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Afdeling : Projectmanagement 

   

 

Onderwerp : Begeleidingsgroep Damsterdiep 

Datum : 11 maart 2009 

Aanwezig : Gerrie Bruining, Jeroen Visser, Rob Meyer, Lucel Bont, Hilda Buringa, Peter Kars, Jan 

Ruuls, Toine van Boheemen, Gerrit Lieffering,  Michiel Smit (notulen) 

Afwezig :  

Kopie aan : Han Vriens, Jan Louwes, Jaap Taheij, Wil Grol, Eddy Bijleveld. 

   

 

 

  Actie 

1. Opening en mededelingen  

 Gerrit Lieffering opent de vergadering. 

· Rob Meyer wordt voorgesteld. Hij neemt vanaf 21 april de werkzaamheden 

over van Gerrie Bruining.  

· De werkzaamheden van Martijn Doornbosch zijn vanaf deze maand overge-

nomen door Eddy Bijleveld. Voor de volgende vergadering is hij uitgenodigd. 

Peter Kars en Hilda Buringa uiten hun zorgen over de continuïteit vanuit EZ. 

Dit is ook via de GCC kenbaar gemaakt bij Pieter Westra en Ron Torenbosch. 

· Vanaf 1 april is het Voormalig Loppersummer Veerhuis, Damsterdiep 36, aan-

gehuurd. Het informatiepunt Damsterdiep verhuist dan naar dit nieuwe adres. 

Dit i.v.m. de uiteindelijke herontwikkeling van Damsterdiep 48. 

· Het schetsontwerp voor de inrichting van het plein Damsterdiep e.o. is vrij 

gegeven voor inspraak. Het ontwerp is positief ontvangen in de raadscommis-

sie van 4 maart jl.  Inspraakreacties kunnen worden ingediend t/m 9 april a.s. 

· Er heeft een gesprek plaatsgevonden met enkele omwonenden over de her-

plaatsing van de zogenaamde beren in de groenstrook aan de oostzijde. Dit 

heeft twee geschikte opties opgeleverd. Ten aanzien van kunst in het gebied is 

nog overleg gaande met het CBK. 

 

   

2. Verslag begeleidingsgroep 21 januari 2009  

 N.a.v. actiepunten verslag: 

Actualisering bebording ondernemers – Ruuls: in uitvoering via stafbureau GCC. 

Parkeeroverlast Steentilkade – Visser: is besproken met politie. Peter Kars geeft 

aan dat politie zich vaker heeft laten zien. Momenteel blijkt de winkel nog leeg. 

 

Niet in verslag opgenomen, wel in vorige vergadering aan de orde gesteld is het 

verrichten van een 0-meting parkeren. Gerrit Lieffering geeft aan dat verzoek is 

uitgezet via Han Vriens. Meting vindt nu plaats na sluiting Bodenterrein. 

 

Jeroen Visser deelt mee dat vanaf 16 maart het parkeren op het Bodenterrein voor 

werknemers UMCG niet meer mogelijk is. Dit brengt mogelijk extra parkeerover-

last met zich mee in Binnenstad Oost / Oosterparkwijk. Hierover is de politie inge-

licht. Deze gaat meer controleren. Van de 500 parkeerplaatsen die verdwijnen op 

het Bodenterrein komen er 300 terug in de nieuwe parkeergarage Boterdiep. Daar-

naast is hopelijk deels een oplossing gevonden in het promoten van P&R onder 

werknemers. Er vindt momenteel wekelijks parkeeroverleg plaats met het UMCG. 

Binnenkort is er ook overleg met dochteronderneming Triade over leegstand in 

parkeerkelder UMCG Noord. 

 

 

 

 

 

 

Vriens 

   

3. Stand van zaken uitvoering  

 Toine van Boheemen geeft in grote lijnen aan welke werkzaamheden de komende  



Verslag Begeleidingsgroep Damsterdiep d.d. 11 maart 2009 2 

 

maanden op stapel staan. 

