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BegeleidingsCommissie Uitvoering
Noord/Zuidlijn
19 januari 2004, 17.00-18.00 uur
Zie presentielijst

1.
OPENING
De heer Rein Uivel, BLV-coördinator Noord/Zuidlijn neemt de voorzitterstaak van mw. Goedvolk
waar die wegens omstandigheden afwezig is.
Dhr. Uivel opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
2.
MEDEDELINGEN
Geen mededelingen
3.
VORIG VERSLAG (nummer 32)
Dhr. Harm heeft een aantal opmerkingen:
1.
Dat er na herhaaldelijk verzoek van hem nog altijd geen afkortingenlijst in het verslag is
opgenomen. Volgens hem verduidelijkt dit de inhoud van de verslagen.
Dhr. Uivel volstaat voor deze bijeenkomst met een mondelinge toelichting van de
afkortingen. De opmerking zal worden meegenomen.
2.
Zijn naam is verkeerd opgenomen in het verslag; dit is bij deze gewijzigd.
Dhr. Van Beeten geeft inzake het zebrapad bij de doorsteek aan dat zodra het weer het toelaat de
aannemer een zebrapad op het wegdek zal aanbrengen.
Dhr. Uivel meldt in reactie op een vraag uit de vorige BCU dat alle archeologische vondsten
eigendom blijven van de gemeente.
4.
TERUGBLIK EN VOORUITBLIK
Dhr. Brands vertelt over de werkzaamheden van de afgelopen en de komende 2 weken.
De afgelopen weken:
Het restant van de oude houten palen is vrijwel verwijderd;
De Mixed in Place (MIP) machine draait na enkele mankementen weer;
Het framewerk van het Boosterstation is bij de Lijnbaansbrug geplaatst;
De doorsteek is verplaatst, deze ligt nu ter hoogte van Hart’s Wijnhandel.
De komende weken:
De laatste palen worden getrokken;
Gaat de aannemer verder met de MIP;
Start de aannemer met het maken van de geleidebalken, zodat naar verwachting op 9
februari met de diepwanden kan worden gestart.
Dhr. Wassenberg vraagt wat de reden is dat de geleide balk zo hoog is en dus boven het maaiveld
uitsteekt?
Dhr. Brands antwoordt dat dit nodig is i.v.m. het opzetten van de steunvloeistof.
Dhr. Monasso vraagt of de dunne buis t.h.v. de F. Simonszstraat nu de functie van het “oude” riool
overneemt?
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Dhr. Brands antwoordt dat er twee buizen liggen en dat de functie van het “oude” onafhankelijk van
elkaar door een van de twee buizen kan worden overgenomen.
Dhr. Roos vraagt hoe de boor straks door het beton op de kopse kanten van de stations heengaat?
Dhr. Brands antwoordt dat er in het beton op de kopse kanten een “softspot” komt met kunststof
wapening. De boor gaat hier gemakkelijk doorheen.
Dhr. Monasso vraagt of het boorprincipe van de HSL dezelfde is als die van de Noord/Zuidlijn?
Dhr. Brands bevestigt dit.
Dhr. Monasso wil als extra agendapunt de zorgwekkende grondwaterstand toevoegen.
Hij wil voorstellen de waarden van de metingen aan beide zijden van de Vijzelgracht te nemen en
deze af te zetten tegen de gegevens van de meetpunten en dan een onderzoek te doen.
Dhr. Brands geeft aan dat de gegevens dan wel langjarige gemiddelden moeten zijn.
Dhr. Van Zwieten meldt dat grote de hoeveelheden regenwater van afgelopen tijd geen kant
opkunnen en de hoge grondwaterstand veroorzaken. Er zijn geen goede putten en dus kan het
water niet snel genoeg worden afgevoerd.
Dhr. Uivel merkt op dat dit probleem in de gehele stad speelt en dat het veel aandacht heeft, ook
van DWR.
Dhr. Brands zegt dat het afgelopen jaar een erg droog jaar is geweest en dat de regen van de
afgelopen week een probleem veroorzaakt. Hij licht dit middels een tekening aan aanwezigen toe.
Dhr. Monasso vraagt of wij vergelijkingsmateriaal kunnen verzorgen?
Dhr. Uivel zegt toe contact te zoeken met dhr. De Nijs.
6. RONDVRAAG
Dhr. Doeswijk meldt dat er de afgelopen week ’s nachts metingen zijn verricht, hij vraagt zich af wie
dit waren, wat zij gemeten hebben en waarom ’s nachts?
De heren Uivel, Brands en Van Beeten geven aan dat dit hen niet bekend is, maar dat zij dit wel
gaan uitzoeken. Met name omdat er in die periode inbraken en hebben plaatsgevonden en enig
verband moet worden uitgesloten.
Dhr. Doeswijk meldt tevens dat er de wens is van toneelverenigingen in de stad om op te treden op
het bouwterrein rondom de paasdagen. Hij is hierover in overleg met een aantal mensen.
Toezegging of afkeuring moet nog volgen.
Dhr. Van Zwieten merkt hierbij op dat dit tijdens de feestdagen overlast zou kunnen veroorzaken.
Dhr. Harm vraagt of na het trekken van de damwanden de hekken weer wat verder uit de gevel
geplaatst kunnen worden?
Dhr. Brands antwoordt dat dit i.v.m. de veiligheidszone die gehanteerd moet worden bij het maken
van de diepwanden niet mogelijk is.
Dhr. Harm vraagt tevens of de doorsteek zodra dit mogelijk is weer teruggeplaatst kan worden?
Dhr. Brands antwoordt dat de doorsteek mobiel is en dat deze a.d.v. het werk verschuift.
Dhr. Harm merkt op dat er nog altijd veel fietsen aan de hekken worden geplaatst, vooral ’s avonds.
Dhr. Van Beeten antwoordt dat er een verwijderingsactie op touw gezet moet worden en dat deze
bijv. eerst wordt aangekondigd in een nieuws- of bewonersbrief. Tevens zal er eerst preventief
worden gestickerd. Dit probleem heeft de aandacht.
7. SLUITING

