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zie presentielijst, hr, von Monen (Schodebureou), hr. Kuyper
(Grondbedrijf Amsterdom), hr. Koolberg (Adviesbureou NQ, hr,

de Vries en Ponne (Dienst Binnenstod), hr. Andriessen en
Kronenveld (Projectbureou N|, mw, de Jong en Leyer
(Projectbegeleiding)

Po ul And riessen, Arie Klinkert (Projectbureou Noord/Zuidlijn),
Robert de Joger (Adviesbureou Noord/Zuidlijn)

l. Opening

De voozitter opent de vergodering en geeft een toelichting op de ogendo. De ovond
stoot in het teken von het cosco-funderingsonderzoek, het cosco-funderingsherstel en de
bijdrogeregeling voor het cosco-funderingsherstel. Voordot we op het progrommo
overgoon, worden vrogen geïnventoriseerd von de oonwezigen die zijop deze
bijeenkomst beontwoord willen zien (zie biiloge l), De vrogen worden opgeschreven en
komen gedurende de bijeenkomst in de verschillende presentoties oon de orde.

2. Stond von zoken en voortgong cosco-Íunderingsondezoeken

De heer von Monen, Monoger Schodebureou Noord/Zuidlijn, vertelt dot het bouwkundige
ondezoek bestoot uit (1) het cosco-funderingsondezoek en (2) bouwkundige
vooropnomen, Het Schodebureou voert het bouwkundig ondezoek in opdrocht von de
gemeente Amsterdom uit, Het bouwkundig ondezoek moet voor de stort von de bouw
von de stotions en de tunnelbuis von de Noord/Zuidlijn ofgerond zUn.

Het cosco-funderingsonderzoek bestoot uit 4 delen:
. Archiefondezoek
o Visuele binnen- en buiteninspectie
. Funderingsinspectie (indien noodzokelijk geocht door een technische werkgroep)
. Funderingsherstel

Voor het cosco-fu nderingsonderzoek stotion Vijzelgrocht zijn 2 prioriteitsgebieden
vostgesteld: de Vijzelgrocht en de zijstroten von de Vijzelgrocht, Het Schodebureou heeft
ols eerste hoor oondocht gericht op het voststellen von de ponden met funderingsklosse
lV en het informeren von de eigenoren von deze ponden. Alle eigenoren krijgen een
ropport von het funderingsondezoek von hun pond. De eigenoren von een pond met
funderingsklosse lV worden door het Gemeentelijk Grondbedrijf Amsterdom benoderd in
verbond met het benodigde funderingsherstel.

Vonuit de zoolwordt gevroogd wot de richtlijnen zijn bij het voststellen von een
funderingsklosse, Geontwoord wordt dot de Stedelijke Woningdienst (SWD) beschikt over
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een bosisropport, woorin de uitgongspunten voor het voststellen von funderingsklosen
stoon. De grenzen tusen klosse lll en lV zijn duidelijk ofgebokend en vostgesteld in de wet.De heer de Vries (Dienst Binnenstod Amsterdoml vertett dot de grenzen zln orgeleid uit dewoningwet en het Bouwbesluit, Het niveou von de technische réitigneio von ponden isoon te tonen met behulp von rekensommen, De funderingsklosen worden dus objectief
vostgesteld, vonuit de zoolwordt gevroogd of de mootstoven die bij het
funderingsonderzoek zijn gehonteerd in verbond met de Noord/Zuidl-ijn niet zwoorder zijndon onders. Dot is niet zo. De uitgongspunten die worden gehonteerd bij het voststellen
von een Íunderingsklosse zijn op te vrogen bijde SWD,

De heer von Monen geeft oon dot de ropporten voor de klossen l, ll en lll heloos long zijnblijven liggen, moor inmiddels is begonnen ook deze huiseigenoren op de hoogte te
stellen, Het Schodebureou hechtte meer belong oon de kwoliteit von het onderzoek donde snelheid von het ondezoek. Prioriteit heeft gelegen bij het voststellen von welkeponden doodwerkelijk een zwokke fundering hebben (klosse l\) en bij het verzomelen von
zoveel mogelijk informotie,

Het funderingsropport komt tot stond op bosis von:. de onderzoekgegevens
. een odvies von de Stedelijke Woningdienst (SWD)

' een beoordeling door de technische werkgroep (bestoonde uit deskundigen von het
Adviesbureou Noord/Zuidlijn, de SWD, de dienst Binnenstod Amsterdom en de
stodsdelen)

. een gezomenlijke voststelling von een kwotiteitsklosse
' een odvies von het schodebureou oon het projectbureou Noord/Zuidlijn.

