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vergadering : BegeleidingsCommissie Uitvoering Vijzelgracht 
afdeling : Noord/Zuidlijn 
datum en tijd : 13 oktober 2003, 17.00-18.00 uur 
aanwezig : Zie presentielijst 
   
afwezig : Dhr. H. van Beeten 
kopie aan :     
   

 
1. OPENING 
Mw. Goedvolk, projectbegeleider Noord/Zuidlijn en voorzitter, opent de vergadering en heet allen 
van harte welkom.  
2. MEDEDELINGEN 
- Dhr. Van Beeten is wegens vakantie afwezig. 
- Tijdens de BCU van 27 oktober a.s. zal dhr. De Nijs opnieuw aanwezig zijn met antwoorden 

op eerder gestelde vragen over de grondwaterbeweging. 
 
3. DIEPWANDEN 
De heren Brands en Van Hoof geven een korte presentatie a.d.v. een aantal foto’s van de 
apparatuur die gebruikt gaat worden bij werkzaamheden aan de diepwanden. 
Een techniek die o.a. toegepast zal worden is de “Mixed in Place” (MIP) techniek. Hierbij worden er 
gaten in de grond geboord welke met een soort grote injectienaald onder druk worden gevuld met 
een verstevigende vloeistof. Dit dient om de grond te verstevigen en de diepwandsleuven te 
ondersteunen. 
Voordat de diepwanden worden geplaatst, worden er eerst geleidebalken gemaakt, deze zijn ter 
geleiding van de knijper van de diepwandmachines. 
De kranen die worden gebruikt voor het aanbrengen van de wapeningskorven zijn 50 à 60 meter 
hoog. De wapening die wordt ingehesen heeft totaal een lengte van 47 meter. De wapening wordt in 
3 delen van ongeveer 15 meter aangevoerd en ter plaatse gekoppeld. De aanvoer hiervan gebeurt 
’s nachts, zodat het buiten de verkeersdrukte van de binnenstad om kan. De wagen blijven op het 
bouwterrein staan en worden om te veel overlast te voorkomenpas ’s ochtends gelost. 
 
Dhr. Van Zwieten vraagt wat de invloed van de Mixed in Place techniek op de grondwaterstand zal 
zijn? 
Mw. Goedvolk antwoordt dat deze vraag bewaart wordt voor dhr. De Nijs die 27/ 10 bij de BCU 
aanwezig zal zijn. 
 
Dhr. Monasso vraagt of de bruggen in de stad wel bestand zijn tegen dit transport? 
Dhr. Brands antwoordt dat op één na alle bruggen hiertegen bestand zijn. Brug 84 (Bij de 
Heinekenbrouwerij) is nog niet geschikt, maar wordt vervangen en zal ten tijde van de diepe 
ontgraving weer beschikbaar zijn. 
 
Dhr. Brands meldt dat hij het eerder door hem beloofde overzicht van alle transportbewegingen 
hopelijk de eerstvolgende BCU kan overhandigen. 
 
 
Dhr. Dear vraagt welke werkzaamheden de meeste geluidoverlast veroorzaken 
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Dhr. Van Hoof antwoordt dat er normen zijn waaraan voldaan moet worden, het zal niet luider zijn 
dan tot nog toe het geval was. 
 
Mw. Goedvolk meldt dat er voordat de werkzaamheden aan de diepwanden starten een 
informatieavond zal volgen. 
 
4. VORIG VERSLAG 
Dhr. Monasso heeft nog vragen over de grondwaterbeweging en het rapport van de gemeente en 
DWR. Hij vindt dat er een afspraak moet volgen waar een afgevaardigde van DWR aanwezig is. 
Mw. Goedvolk geeft aan dat zij een afspraak zal proberen te regelen. 
Tevens vraagt dhr. Monasso wanneer het zebrapad wordt overgeschilderd? 
Dhr. Van Hoof geeft aan dat er nog altijd een discussie gaande is met de aannemer van het 
bestratingswerk. Dit werk is niet naar wens afgeleverd en moet worden overgedaan evt. door een 
nieuwe aannemer en deze neemt ook het overschilderen van het zebrapad voor zijn rekening. 
Als laatste laat dhr. Monasso weten dat hij niet gerust op de zin “zoals te doen gebruikelijk ruim van 
te voren” inzake de startnotitie. Hij vindt juist dat het al rijkelijk laat is. Dit nogmaals ter aandacht 
richting dhr. H. Van Beeten. 
 
Mw. Derksen is benieuwd naar de vorderingen op gebied van het pompstation? 
Dhr. Brands antwoordt dat de vergunning is aangevraagd door de nieuwe onderaannnemer, maar 
dat deze nog niet verleend is.  
 
