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Vergadering : BegeleidingsCommissie Uitvoering (BCU) Vijzelgracht 
Afdeling : Projectbureau Noord/Zuidlijn 
Datum en tijd : Maandag 22 november 2004, 17.00 – 18.00 uur 
Aanwezig : Zie presentielijst 

 
Volgende vergadering op 20 december 2004, 17.00 – 18.00 uur 

1. Opening 
Dhr. Klinkert opent de vergadering. 
 
2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

 
3. Vorig verslag (Nummer 47) 
Geen opmerkingen. 
 
4. Actielijst vorig verslag 
47-1 Actie blijft staan. Dhr. Van Alphen wordt uitgenodigd in februari. 
47-2 Actie blijft staan. Het rapport over de grondwaterstanden is nog niet vrijgegeven. 
47-3 Gedaan. 
47-4 Actie blijft staan. Er is een verschil van interpretatie ontstaan over de (on)juiste afstelling van de 

stoplichten. Dhr. Klinkert zoekt verder uit. 
47-5 Gedaan. 
47-6 Er wordt een offerte gemaakt voor de verplaatsing van de hekken, waarna besluit volgt. 
47-7 Gedaan. 
 
5. Terugblik/Vooruitblik  
a. De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van de verdeelhal Zuid. Het gat in de damwand is 

inmiddels gedicht door middel van waterglasinjecties. Er is veel overleg geweest over de beste manier 
waarop nu verder gewerkt kan worden. Er worden op dit moment onderwaterstempels aangebracht, die 
dienen als extra versteviging. Begin volgend jaar wordt de bouwput leeg gepompt en de vloer verder 
afgemaakt. Er worden retourfilters geplaatst. Deze kunnen water terugpompen richting grondwater. Ook 
wordt er een monitoringssysteem geplaatst om het grondwater nauwlettend in de gaten te houden.  

b. Dhr. Roos maakt zich zorgen om de zettingen en de standzekerheid van de panden. Dhr. Brands meldt 
dat de Noord/Zuidlijn niet nalatig is geweest. Door het monitoringssysteem heeft de Noord/Zuidlijn juist 
op tijd in kunnen grijpen. Het projectbureau neemt extra maatregelen om de zaak te monitoren. 

c. Dhr. Harm vraagt zich af waarom hij soms een lekke kelder heeft en soms niet. Dhr. Klinkert meldt dat er 
gewacht moet worden op het rapport over het grondwater. 

d. Er is een hoge torenkraan opgebouwd in de verdeelhal. Dit ten bate van werk aan de verdeelhal Zuid en 
aan de brug 86 

e. Het jetgroutmaterieel is aangevoerd. Deze week wordt er begonnen met jetgrouten. 
 

 
6. Rondvraag 
a. Dhr. Van Swieten vraagt in hoeverre de kabels en leidingen aan de Westkant al definitief liggen. Dhr. 

Brands vraagt na bij dhr van Alphen. Actie 48 – 1 Dhr. Brands 
b. Dhr. Van Swieten vraagt of de Vijzelgracht voorzien gaat worden van voorzetramen. Mevr. Pieper meldt 

dat hier nog geen beslissing over is genomen. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, worden 
bewoners ingelicht. 

VERSLAG 48 
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c. Dhr. Van Swieten herinnert de Noord/Zuidlijn aan het feit dat ten tijde van het afgeven van de 
vergunning om tot 22.00 door te werken er gezegd is dat er eerst een evaluatie zou komen voor er 
wederom een vergunning zou worden afgegeven om na normale uren door te werken. Dhr. Klinkert 
zoekt uit of deze evaluatie er is. Actie 48 –2 Dhr. Klinkert 

d. Dhr. Roos vraagt wie verantwoordelijk is voor de financiële schade door het lek in de damwand bij de 
verdeelhal Zuid. Dhr. Klinkert meldt dat dit nog uitgezocht moet worden, dat dit nog erg lang kan duren 
en meldt bovendien dat dit geen vraag is voor in de BCU. 