bezoekadres Quellijnstraat 83

postadres Postbus 95089
1090 HB Amsterdam

telefoon (020) 470 40 70
fax (020) 470 40 71

Dhr. Uivel heeft voordat hij de vergadering sluit nog een vraag aan de aanwezigen; hij wil graag
weten of er animo is om het bouwterrrein Rokin te bezoeken en de diepwandwerkzaamheden te
aanschouwen. De aanwezigen reageren positief.
Indien er voldoende animo is, (en er werkzaamheden aan het Rokin plaatsvinden) dan willen
we wellicht al in de tijd van de volgende BCU-vergadering het bezoek aan het bouwterrein
aan het Rokin plannen. Dit besluit zal ter plaatse genomen worden.
8. VOLGENDE VERGADERING
De volgende BCU vindt plaats op 2 februari 2004 om 17.00 uur in de bouwkeet aan de
Lijnbaansgracht / Vijzelgracht.
PRESENTIELIJST
Bewoners/Belanghebbenden
Mw. M. Derksen
Mw. A. Peperkoorn
Mw. R. Mulder
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Dhr. A. van Zwieten
Dhr. B. Roos
Dhr. J. Monasso
Dhr. T. Wassenberg
Mw. L. Corvers
Dhr. P. Doewijk
Stadsdeel Amsterdam Centrum
Dhr. H. van Beeten
Aannemer Max Bögl
Dhr. B. van Hoof
Adviesbureau Noord/Zuidlijn v.o.f.
Dhr. J. Brands
Projectbureau Noord/Zuidlijn
Dhr. R. Uivel
Mw. S. de Klerk (notulen)
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