Dhr. Hendriks wil weten of het pompstation ook voor luchtverontreiniging zorgt? 
Dhr. Van Hoof antwoordt dat dit niet het geval is, het pompstation is voorzien van een elektrische 
pomp, geen diesel o.i.d.  
 
In verslag 27 wordt inzake de monitoring opgenomen: een aantal bewoners heeft vertrouwen dat de 
apparatuur goed werkt. 
 
5. TERUGBLIK EN VOORUITBLIK 
Dhr. van Hoof vertelt over de werkzaamheden van de afgelopen en komende 2 weken. 
- De aannnemer is bezig met het verwijderen van obstakels en kabels en leidingen; 
- Er zijn 3 platanen op de Weteringschans gekapt om de bouw van de zuidelijke ingang van 

het station mogelijk te maken. Ook gaat de stadsarcheoloog in dit gebied kijken. 
- Het ontbrekende deel van de damwand t.h.v. Vijzelgracht 33-43 wordt aangebracht nadat 

het oude diepriool op die hoogte is vergruisd door een boorstelling. 
De doorsteek zal dan tijdelijk worden verplaatst.  

 
 
6. RONDVRAAG 
Dhr. Wassenberg merkt op dat er in mei van dit jaar is gecommuniceerd dat de start van de 
diepwanden september 2003 zou zijn, er is nu nog niets gebeurt. Het werkt schuift dus op. Wanneer 
denkt men nu te starten? 
Dhr. Brands antwoordt dat de engineering en het leggen van de bentonietleidingen nog niet rond 
zijn. Men denkt nu in januari 2004 te starten. 
Tevens wil dhr. Wasssenberg weten hoe de volgende fase er uit gaat zien? 
Dhr. Brands antwoordt dat na het gereedkomen van de diepwanden, het dak op het station 
geplaatst gaat worden en dat daarna de verkeerssituatie aan deze zijde van de Vijzelgracht wordt 
hersteld. Dit zal over 1,5 à 2 jaar zijn. 
Dhr. Wassenberg vraagt wie hij in geval van calamiteit ’s avonds of in het weekend kan bellen? 
Dhr. Van Hoof meldt dat er een telefoonnummer van de Bewakingsdienst. 
Het bedrijf heet: K-9 Security. Telefoonnummer van de centrale is: 06-22816970. Telefoonnummer 
bewaking Singelgracht: 06-23698551. 
Dhr. Doeswijk wil toch nogmaals aankaarten dat de stationstoegang aan de kant van de 
Prinsengracht aan de oostzijde moet komen. Hij vindt dat nu de aanvraag nog niet rond is, er 
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wellicht nog iets te wijzigen valt. Verder heeft dhr Doeswijk een aantal opmerkingen over de 
herinrichting. 
Dhr. Brands geeft aan dat dhr. Doeswijk dit wellicht in een brief naar het college van B&W kan 
duidelijk maken. 
 
Er is in de zaal grote interesse voor het aantal bomen dat teruggeplaatst zal worden. Waarbij onder 
andere de vraag is of er voldoende wortelruimte voor teruggeplaatste bomen is i.v.m. het deels 
ondergrondse dak van het station. Mw. Goedvolk zoekt dit uit en komt er de volgende vergadering 
op terug.  
 
7. VOLGENDE VERGADERING 
De volgende BCU vindt plaats op 27 oktober 2003 om 17.00 uur in de bouwkeet aan de 
Lijnbaansgracht / Vijzelgracht. 
 
PRESENTIELIJST 
Bewoners/Belanghebbenden 
Mw. M. Derksen   Bewoner 
Dhr. A. van Zwieten   WéVé    
Dhr. Harm sr.    Jos Harm BV 
Dhr. T. Wassenberg   Autobedrijf Wassenberg 
Dhr. J. Monasso   Bewoner 
Mw. L. Corvers    Bewoner 
Dhr. J. Hendriks   Bewoner 
Mw. R. Mulder    Café Mulder 
Dhr. P. Doeswijk   Bewoner 
Dhr. R. D. Dear    Bewoner 
Dhr. C. Holtkamp   Holtkamp Patisserie 
Aannemer Max Bögl 
Dhr. B. van Hoof 
Adviesbureau Noord/Zuidlijn v.o.f. 
Dhr. J. Brands 
Projectbureau Noord/Zuidlijn 
Mw. E. Jonathans 
Mw. E. Goedvolk 
Dhr. R. Uivel 
Mw. S. de Klerk (notulen) 
 
 


