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BegeleidingsCommissie Uitvoering Vijzelgracht
Noord/Zuidlijn
16 februari 2004, 17.00-18.00 uur
Zie presentielijst

1. OPENING
Mw. Esther Goedvolk, projectbegeleider Noord/Zuidlijn en voorzitter, opent de vergadering en heet
allen van harte welkom.
2.
-

-

MEDEDELINGEN
Er wordt vanavond gewerkt op het Rokin, dit maakt het geplande uitstapje mogelijk. Eerst
wordt er een korte BCU bijeenkomst gehouden en vervolgens gaan we richting het Rokin.
Dhr. Van Beeten is afwezig. Hij is vanavond bij de informatieavond voor ondernemers in het
Parkhotel i.v.m. werkzaamheden aan de Stadhouderskade. Een aantal van de aanwezigen zal
hier na deze bijeenkomst ook heen gaan. Op 2 maart wordt er in het Parkhotel een
informatiemarkt voor bewoners gehouden (zie bijgaande brief).
Tijdens deze bijeenkomst is er een fotograaf aanwezig om een impressie foto te maken voor
het Noord/Zuidlijnjournaal.
Op donderdag 4 maart a.s. wordt er voor alle BCU leden een bijeenkomst georganiseerd in het
Informatiecentrum. Een uitnodiging is onderweg.

3. VORIG VERSLAG (nummer 34)
§ Dhr. Harm meldt ten eerste dat hij vindt dat de door hem gevraagde plattegrond niet van dhr.
Wassenberg moet komen, maar dat hij deze graag van mw. Goedvolk zou krijgen.
Mw. Goedvolk zal proberen een geschikte plattegrond voor hem te verzorgen.
§ Ten tweede geeft dhr. Harm aan dat de oplossing om het hoogteverschil tussen tram- en
rijbaan tijdens laden en lossen te kunnen overbruggen te lang op zich laat wachten. Hij zou
graag zien dat er actie wordt ondernomen.
§ Als laatste zou hij graag zien dat het inmiddels uitgereikte lijstje met veel gebruikte afkortingen
standaard aan het BCU verslag wordt toegevoegd en indien nodig wordt bijgewerkt.
Het zal worden bijgevoegd.
4. TERUGBLIK EN VOORUITBLIK
Dhr. Brands vertelt over de werkzaamheden van de afgelopen en de komende 2 weken.
De afgelopen weken:
Het maken van de geleidebalken is begonnen en voorloopt voorspoedig;
De Mixed in Place (MIP) machine draait weer volop. Ook dit verloopt voorspoedig;
Het Boosterstation is bij de Lijnbaansbrug geplaatst. De komende week wordt er proefgedraaid.
De komende weken:
Eind van deze week wordt er diepwandmateriaal en –materieel aangevoerd;
Gaat de aannemer verder met de MIP;
Gaat de aannemer verder met het maken van de geleidebalken.
§ Dhr. Van Zwieten meldt nogmaals dat het bouwverkeer niet op de juiste wijze het bouwterrein
betreedt en verlaat. Hij heeft inmiddels foto’s gemaakt.
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§

§

Dhr. Brands vraagt hem met de foto’s langs te komen zodat er met de aannemer en de
toezichthouders gesproken kan worden.
Dhr. Roos vindt dat er niet voldoende rekening wordt gehouden met de buurt. Ook wordt er
volgens hem te makkelijk omgegaan met problemen, hij geeft de problemen met de
grondwaterstand als voorbeeld. Er is veel overlast voor de buurt.
Zo haalt hij ook de werktijden aan. Hij meent op schrift een aantal afspraken te hebben die niet
worden nagekomen.
Dhr. Monasso vraagt zich in dit kader af of de uitvoerders geen pressie kunnen uitoefenen. Hij
noemt hier als voorbeeld het werk aan brug 84. Dit werk had al een tijd geleden moeten worden
uitgevoerd, maar gebeurt nu pas en zorgt in combinatie met de Noord/Zuidlijn werkzaamheden
volgens hem voor een verkeerschaos.
Dhr. Brands zegt dat volgens hem de buurt juist meer pressie kan uitoefenen. Hij raadt dhr.
Monasso aan om over dit onderwerp vanavond op de informatiemarkt in het Parkhotel zijn
mening te uiten.

5.
RONDVRAAG
§ Dhr. Monasso vraagt of de oorzaak van de stroomstoring van afgelopen week aan de
werkzaamheden te wijten zijn?
Dhr. Brands antwoordt dat dit niet het geval is. Een groot deel van Amsterdam heeft met een
kortstondige storing te maken gehad.
§ Tevens informeert dhr. Monasso naar het aantal persleidingen, volgens hem worden het er
steeds meer.
Dhr. Brands antwoordt dat het aantal gelijk is gebleven, maar er sommige leidingen vanwege
het gebruikersgemak niet meer bedekt zijn.
§ Als laatste vraagt dhr. Monasso of het rapport wat door dhr. De Nijs is gemaakt inzake de
grondwaterstand spoedig kan worden vrijgegeven?
Dhr. Brands antwoordt dat hij hierover contact met dhr. De Nijs zal opnemen.
6.
SLUITING
Mw. Goedvolk sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid.
Geïnteresseerden kunnen zich bij haar melden voor het vertrek richting het Rokin.
7.
VOLGENDE VERGADERING
De volgende BCU vindt plaats op 1 maart 2004 om 17.00 uur in de bouwkeet aan de
Lijnbaansgracht / Vijzelgracht.

Vaak gebruikte afkortingen
BCU
VZG
NZL
MIP
WWU
BLVC
(H)DT

Begeleidings Commissie Uitvoering
Vijzelgracht
Noord/Zuidlijn
Mixed in place, een techniek om de grond te verstevigen
Werkgroep Werk in Uitvoering
Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie
(Hoofd) Dagelijks Toezicht

PRESENTIELIJST
Bewoners/Belanghebbenden
Mw. M. Derksen
Mw. A. Peperkoorn
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Mw. R. Mulder
Dhr. H. van den Berg
Dhr. J. Harm
Dhr. H. van den Boogert
Dhr. A. van Zwieten
Dhr. B. Roos
Dhr. P. Doeswijk
Dhr. J. Monasso
Dhr. M. v/d Maas
Mw. L. Corvers
Dhr. M. Roos
Mw. M. de Boer
Aannemer Max Bögl
Dhr. B. van Hoof
Adviesbureau Noord/Zuidlijn v.o.f.
Dhr. J. Brands
Projectbureau Noord/Zuidlijn
Mw. E. Goedvolk
Dhr. R. Uivel
Mw. S. de Klerk (notulen)
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Café Mulder
Bewoner
Harm BV
M2L
WéVé
WéVé
Bewoner
Bewoner
Café de Gelagkamer
Bewoner
Bewoner
Politie
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