
VEEL GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
BCU BegeleidingsCommissie Uitvoering 
VZG Vijzelgracht 
NZL Noord/Zuidlijn 
MIP Mixed in place, een techniek om de grond te 

verstevigen 
BLVC Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, 

Communicatie 
(H)DT (Hoofd) Dagelijks Toezicht 

WWU Werkgroep Werk in Uitvoering. Deze 
werkgroep beoordeelt werken op, aan en in de 
openbare ruimte, om de (gevoelsmatige) 
overlast voor het verkeer binnen 
aanvaardbare grenzen te houden. 

DIVV Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer 
GVB Gemeente Vervoer Bedrijf 
Wévé Wetering Verbetering 

 
PRESENTIELIJST 
Bewoners/Belanghebbenden 
Mw. L. Mulder Café Mulder 
Mw. M. Derksen Bewoner 
Mw. A. Peperkoorn Bewoner 
Dhr. Roos Wévé 
Dhr. Zwieten Wévé 
Dhr. Maas Café de Gelaghkamer 
Dhr. J. Harm sr Jos Harm BV 
Dhr. Tilanus Bewoner 
Dr. Van Dongen Myrabelle 
 
Adviesbureau Noord/Zuidlijn v.o.f. 
Dhr. J. Brands 

Aannemer Max Bögl 
Dhr. G. Burger  
 
Projectbureau Noord/Zuidlijn 
Dhr. A. Klinkert (voorzitter) 
Mw. M. Pieper 
Mw. M. Wybenga (notulen) 
 


