
pagina 1 van 3

Verslag
Overleg:
Locatie:
Datum:
Tijdstip:
Kenmerk:
Bijlage:
Deelnemers

Deelnemers ARZ/
CHP

overleg alle wijkoverleggen
Paviljoen Ring Zuid
5 juni 2019
19.30 uur – 21.00 uur

Vertegenwoordigers van wijkoverleg
ORZO
Corpus den Hoorn/Grunobuurt
Herewegbuurt
Rivierenbuurt
Buitenhof/Piccardthof/Ter Borch/Hoogkerk
De Wijert
Helpman

Bert Kramer (CHP), Marco Sanders (ARZ),

Opening
Marco Sanders heet iedereen welkom en licht het doel van de bijeenkomst toe. Wijkoverleggen
informeren over aanbrengen damwanden voor verdiepte ligging. Niet de eerste keer dat er
damwanden worden aangebracht. We hebben al ervaring opgedaan bij de Esperantokruising en de
proef in HL Wichersstraat.
Onderwerpen die aan de orde komen
· Werkzaamheden rondom verdiepte ligging
· Wat betekent dit voor u
· Hoe wij omgaan met vragen en zorgen.

Toelichting intrillen damwanden
Bert Kramer geeft een presentatie over het intrillen van de damwanden vanaf medio juli tot eind
december.
In het overleg met ORZO en bewoners van de Linie vorige weekzijn veel vragen en zorgen naar voren
gekomen en daar proberen we vanavond antwoord op te geven.

Vragen
· Is het mogelijk om de piepjes op vrachtwagens te vervangen door witte ruis?

Ø In het verleden leek dit veiligheidstechnisch niet mogelijk, maar vandaag is in overleg met
afdeling veiligheid besproken dat witte ruis zoveel mogelijk zal worden toegepast op
vrachtwagens. Veel vrachtwagens zijn al uitgerust met witte ruis omdat dit al veel wordt
toegepast bij binnenstedelijke projecten. Bij kranen en hoogwerkers is dit niet mogelijk om
verzekeringstechnische redenen.

· Wordt er veel sluipverkeer verwacht door de wijk?
Ø Er zullen waar mogelijk verkeersmaatregelen worden genomen om dit te voorkomen.
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· Tijdens de sloopwerkzaamheden aan het viaduct is er bij een aantal woningen in
de Linie lichte schade ontstaan. Heeft dit te maken met de ondergrond?
Ø De woningen in de Linie zijn gefundeerd met palen op zand waardoor deze woningen meer

last hebben van trillingen dan woningen aan de HL Wichersstraat waar een fundering op
‘staal’ (betonnen stroken) op een leemlaag is toegepast (muv van HL Wicherstraat 1-1).
Er is dus geen verschil in de ondergrond bij de woningen H.L. Wichersstraat versus
woningen in de Linie, maar een verschil in de manier waarop ze zijn gefundeerd.

· Is van alle woningen in de directe omgeving van de werkzaamheden onderzoek gedaan naar de
ondergrond en de fundering?
Ø Er is rekening gehouden met de bouw van de woningen en de fundering van de woningen in

de directe omgeving van de werkzaamheden. Dit is door ARZ in 2001 reeds onderzocht in
aanloop naar dit project.

· Vervallen de eerdere vooropnamen nu de opname wordt herhaald?
Ø Vorige opnames vervallen niet, er is sprake van aanvullende opnamen.

· Er worden zorgen geuit over het verergeren van wellicht bestaande problemen die nu niet
zichtbaar zijn, zoals aan riolering en anderen leidingen.
Ø Het valt niet in de lijn der verwachting dat er ernstige schade wordt veroorzaakt. Zoals

aangegeven is de kans < 1 %. Mocht er toch schade ontstaan door de werkzaamheden dan
kan dit worden gemeld.