e. Dhr. Harm meldt dat in de Vijzelhof (de tuin/parkeerplaats van de voormalige ABN/AMRO) een 
generator is geplaatst die heel veel herrie maakt. Dhr. Van Beeten zoekt uit. Actie 48 –3 Dhr. Van 
Beeten 

f. Dhr. Harm vraagt of de ramen van de Vijzelgracht 21-25 (pand dat nu leeg staat) ook schoon gemaakt 
kunnen worden. Deze zijn met de vorige schoonmaakactie niet meegenomen. Actie 48 – 4 Dhr. Brands 

g. Dhr Wassenberg merkt op dat actiepunt 47-6 al in BCU 43 geponeerd is. Mevr. Pieper past aan. 
h. Dhr. Doeswijk vraagt of de hekken voor zijn pand op kunnen schuiven. Dhr. Van Hoof meldt dat dit niet 

kan omdat ze anders op de diepwand zouden staan. Ook merkt dhr. Doeswijk op dat er dubbel glas 
bestaat, speciaal voor monumenten. 

i. Mevr. Derksen stelt voor om gezamenlijk te borrelen na de volgende BCU (20 december). Goed idee: op 
20 december om 18.00 wordt op kosten van de Noord/Zuidlijn geborreld in Café Mulder. 

j. Mevr. Mulder vraagt of de verdeelhal Zuid klaar is voor Koninginnedag. Antwoord: nee. Overleg tussen 
mevr. Mulder en dhr. Brands over de mogelijkheden die dan wel overblijven is gewenst. 

k. Dhr. Van Beeten meldt dat er op 3, 4 en 5 januari nachtwerk zal worden uitgevoerd aan de tramrails op 
het Weteringcircuit. Het gaat om het oplassen van de rails.  

 
 

7.  Volgende BCU 
De volgende vergadering zal op 20 december van 17.00 – 18.00 plaatsvinden in de bouwkeet aan de 
Lijnbaansgracht/Vijzelgracht. Aansluitend borrel in Café Mulder 

 
ACTIELIJST 
Nr. Actie Naam Datum 
47-1 Uitnodigen dhr. Van Alphen van dWR, BCU dec/jan Jan Brands dec/jan 
47-2 Inventariseren behoefte (en eventueel uitnodigen) toelichting dhr. De 

Nijs  
Marleen Pieper  

47-4 Navraag afstelling stoplichten Prinsengracht Arie Klinkert 20-12-04 
48-1 Navraag doen bij dhr. Van Alphen over kabels en leidingen Westkant Jan Brands  20-12-04 
48-2 Nagaan of er een evaluatie is over het realiseren van de diepwanden 

en het werken buiten gebruikelijke uren 
Arie Klinkert 20-12-04 

48-3 Uitzoeken generator Vijzelhof Han van Beeten 20-12-04 
48-4 Schoon laten maken Vijzelgracht 21 – 25 Jan Brands 21-12-04 
 
 
PRESENTIELIJST 
Bewoners/Belanghebbenden 
Mw. L. Mulder Café Mulder 
Mw. M. Derksen Bewoner 
Mw. A. Peperkoorn Bewoner 
Mw. R. Mulder Café Mulder 
Dhr. J. Harm sr Jos Harm BV 
Dhr. A. van Zwieten Wévé 
Dhr. B. Roos Wévé 
Dhr. A. Wassenberg Autobedrijf Wassenberg 
Dhr. H. van den Berg Bewoner 
Dhr. P. Doeswijk Kunstenaar 
Dhr. H. van Beeten Stadsdeel Amsterdam 

Centrum 

 
Adviesbureau Noord/Zuidlijn v.o.f. 
Dhr. J. Brands 
 
Aannemer Max Bögl 
Dhr. B. van Hoof  
 
Projectbureau Noord/Zuidlijn 
Dhr. A. Klinkert (voorzitter) 
Mw. M. Pieper (notulen) 

 
 