Compartiment 1 (westzijde): Er is een ponton aangebracht. Vanaf het ponton wordt 

nog een aantal weken ontgraven tot even boven de paalkoppen. Daarna wordt de 

resterende grond afgezogen. Er is inmiddels gekozen om dit zand met vrachtwa-

gens af te voeren en niet per boot via de Oosterhaven. Vervolgens wordt eind 

april/begin mei de vloer met onderwaterbeton gestort in een aaneensluitende perio-

de van 20 uur. Nadat het beton is uitgehard start het droogpompen van comparti-

ment 1. 

Compartiment 2 (midden): Het boren van palen aan de zuidzijde is bijna gereed. 

Daarna wordt verder gegaan aan de noordzijde. De twee rijen palen grenzend aan 

de rand van de bouwput worden met een alternatief paalsysteem, van west naar 

oost, aangebracht (verwachte start: week 15). Eerst wordt een stalen huls aange-

bracht, waarna deze gevuld wordt met beton. De huls blijft daarbij in de grond ach-

ter. Er zijn daardoor straks twee boorstellingen actief.  

Compartiment 3 (oost): momenteel vindt hier sanering van slib plaats. 

 

In de gehele omgeving vindt monitoring plaats van de waterstanden. 

   

4. Planning  
 Eind deze maand komt de aannemer met een nieuwe planning en opleverdatum. 

Voorlopig is de verwachting dat de bussen eind 2010 weer over het Damsterdiep 

kunnen rijden. Het dek op compartiment 1 zal eerder gereed zijn. Hier kan dus eer-

der gestart worden met de inrichting van het plein. Er ligt nog wel een juridisch 

vraagstuk. Ingebruikname van een deel van het bouwterrein, terwijl eindoplevering 

nog niet heeft plaatsgevonden, betekent ook juridische verantwoordelijkheid voor 

gemeente. Peter Kars doet de suggestie om straks tijdelijk het dek in te richten als 

provisorisch parkeerterrein. Dit punt wordt meegenomen in de afwegingen. 

 

Vanaf april zal nader worden gekeken naar de panden die in aanmerking komen 

voor geluidsisolatie. Er moet nauwkeurig in kaart worden gebracht welke voorzie-

ningen het best toepasbaar zijn. Er is extra rekening te houden met de monumentale 

bebouwing. De aanpassingen moeten daarna worden gekoppeld aan een aannemer. 
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Damsterdiep 

   

5. Rondvraag  

 · Gerrit Lieffering vraagt hoe de handhaving in de omgeving wordt ervaren. Pe-

ter Kars geeft aan dat de prioriteit bij de politie (tav fietsers) lijkt af te nemen. 

· Hilda Buringa vraagt wanneer gewerkt wordt aan de voetgangersuitgang 

Nieuweweg. Gerrit Lieffering antwoord dat er gedacht wordt aan een aanpas-

sing van het programma (studio’s ipv woningen). Een exacte datum voor de af-

sluiting van de noordzijde Damsterdiep ivm het boren van 14 palen is nog niet 

bekend. Deze afsluiting zal meerdere dagen duren, waarbij de verbinding Oos-

tersingel/Nieuweweg wel gewoon open blijft. 

· Hilda Buringa en Peter Kars vragen aandacht voor de gebrekkige communica-

tie rondom de nadeelcompensatieregeling richting indieners van een verzoek. 

Gerrit Lieffering pakt dit punt op. 

· Gerrie Bruining geeft aan meldingen te hebben ontvangen van de overlast van 

hondenpoep. Aanwezigen onderkennen dat handhaving van het probleem erg 

moeilijk is. Afgesproken is dat wordt gekeken of de verharding met grind langs 

de gevels aan de zuidzijde kan worden aangepast (klinkers o.i.d.) Dit zal mede 

afhankelijk zijn van de welwillendheid van Essent als eigenaar van en verant-

woordelijke voor de gasbuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieffering 

 

 

Van Boheemen 

   

  Volgende vergadering vindt plaats op 22 april 2009, 9.00 – 10.00, Damsterdiep 36 


