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  Actie 

1. Opening en mededelingen  

 Gerrit heet iedereen welkom. Er zijn geen mededelingen.  

   

2. Stand van zaken uitvoering  

 Moot 1: in de garage is de aannemer bezig met het stralen van de damwanden op 

de -1 verdieping. Na het stralen worden eerst twee lagen primer aangebracht en 

vervolgens twee deklagen. Op de -1 verdieping vervolgens nog planken larixhout 

aan delen van de wand en het plafond. Deze planken worden brandwerend ge-

maakt.  

Bovengronds worden volgende week (vanaf 4 april) de tijdelijke parkeerplaatsen 

die afgelopen zomer zijn aangebracht verwijderd. Op het dek wordt namelijk een 

membraan (waterdichte laag) aangebracht. Daarna begint de opbouw van het plein, 

rijbanen en trottoirs.  

Moot 2: in de garage idem aan moot 1. Bovengronds in gebruik als werkterrein.  

Moot 3: de verdere opbouw van de staalconstructie ligt nog stil. Wel is begonnen 

met de voorbereidende werkzaamheden en het aanbrengen van trappen. De aanne-

mer denkt volgende week, week 14, de eerste druklaag te storten. Dit is een laagje 

beton over de aangebrachte prefabvloeren. Daarna kan verder worden gewerkt aan 

de opbouw. Na casco oplevering wordt de staalconstructie brandwerend gecoat. De 

aanbesteding van de afbouw loopt.  

Moot 4: 31 maart wordt het dek van de garage gestort. Dit zal geluidhinder opleve-

ren in de vroege uren en late avonduren. Zodra het beton is uitgehard, ongeveer 1,5 

week na de stort, zal het voet/fietspad eerst ter hoogte van Damsterdiep 52 worden 

aangevuld met zand om de doorgang ter plekke te verbreden. Weer 1,5 week later 

is het beton voldoende uitgehard om het trottoir weer aan te vullen met zand tot de 

oude breedte. Annelies merkt op dat de bebording bijv. vanuit de Oostersingel ont-

breekt. Rob gaat na of verbeteringen mogelijk zijn. De huidige versmalling levert 

af en toe gevaarlijke situaties op.  

 

N.a.v.: 

- Werkzaamheden aan uitgang Nieuweweg: volgende week wordt gestart met de 

bouw van deze uitgang/entree voor voetgangers. Daarvoor worden eerst een 

aantal stalen buizen in de grond geboord, net buiten de damwand, ten behoeve 

van de toekomstige bovenbouw. Dit aanbrengen gebeurt met een rupsvoertuig. 

Kortstondig levert dit verkeershinder op voor het verkeer. Mogelijk dat vracht-

verkeer via de Nieuweweg een aantal dagen niet mogelijk is. Het betekent ook 

dat voor langere tijd (+/- 5 weken) de fiets-/voetbrug verdwijnt. Fietsers en 

voetgangers worden omgeleid via de Loppersummergang.     

Naschrift: inmiddels is de verwachting dat vrachtverkeer mogelijk blijft tijdens 

deze werkzaamheden. Alleen bij aan- en afvoer van materiaal is kortstondige 

afsluiting aan de orde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meyer 



Verslag Verslag begeleidingsgroep Damsterdiep d.d. 30 maart 2011 2 

 

- Riolering Damsterdiep NZ tussen Oostersingel en Schuitendiep: in dit gedeelte 

moet de riolering nog worden vervangen en kabels en leidingen worden verlegd. 

Via video-inspectie wordt eerst vastgesteld wat voor type riool er ligt. Er zijn 

twee opties: 

o Huidig riool is van beton: in dat geval wordt geprobeerd om het ri-

ool te renoveren door het riool te ‘relinen’. In het riool wordt dan 

een kous aangebracht van kunsthars. 

o Huidig riool is gemetseld: het riool moet worden vervangen. Er 

wordt dan gekozen om het riool af te laten lopen (vrij verval) rich-

ting Loppersummergang zodat er minder diep gegraven hoeft te 

worden. Het riool in de Loppersummergang moet in ieder geval 

vervangen worden. 

- Planning op hoofdlijnen (onder voorbehoud): casco oplevering van het kantoor-

gebouw wordt op dit moment verwacht in week 30. Bouwkundige oplevering 

van de parkeergarage in week 35.  

Naschrift: Daarna wordt nog 2 maanden gewerkt aan de inrichting en inbouw 

van apparatuur door het Parkeerbedrijf. Geprobeerd wordt de garage begin 

november operationeel te hebben. 

- Uitvoering werkzaamheden Steentilstraat: fase 1 start in april. Het gaat dan om 

het verwijderen van de parkeervakken en aanpassingen aan fietsenrekken. Fase 

2, het aanbrengen van de zakpaal, staat dit najaar gepland. Afspraak is dat de 

zakpaal pas in werking wordt gesteld als er een alternatieve route voor automo-

bilisten beschikbaar is. Oftewel, als het Damsterdiep weer begaanbaar is voor 

verkeer. 

   

3. N.a.v. verslag d.d. 16 februari 2011  

 Agendapunt 4: Michiel stuurt beantwoording mee met dit verslag. 

 
Smit 

4. W.V.T.T.K. en rondvraag  

 Er zijn onlangs door de Groningen City Club, in een overleg met het gemeentelijk 

parkeerbedrijf een aantal vragen gesteld over het project: 

In hoeverre maakt Nijestee gebruik van de parkeergarage en op welke manier? 

Nijestee heeft de intentie uitgesproken ca. 50 parkeerplaatsen, met name dagabon-

nementen af te willen nemen. Concrete afspraken hierover zijn nog niet gemaakt. 

 

Zijn er afspraken gemaakt met buurtbewoners om abonnementen beschikbaar te 

stellen tegen het buurtstallingstarief? De raad heeft voorafgaand aan de uitvoering 

van het project besloten de bewoners van Binnenstad Oost, die op 1 januari van het 

jaar van oplevering van de parkeergarage beschikken over een parkeervergunning, 

de mogelijkheid te bieden om tegen buurtstallingstarief gebruik te maken van de 

garage. 

 

Hoe ziet de inrichting van de kruising Nieuweweg/Oostersingel er uit? Hoe breed 

wordt de stoep? Een bestekstekening van de inrichting is aan Arnoud meegegeven. 

Op details wordt het bestek nog aangepast. Een herinrichting van het profiel van de 

Nieuweweg maakt geen onderdeel uit van het project. 

 

Afstand tussen inrit (inrijden) parkeergarage en uitgang Nieuweweg is erg lang. 

Kan dit anders worden opgelost? Dit kan niet anders worden opgelost, de rijrich-

tingen liggen vast. Wel kunnen automobilisten ‘kortsluiten’ in de garage als de 

parkeerplaatsen niet bezet zijn. 

 

 

 

 

 

   

Eerstvolgende begeleidingsgroep Damsterdiep: woensdag 11 mei 


