
 

 

 
Volgende vergadering op 6 juni 2005, 17.00 – 18.00 uur 

 
1. Opening 
Dhr. Klinkert opent de vergadering. 
 
2. Mededelingen 
Ben van Hoof is op vakantie 
 
3. Vorig verslag (Nummer 53) 
Geen opmerkingen 
 
4. Terugblik/Vooruitblik  
Het jetgrouten is hervat en moet volgens contract op 15 juli af zijn. 
De nieuwe doorsteek ter hoogte van de Nieuwe Looierstraat is gerealiseerd. Er zijn verkeerslichten bij 
geplaatst, die op aanvraag op groen springen. De belijning en het zebrapad worden nog bijgewerkt. 
Verdeelhal Zuid: driekwart van de vloer is gestort. De wapening voor de wanden wordt gemaakt. Er wordt 
extra bemaling ingezet voor de vloer van de roltrappenbak. De vloer van de liftput (voor snackbar Eucalyptus) 
wordt gemaakt met onderwaterbeton. Nu wordt deze put nog uitgegraven. 
Brug 86 (over de Lijnbaansgracht): het oostelijk gedeelte van deze brug wordt gesloopt en opnieuw 
opgebouwd. De sloop begint vanaf 16 mei. Er wordt een houten noodbrug gemaakt voor voetgangers. De 
nieuw te maken brug krijgt dezelfde hoogte en hetzelfde aanzicht als de oorspronkelijke brug. 
 
5. Rondvraag 
a) Mevr. Pieper meldt dat met het sluiten van de doorsteek ter hoogte van de Lijnbaansgracht en met de 

sloop van brug 86, de ondernemers aan de Nieuwe Vijzelstraat niet meer bereikbaar zijn met de auto. 
Deze ondernemers kunnen laden en lossen via de oude doorsteek, dagelijks tussen 7.00 en 11.00 uur. 
Het hek wordt dan voor hen geopend. Deze ondernemers zijn hierover ingelicht. De oude doorsteek blijft 
ook bruikbaar als calamiteitenroute. 

b) Dhr. Van der Maas vraagt of het lifthuisje nu al gemaakt wordt. Mevr. Pieper zoekt uit. Actie Marleen 
Pieper  

c) Dhr. Harm meldt dat een PUR-wagen langdurig de nieuwe doorsteek geblokkeerd heeft. Dhr. Brands 
onderneemt actie. Actie Jan Brands 

d) Dhr. Harm vraagt om een schriftelijke reactie op zijn brief. Actie Arie Klinkert 
e) Dhr. Monasso vertelt dat er veel stankoverlast is bij windstil weer. Dhr. Brands meldt dat er ook overlast 

is bij oostenwind en dat er veel smog hangt de laatste weken, wat de stankoverlast verhevigt. Er is een 
onderzoek ingesteld naar de stankoverlast. Dit onderzoek zal echter voor deze fase van het jetgrouten te 
laat komen. In deze fase wordt wel streng gelet op tankauto’s die te veel stank of te veel geluid 
veroorzaken. 

f) Dhr. Monasso vraagt naar alle geplande gaten en uitstulpsels (zoals luchtgaten) van het station 
Noord/Zuidlijn in de omgeving Vijzelgracht. Dit i.v.m. de klankbordgroep over de herinrichting 
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Vijzelgracht, waar het belangrijk is om beeldbepalende facetten te bespreken. Mevr. Pieper zoekt uit. 
Actie Marleen Pieper 

g) Dhr. Van den Boogert vraagt hoe het “jetgroutavontuur” financieel is afgelopen voor de gemeente. Dhr. 
Klinkert vertelt dat dit uit de toekomst moet blijken. Er is nu alleen een contract gemaakt voor Vijzelgracht 
Oost. Vijzelgracht West, Ceintuurbaan en Rokin volgen nog. Pas na deze gunning weten we of we 
binnen het budget blijven. 

h) Dhr. Wassenberg vraagt hoe lang de nieuwe doorsteek er blijft liggen. Dhr. Brands meldt dat deze blijft 
liggen tot dat daar het dak gemaakt wordt. Dan zal de doorsteek verschuiven. 

i) Mevr. Mulder vraagt waar ze het huisvuil moet aanbieden als de brug dicht is. Dhr. Van Beeten meldt dat 
er een plek voor aangewezen wordt.  

j) Mevr. Mulder vraagt waar de hekken komen als de brug klaar is. Dhr. Brands meldt dat dat nog niet 
bekend is, maar er altijd zo veel mogelijk ruimte aan de omgeving wordt gegeven.   

 
6.  Volgende BCU 
De volgende vergadering is op 6 juni van 17.00 – 18.00 in de bouwkeet aan de Lijnbaansgracht/Vijzelgracht.  

Actielijst 

Nr. Actie Naam Datum 
54-1 Uitzoeken wanneer lifthuisje gemaakt wordt Marleen Pieper 09-05-05 
54-2 Actie ondernemen t.a.v. PUR wagen die doorsteek 

blokkeert 
Jan Brands 09-05-05 

54-3 Schriftelijk reactie op brief van dhr. Harm Arie Klinkert 09-05-05 
54-4 Overzicht van beeldbepalende facetten van Noord/Zuidlijn Marleen Pieper 09-05-05 
 
 
VEEL GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
BCU BegeleidingsCommissie Uitvoering 
BLVC Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, 

Communicatie 
DIVV Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer 
DMB Dienst Milieu- en Bouwtoezicht 
GVB Gemeente Vervoer Bedrijf 
(H)DT (Hoofd) Dagelijks Toezicht 
MIP Mixed in place, een techniek om de 

grond te verstevigen 
VZG Vijzelgracht 

LBG Lijnbaansgracht 
NVS Nieuwe Vijzelstraat 
NAP Nieuw Amsterdams Peil 
NZL Noord/Zuidlijn 
Wévé Wetering Verbetering 
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. 

 
 


