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vergadering : BegeleidingsCommissie Uitvoering Vijzelgracht 
afdeling : Noord/Zuidlijn - Secretariaat 
datum en tijd : 1 september 2003, 17.00-18.00 uur 
aanwezig : zie presentielijst  
   
afwezig :    
kopie aan :     
   

 
1. OPENING 
Mevrouw Claudia Metz, projectbegeleider Noord/Zuidlijn en voorzitter, opent de vergadering en heet allen 
welkom. 
1.1 Mededelingen 
- Dhr. Frans Dudok vervangt Dhr. Jan Brands die afwezig is wegens vakantie. 
- Het verzakte trottoir aan de Vijzelgracht is hersteld. 
- Het gras op het circuit is gemaaid en weer netjes. 
- Dhr. Peter Doeswijk geeft een korte uitleg over zijn “Kijkdozenparade” en laat er 2 als voorbeeld 

rondgaan. De kijkdozen zullen binnenkort te zien zijn aan de bouwhekken op de Vijzelgracht. 
- Mw. Metz meldt dat de volgende BCU haar laatste zal zijn. Zij heeft een nieuwe baan en gaat ons 

verlaten. 
 
2. VORIG VERSLAG 
Dhr. Roos meldt dat zijn opmerking over de diepwanden, wat overigens damwanden moet zijn, niet geheel 
juist is opgenomen in het verslag. Wat hij bedoelde te vragen is wat de nog te verwachten overlast zal zijn 
voor o.a. bewoners en winkeliers in combinatie met transport, werkzaamheden e.d. ten tijde van het 
aanleggen van de diepwanden. Hij zou graag zien dat hier eerlijk en open over wordt gecommuniceerd. 
Mw. Metz geeft aan dat in dit kader nog een uitgebreide informatieavond zal volgen voordat het 
werk definitief start. 
 
3. STAND VAN ZAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN  
De afgelopen en komende 2 weken 
Dhr. Ben van Hoof vertelt over het werk van de afgelopen en komende 2 weken 
- Er is gestart met het drukken van damwanden met de zogenaamde “silent piler”, hierbij heeft 

men veel diepe obstakels gevonden. Er is een boor bijgeplaatst om deze obstakels te kunnen 
verwijderen. 

- In plaats van het maken van meerdere kleine bouwkuipen zal de geplande damwand van zuid 
naar noord nu gefaseerd als bouwkuip dienen om grotere delen ineens te kunnen ontgraven. 

De komende twee weken zal men ook met deze werkzaamheden bezig zijn.  
 
Dhr. Wassenberg vraagt of de aannemer kan aangeven wat de vorderingen per dag zijn? 
Dhr. van Hoof antwoordt dat hij dat niet kan zeggen, de ene dag gaat het sneller dan de andere. 
Wel kan hij melden dat de doorsteek tijdelijk verplaatst zal worden wanneer men t.h.v. de doorsteek 
met werkzaamheden gaat beginnen. 
 
 
 
4. RONDVRAAG 
- Dhr. v. Zwieten vraagt of er meer snelheidscontrole kan komen o.a. t.h.v. de doorsteek. 

VERSLAG 25 

concept 



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

Er wordt nog steeds veel te hard gereden door zowel auto’s als trams? 
Dhr. v. Beeten antwoordt dat er op kort termijn een controle kan komen op de 
verkeersborden en het zebrapad verduidelijkt kan worden. Het verzoek om 
snelheidscontrole zal worden ingediend bij Mw. de Boer, Politie en er zal contact worden 
opgenomen met GVB voor instructie aan trambestuurders. Dhr. v. Beeten benadrukt 
nogmaals dat de zebra er op verzoek van de omwonenden is gekomen, maar niet officieel 
is. Het wordt gedoogd door de gemeente, dat maakt het moeilijk aanpassingen door te 
voeren. 
Dhr. Wassenberg merkt op dat misschien een “bliksemschicht” op de weg iets verbetert? 
Dhr. v. Beeten antwoordt dat dat een goed idee is en dat hij zal kijken wat er gedaan kan 
worden om de situatie te optimaliseren. 

- Dhr. v. Dongen vraagt wanneer de hekken t.h.v. zijn café dichter naar gevel gezet zullen 
worden? 

 Dhr. v. Hoof antwoordt dat dat nog wel 2 tot 3 weken zal duren. 
- Dhr. Olofson vraagt of de sloot al gereinigd is? 
 Dhr. v. Hoof antwoordt dat er een poging is gedaan, maar dat die is mislukt. Er is nu nieuwe 

apparatuur besteld, dan volgt een nieuwe poging. Wel wordt er vers water in de sloot 
gepompt. 

- Dhr. Harm merkt op dat de stenen van de trambaan los liggen en “klapperen” dit geeft 
overlast. 

 Dhr. Dudok zal dit met het ontwerpteam, o.l.v. Dhr. Frits v. Alphen, opnemen. 
 Tevens meldt dhr. Harm dat het verrijden van de rupskranen ’s ochtends om 7.00 uur erg 

veel overlast veroorzaakt. 
 Dhr. v. Hoof zal morgenochtend om 7.00 uur kijken wat deze overlast veroorzaakt en zo 

mogelijk maatregelen treffen. 
- Dhr. v. Beeten vraagt de aanwezigen of er nog knelpunten zijn ten aanzien van de  

verkeerstoezichthouders? Dit naar aanleiding van klachten in de voorgaande BCU’s. 
 Dhr. Wassenberg meldt dat er 2 vaste mensen in het team komen en dat er elke ochtend 

een briefing volgt. Hij geeft aan dat er misschien instructie op papier moet komen.  
 Dhr. v. Hoof antwoordt dat er hard aan deze situatie wordt gewerkt. 
 
5. VOLGENDE VERGADERING 
De volgende BCU vergadering vindt plaats op 15 september 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.  
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