· Fongersplaats gebouwen verbonden met loopbrug, Een gebouw wel vooropname en anderen
niet, gaat dit geen problemen opleveren?
Ø Gebouwen verbonden door een loopbrug vallen niet onder constructieve eenheid. Hier

geldt ook, dat mocht er schade ontstaan men dit kan melden.

· Wat betekent ‘gefit’ op de laatste kolom van de tabel op dia 24?
Ø Dit betekent dat de waarden zijn gecorrigeerd naar de bij eerdere werkzaamheden

berekende én gemeten niveaus.

· Hoe gaat het vergruizen van zwerfkeien?
Ø Vergruizen van zwerfkeien gaat met sonische trillingen; dit geeft geen aanvullende trilling

overlast.

· Hoe gaat het afhandelen van schades tot EUR 10.000,- in zijn werk?
Ø Wij zullen de spelregels omtrent het afhandelen van schades tot 10.000 euro, maar ook

voor schades boven dat bedrag op onze website publiceren.

· Aangegeven wordt dat men blij is met wijzingen en aanvullingen die beter passen bij de vraag
van de omwonenden.

· Vragen tijdens de bijeenkomst op 10 april zijn niet zoals beloofd binnen 2 weken beantwoord.
Ø In toekomst vragen tijdig beantwoorden en publiceren op website en per mail de

genodigden van de bijeenkomst hierop attenderen.

· Wat als je net buiten de contourlijn valt en je hebt wel schade?
Ø Dan kan dit worden gemeld en wordt het afgehandeld via de verzekeringsmaatschappij van

Combinatie Herepoort.

· Wat gaat het intrillen van damwanden doen met de grondwaterstanden?
Grondwaterstanden worden niet beïnvloed door intrillen van damwanden.

· Water in kruipruimte van de woning zakt wel hoe kan dat dan?
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Ø Grondwater wordt al geruime tijd gemeten. Sep / okt 2018 extreem laag peil
in verband met de warme en droge zomer van 2018.

· Gevraagd wordt of de gegevens kunnen worden verstrekt aan bewoners Lekstraat?
Ø Duurt Cazemier heeft aansluitend aan de presentatie inzage verstrekt in de gemeten

grondwaterstanden.

· Waarom wordt niet in de hele wijk de Linie een vooropname gedaan? En wat gebeurt er als er
wel schade is?
Ø De oorspronkelijke risicocontour van onze werkzaamheden ligt op minder dan 50 meter van

de werkzaamheden. In het verleden hebben we voor de duidelijkheid dit opgerekt naar 50
meter. Daarna in verband met monumentale woningen in het gebied achter Waterloolaan
nog verder opgerekt. En nu nogmaals verder opgerekt.
Als de schade is veroorzaakt door onze werkzaamheden zijn wij aansprakelijk. Dus indien er
schade optreedt kan dit worden gemeld en wordt het via de verzekering afgehandeld.

· Gevraagd wordt waarom meer woningen aan de noordkant worden opgenomen, terwijl dia 18
met de vlekken van paars naar groen bijna geen vlekken laat zien aan de noordkant?
Ø Dia 18 met de vlekken van paars naar groen gaan over geluid, de vooropname is voor

trillingen. Het geluid aan de noordkant is minder dan aan de zuidkant omdat het geluid
wordt tegengehouden door de geluidschermen van de ring.

· Fongersplaats garage loopt onder de gebouwen door en zorgen daarover.
Ø Duurt zal deze vraag aansluitend aan de presentatie 1 op 1 beantwoorden.

Bert dankt een ieder voor de inbreng en geeft aan dat we de komende 2 weken bijeenkomsten
hebben georganiseerd voor groepen bewoners waar deze presentatie ook zal worden gegeven.
Begin juli wordt een bijeenkomst georganiseerd voor algemeen geïnteresseerden.
Daarnaast wordt nog een folder met informatie over de werkzaamheden en informatie over het
loket, de schadeafhandeling en de compensatieregeling verspreid.


