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Afdeling : Projectmanagement 

   

 

Onderwerp : Begeleidingsgroep Damsterdiep 

Datum : 2 september 2009 

Aanwezig : Gerrit Lieffering, Toine van Boheemen,  Annelies de Wijk, Peter Kars, Lucel Bont, Rob 

Meyer, Hilda Buringa, Ed Bijleveld, Arnoud Ypey, Michiel Smit (verslag) 

Afwezig : Jeroen Visser (mk) 

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

Verslag nr. : 6/2009 

   

 

 

  Actie 

1. Opening  
 Gerrit opent de vergadering en heet aanwezigen welkom.  

   

2. N.a.v.  verslag vergadering 10 juni 2009  

 - Verlenging parkeertijd Schuitendiep. Wethouder Dekker is niet akkoord met 

het voorstel. Het voorstel is niet in lijn met de voorstellen uit de Visie Diepen-

ring in wording. En zij denkt dat een dergelijke maatregel moeilijk is terug te 

draaien. Arnoud koppelt besluit terug aan ondernemers. 

- Verplaatsing papier/glasbak Oostersingel van oost- naar westzijde. Verzoek is 

uitgezet bij Milieudienst. Michiel houdt vinger aan de pols. 

- Mogelijkheden versnellen proces nadeelcompenstatie. Ed gaat dit nog oppak-

ken. 

 

 

 

Ypey 

 

Smit 

Bijleveld 

   

3. N.a.v verslag vergadering 15 juli 2009  

 De aannemer houdt zich aan de verruimde werktijden. Sindsdien geen klachten 

meer ontvangen. De fietsbrug is gerealiseerd met schuine opgangen.  

De sloop van Damsterdiep 48 start op 3 september. Er is een overkapping aange-

bracht zodat de voetverbinding open kan blijven. De sloop duurt naar verwachting 

twee weken. Het verkeer kan gebruik blijven maken van de Nieuweweg.  

 

Het aanbrengen van een paaltje op de hoek Damsterdiep – Damsterkade of hoek 

Damsterdiep 63 – Oosterhavenstraat moet nog worden geplaatst. 

Verzoek om aanvullende bebording op de route Oostersingel richting Europaweg 

via Oostersingeldwarsstraat is in eerste instantie afgewezen. Dit verzoek wordt 

nogmaals intern aangekaart door Rob.  

 

 

 

 

 

 

 

Meyer 

 

Meyer 

   

4. Mededelingen  
 Gerrit legt uit dat bij het hoekpand op Damsterdiep 52 zettingen zijn geconstateerd 

die om extra voorzorgsmaatregelen vragen. De situatie is stabiel en veilig maar 

besloten is om een extra frame aan te brengen op de begane grond verdieping te 

stabiliseren.  

 

   

5. Stand van zaken uitvoering  
 Compartiment 1: onderste verdiepingsvloer is gisteren gestort. Na uitharding wor-

den prefab kolommen geplaatst, daarna volgt de -1 verdiepingsvloer.  Het bovenste 

dek zal uiteindelijk boven de stempels en over de damwand heen komen te liggen. 

Op dat moment worden de krachten via de betonconstructie opgevangen en kunnen 

de stempels worden verwijderd. 

Compartiment 2: momenteel natte ontgraving. Dit duurt waarschijnlijk nog 12 we-

ken. Het zand wordt weggezogen en bezinkt in compartiment 3. Hierna vindt het 
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storten van onderwaterbeton plaats.  

Uitgang Nieuweweg: in week 40 worden hier de laatste funderingspalen aange-

bracht. Dit duurt ongeveer een week. De Nieuweweg blijft open voor verkeer. 

   

6. Rondvraag  

 Annelies vraagt of compensatie mogelijk is voor geluidsoverlast. Gerrit antwoord 

dat hierin niet is voorzien. 

Peter vraagt aandacht voor de afhandeling van meldingen bij de verzekering. Het 

vervolgtraject blijft vaak onduidelijk. Hij stelt voor om bijvoorbeeld een informa-

tieavond te organiseren. Gerrit geeft aan dit onderwerp op te nemen met de verze-

kering 

Een tweetal meldingen van defecte lantaarnpalen (damsterdiep zz halverwege en 

zuidzijde brug europaweg) worden afgehandeld door Rob. 

Annelies vraagt aandacht voor het snoeien van het groen langs het voetpad rond de 

keet van de aannemer. Rob antwoord dat Stadsbeheer al heeft aangegeven dit na-

jaar dit groen te snoeien. 

 

 

 

 

Lieffering / v. 

Boheemen 

 

Meyer 

   

   

 Volgende vergadering begeleidingsgroep Damsterdiep vindt plaats op woensdag 14 

oktober, 9.00 – 10.00 uur, Damsterdiep 36 

 

   

   

   

   

 