De heer von Monen loot de stond von zoken von het cosco-funderingsonde rzoekop een
sheet zien. op de vijzelgrocht en in de zijstroten zijn in totool211 pondLn ondezocht, Voor
205 ponden is het ondezoeksropport ofgerond, Doorvon is de verdeling von de
funderingsklossen ols volgt:
Funderingsklosse l: 3l ponden
Funderingsklosse ll: 89 ponden
Funderingsklosse lll: 3ó ponden
Funderingsklosse lV: 49 ponden

op de vroog of er nog meer ponden met klosse lV bij zouden kunnen komen. wordtgeontwoord dot dot olleen het gevol kon zijn bij de ponden wooryon het onderzoek nogniet is oÍgerond, Bij die ponden is nog onduidelijk of er sproke is von klosse lll of lV. Deeigenoren von deze ponden zijn hiervon op de hoogte gesteld,

Vonuit de zool wordt gevroogd hoe het kon dot de criterio voor de funderingsklossen inde loop der tijd zijn verschoven. ln opril2000 hqd het pond von iemond uit de zool klosse llgekregen, moor nu hod zijn pond olsnog klose lV, Geontwoord wordt dot dit te mokenkon hebben met de Íunderingsinspectie von het belendende pond. Als no inspecïie blijktdot het belendende pond (uit dezelÍde bouweenheid, uit dezelfde bouwperiode engebouwd op bosis von dezelfde constructie) klosse lV heeft gekregen, don kon het zo zijndot het pond ernoost olsnog funderingsklosse lV krijgt. vonuiioe zàotwordt opgemerktdot het belendende pond ook klosse llhod get<regàn. Deze vroog zolno de bijeenkomstverder met de heer de Vries (Dienst Binnenstod Amsterdom) besproken worden.

De heer von Zwieten vroogt woorom bij het orchiefonderzoek geen contoct isopgenomen met de huiseigenoren. Geontwoord wordt dot uit ervoring blijkt dot demeeste huiseigenoren niet veel informotie kunnen geven. De l g00 tot z-ooo eigenoren zijnniet individueel benoderd. Door woor bekend wos, of in de loop von het onJezoek
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bekend werd, dot informotie bij eigenoren of onderen beschikboor wos, is ook met
betrokkenen contoct opgenomen, Voor zover eigenoren oon de hond von de conclusies
in de ropporten von mening zijn dot zijover oonvullende informotie beschikken, die tot
een ondere conclusie of tot verduidelijking zou kunnen leiden, kon deze oonvullende
informotie uiteroord oltUd oon het Schodebureou beschikboor worden gesteld. De
informotie kon don olsnog in de beoordeling worden betrokken.

De heer Wosenberg geefi oon dot in 1999 is begonnen met het funderingsondezoek, dot
hij in 2001 pos het ropport heeft gekregen en dot hij het funderingsherstel nu binnen een
holf joor moet reoliseren,

Eerder op de ovond is de vroog gesteld of de Noord/ZuidlUn olle schode vergoedt die
door de oonleg von de NoordZuidlijn wordt veroozookt, zowel binnen ols buiten het
vostgestelde invloedsgebied. Het ontwoord is dot, ongeocht de ploots von de schode, de
schode wordt vergoed ols deze wordt veroozookt door de oonleg von de NoordZuidlijn,
Er wordt vonuit gegoon dot buiten het invloedsgebied geen schode (bUvoorbeeld
vezokkingen) op zol treden.

ln het invloedsgebied worden de zeftingen von de ponden permonent gemonitord, ln de
bufÍezone wordt de stond von de ponden met behulp von meetbouten periodiek
hondmotig gemeten. Vlok voor de oonleg von de stotions worden ook bouwkundige
opnomen oon de ponden in het invloedsgebied en de buffezone gedoon. Ook de
ropporten von deze opnomen worden beschikboor gesteld oon de eigenoren.

De gemeente heeft de plicht om ponden te ondezoeken op stondzekerheid. De
eigenoren von ponden zijn zelf verontwoordelijk voor de stondzekerheid von hun pond,
ongeocht de komst von de Noord/Zuidlfin. Het funderingsherstel en de doorbU gekozen
bouwmethode vollen onder de verontwoordelijkheid von de eigenoren (en de mede-
eigenoren in gevolvon gemeenschoppelfke funderingen), Schode veroozookt door het
funderingsherstelvolt ook onder de verontwoordelijkheid von de eigenoren. Als ponden
schode hebben en de eigenoren denken dot die schode is veroozookt door de
Noord/Zuidlijn, don kon een schodecloim worden ingediend bij het Schodebureou
Noord/ZuidlUn. Als uit het schoderopport blijkt dot de schode inderdood is veroozooki
door de Noord/Zuidlijn, don is de gemeente verplicht de schode te vergoeden.

Vonuit de zoolwordt gevroogd wot de burgers moeten doen ols zij het niet eens zijn met
de conclusies uit het schoderopport, De heer Kuyper (Grondbedrijf Amsterdom) geeft oon
dot burgers in dot gevol een contro-expertise kunnen loten verrichten. Als olsnog blijkt dot
het odvies in het ropport von het Schodebureou onjuist is, don zol de gemeenÍe de kosten
von de contro-expertise betolen, Wellicht is het te overwegen om individuele problemen
(b'rjvoorbeeld geen geld voor contro-expertise) oon te melden bij het wijkcentrum.

