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vergadering : BegeleidingsCommissie Uitvoering Vijzelgracht 
afdeling : Noord/Zuidlijn 
datum en tijd : 10 november 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 cursus afwezig. 
- Op het Rokin is de eerste diepwand een feit. 
- Dhr. Brands meldt dat het rapport inzake de transportbewegingen nog altijd op zich laat 

wachten, omdat de dikte van de diepwanden nog een discussie is. 
- Mw. Goedvolk meldt dat volgens planning de herinrichting Vijzelgracht (VZG) op 11 

december a.s. op de agenda staat van de cie Openbare Ruimte van stadsdeel Centrum. 
De stukken liggen vanaf vrijdag 28 november ter inzage in het voorlichtingscentrum. Het 
algemene nummer van het stadsdeel is 020-5524444. Het telefoonnummer van Paul 
Koopman die het secretariaat van deze commissie voert is 020-5524185. Hij kan vertellen 
of de herinrichting VZG daadwerkelijk op de agenda verschijnt. Deze informatie is ook t.z.t. 
te bekijken op de site www.centrum.amsterdam.nl 
De precieze agenda is vrijdag 21/11 bekend. 

  
3. VORIG VERSLAG (nummer 29) 
Geen opmerkingen 
 
4. TERUGBLIK EN VOORUITBLIK 
Dhr. Brands vertelt over de werkzaamheden van de afgelopen en de komende 2 weken. 
- Op twee kleine delen na is het trekken van de palen gereed; alleen nog een deel t.h.v. de 

doorsteek en een deel op de hoek Vijzelgracht / Prinsengracht. 
- De aannemer heeft zich beziggehouden met het verwijderen van een aantal tijdelijke 

damwanden. 
- Het betonnen diepriool is vergruisd. Nu moet de stalen rioolbuis nog verwijderd worden. 
- De aannemer is bezig met het aanplempen van zand onder de brug Lijnbaansgracht. 
- Op 13/11 2003 wordt de M.I.P. stelling gemobiliseerd om de grond te kunnen verstevigen. 

Men start op 17/11 2003. Per dag wordt er ongeveer 2 x 4 mtr. grond verstevigd. Naar 
verwachting is dit redelijk snel gereed. Tijdens deze werkzaamheden is er een verhoogde 
paraatheid. Dit i.v.m. eventuele ondergrondse deformaties. 

- Op 17/11 wordt gestart met het aanleggen van de bentonietleidingen en de bouw van het 
pompstation. 

- Volgens planning start men dan op 1/12 2003 met het maken van de geleidebalken. Eind 
2003 wordt de diepwandmachine gemobiliseerd en zullen de diepwandwerkzaamheden op 
19/1 2004 aanvangen. 
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Mw. Derksen meldt dat er volgens haar nog geen duidelijkheid was over de vergunning voor het 
bouwen van de pompinstallatie. Nu is zij toch nog onaangenaam verrast dat de bouw op 17/11 
start. 
Dhr. Brands antwoordt dat er een gedoogbeleid gevoerd wordt. Naar verwachting zal de 
pompinstallatie weinig overlast veroorzaken. 
 
6. RONDVRAAG 
 
Dhr. Roos vraagt waarom men bij het herbestraten van de trambaan niet gekozen heeft voor 
betonnen platen, volgens hem was dit makkelijker geweest. 
Dhr. Brands geeft aan dat hij daar niet op kan antwoorden omdat dit geen Noord/Zuidlijn werk is 
maar van het GVB. 
 
Dhr. Doeswijk vraagt hoe de bouwput eruit komt te zien als de wanden en het dak gereed zijn? 
Dhr. Brands antwoordt dat er dan nog 3 bouwputten zullen zijn. 
Tevens stelt dhr. Doeswijk nog enkele korte vragen die betrekking hebben op de werkzaamheden 
waar geen inspraak meer op mogelijk is. Hierop wordt wel zo goed mogelijk geantwoord, maar dit 
wordt niet opgenomen in het verslag aangezien dit niet in de BCU thuishoort. 
 
7. VOLGENDE VERGADERING 
De volgende BCU vindt plaats op 24 november 2003 om 17.00 uur in de bouwkeet aan de 
Lijnbaansgracht / Vijzelgracht. 
 
PRESENTIELIJST 
Bewoners/Belanghebbenden 
Mw. M. Derksen   Bewoner 
Dhr. H. van den Berg   Bewoner 
Dhr. P. Doeswijk   Bewoner 
Dhr. A. van Zwieten   WéVé 
Dhr. B. Roos    WéVé 
Dhr. Harm sr.    Jos Harm BV 
Dhr. T. Wassenberg   Autobedrijf Wassenberg 
Mw. L. Corvers    Bewoner 
Aannemer Max Bögl 
Dhr. B. van Hoof 
Adviesbureau Noord/Zuidlijn v.o.f. 
Dhr. J. Brands 
Dhr. R. de Graaf 
Dhr. C. Rommens  
Projectbureau Noord/Zuidlijn 
Mw. E. Goedvolk 
Dhr. R. Uivel 
Mw. S. de Klerk (notulen) 
 