Vervolgens wordt vonuit de zool de vroog gesteld woorom de eigenoren niet olle
ondezoeksgegevens, foto's en correspondentie over de ponden krijgen, zodot de
eigenoren in gevolvon schode direct oon de slog kunnen en niet eerst informotie hoeven
te vezomelen, De heer von Monen (Schodebureou) geeft oon dot de eigenoren het
ropport von het cosco-funderingsondezoek en de bouwkundige opnomen von hun
pond krijgen. De monitoringsgegevens worden ook oon de eigenoren beschikboor
gesteld, Momenteel wordt nog gezocht noor de juiste vorm om de monitoringsgegevens
beschikboor te stellen.

Ook ols de Noord/Zuidlijn niet oongelegd zou worden, zou de gemeente de eigenoren
von ponden met funderingsklose lV op bosis von de Woningwet binnen enkele joren
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officieelkunnen oonschrijven om funderingsherstelte loten doen, De gemeente heeft
doortoe ondezoeksplicht. Deze oonschrijving wordt ook bij het Kodoster gemeld,
Met de komst von de Noord/Zuidlijn dient voorof funderingsondezoek ploots te vinden, ls

de fundering en/of het cosco slecht, don dient voorof funderingsherstel ploots te vinden,

3. Somenhong tussen cosco-Íunderingsonderuoeken, monitodng, bouwkundige
vooÍopnomen, Tiideliik Moolregelen, de oonleg von de NoordZuidlijn en de bouw von
de stotions.

De heer Koolberg (Adviesbureou Noord/Zuidlijn) vertelt dot hij voor een deel
verontwoordelijk is voor het ontwerp von de Noord/ZuidlUn wot betreft de
omgevingsbeihvloeding en monitoring.

De heer Koolberg stelt dot het cosco-funderingsondezoek is gedoon om de conditie von
de ponden te bepolen. ln het ontwerp von de Noord/Zuidlijn wordt de conditie von de
ponden meegenomen, zodot schode wordt voorkomen, De heer Koolberg geeft
3 redenen voor het cosco-funderingsonderzoek, nomelijk:
- lnventoriseren huidige conditie von ponden longs het trocé binnen het invloedsgebied
- Uitzeven von ponden meï zwoorwegende gebreken,
- lnformotie voor het treffen von preventieve mootregelen oon gebrekkige ponden ter

voorkoming von schode.

Bij de ponden met funderingsklosse l, ll of lll is bekeken wot de effecten zijn ols de stotions
worden gebouwd en ols de boortunnelonder de grond goot. De bouw von de stotions
heeft geen effect op de ponden met funderingsklose l, ll en lll. Op sommige plekken
zullen de ponden met funderingsklosse lll effecten kunnen ondervinden von de
boortunnel, Op deze plekken worden zogenoomde 'mitigerende mootregelen'getroffen
(zools bijvoorbeeld het verhorden von de ondergrond). Wonneer een pond
funderingsklosse lV heefi, don moet de eigenoor zelÍ mootregelen treffen om de
stondzekerheid von het pond te goronderen.

Bijde funderingsklossen l, ll en lll worden de preventieve mootregelen in het ontwerp
meegenomen. Ponden met funderingsklosse lV behoeven funderingsherstelvoordot de
bouw von de stotions en de oonleg von de tunnelbuis von stort goot, De heer Koolberg
noemt nogmools de 4 delen wooruit het cosco-funderingsondezoek bestoot (zie ook
hierboven) en benodruK dot door de hele stod de ponden op dezelfde wijze en op bosis
von voststoonde criterio z'rjn beoordeeld,

Vervolgens goot de heer Koolberg in op het verschiltussen het cosco-funderings-
onderzoek en de bouwkundige opnomen. Het cosco-funderingsondezoek heeft zo vroeg
mogelijk plootsgevonden, Uitkomsten von het ondezoek konden zonodig meegenomen
worden in het ontwerp von de Noord/Zuidlijn. De bouwkundige opnomen vinden loter
ploots, vlok voor de bouw von de stotions, Deze opnomen zijn bedoeld om de stotus quo
von de ponden te bepolen bijoonvong von de bouwwerkzoomheden, Mogelijke schode
oon ponden ols gevolg von de Noord/ZuidlUn kon bU het Schodebureou worden
oongemeld. De schode wordt mede op bosis von de bouwkundige
vooropnomeropporten ondezocht.

Doorno stelt de heer Koolberg de monitoring oon de orde. De ponden in het
invloedsgebied worden met behulp von een computergestuurd monitoringssysteem 24 uur
per dog gemonitord. Alle bewegingen en zettingen, hoe gering ook, worden
geregistreerd. De registroties worden opgenomen in een dotobose en inzichtelijk gemookt
voor de eigenoren.
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