
Welkom!
online informatiebijeenkomst 
nieuwe afweging voor kade Oude Waal
donderdag 20 januari 2022



Voordat we starten

 Graag uw geluid (microfoon) dempen

 Vragen en reacties via de chatfunctie; 
of mondeling via de optie ‘hand opsteken’ 

 Verslag van vragen/antwoorden en reacties 
ontvangt u per mail.   



Agenda

1. Voorstellen
2. Werkzaamheden Binnenkant
3. Aanleiding en proces nieuwe afweging kade Oude Waal
4. Integrale afweging

 Techniek, Omgeving, Uitvoerbaarheid, Voorlopig advies
5. Vragen en reacties (ook tussendoor)
6. Vervolg en besluit
7. Afsluiting, rond 21.00 uur



Voorstellen

 Marc Rijnveld – gespreksleider

 Sipke Bontekoe – verslag

Van de gemeente Amsterdam: 

 Marlo de Kat – omgevingsmanager wal

 Bas Lodder – omgevingsmanager water

 Timothy Augustuszoon – technisch manager



Werkzaamheden Binnenkant

 Afwerking constructie

– tot en met medio maart

 Plantenbakken

– Week van 14 maart (o.v.b.)

 Woonarken terug naar kade

– Week van 21 maart



Aanleiding en Proces

 Ca. 1 jaar geleden zijn voor korte – en lange termijn besluiten 
genomen om veiligheid kademuur te borgen
– Monitoren kade 
– Afzetten parkeervakken en gewichtsbeperking op de rijbaan
– Plaatsen van een veiligheidsconstructie (damwand)

 Geplande versterking is vertraagd, hierdoor:
– Veel tijd tussen besluit en uitvoering

- Nieuwe informatie beschikbaar, zoals monitoringsgegevens

– Opnieuw afweging op techniek en omgeving

 Advies vanuit gemeente is gereed en wordt getoetst in de buurt 
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Inkijkje in onze afweging bij tijdelijke 
maatregelen
 Techniek: veiligheid voorop!
 Omgeving 

– Bereikbaarheid
– Leefbaarheid

 Uitvoerbaarheid maatregelen

 integrale afweging en besluit tot uitvoering maatregelen
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Uitkomst nieuwe afweging

 Advies om de huidige beperking van de kademuur aan de Oude 
Waal in stand te houden en nu niet te versterken

 Begin februari definitief besluit 
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Hoe is afweging tot stand gekomen?

25-1-2022Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen | 9



Techniek
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Technische staat

1

3

4

5

2

 Staat van de kade blijft slecht
– In metselwerk diverse horizontale en 

verticale scheuren
– Op diverse locaties schade aan de fundering

 Sinds invoering lastbeperking nauwelijks 
beweging in de kademuur
– Bij aanvang geen, nu wel 

monitoringsgegevens



Advies vanuit techniek

 Lastbeperking op de rijbaan in stand houden (geen verkeer 
zwaarder dan 7,5 ton)

 Alle parkeervakken aan de Oude Waal opheffen m.u.v. 1 
gehandicaptenparkeerplek met laag voertuiggewicht

 Maandelijkse monitoring aanhouden
 Onderzoeken of vernieuwing nog verder naar voren gehaald kan 

worden in de voorlopige programmering
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Omgeving

 Bereikbaarheid 
 Leefbaarheid 
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Bereikbaarheid

 Nood- en hulpdiensten
 Voetganger, fiets, auto
 (Bouw)logistiek 
 Vaarverkeer
 Afvalinzameling
 Projecten in de omgeving 
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Aanpassing verkeerscirculatie in de buurt

 Waarschijnlijke verandering van rijrichting Oudeschans
 Verzinkbare paal in de Montelbaanstraat
 Hierdoor: 

– minder verkeer over de Oude Waal
– Lastbeperking heeft hierdoor minder impact op de 

bereikbaarheid
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Leefbaarheid

 Woonboten
 Aanwezigheid van bomen
 Wat leeft er bij bewoners/ 

ondernemers in de buurt 
 Parkeren
 Etc. 
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Advies vanuit omgeving

 Alle overwegingen vanuit bereikbaarheid en de leefbaarheid 
samengepakt is advies: belasting kademuur beperken tot 7,5 ton.   
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Conclusie
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Geadviseerd wordt de huidige beperking van de kademuur aan de 
Oude Waal in stand te houden en (voorlopig) geen 
veiligheidsconstructie aan te brengen



Kanttekeningen

 Op het moment dat de signaalwaarden van deformatie bereikt 
wordt zal opnieuw worden gekeken naar aanvullende maatregelen
– Ontwerp voor versterking wel afronden
– Als kade achteruit gaat en er toch versterkt moet worden, kunnen 

we binnen 4 maanden starten met uitvoering
 De ondertekende verplaatsingsovereenkomsten met de 

woonbooteigenaren aan de Oude Waal blijven van kracht
 Wanneer er veranderingen in de nieuwe verkeerssituatie in het 

gebied ontstaan zullen we de afweging opnieuw maken
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Samenvattend: maatregelen op een rij

 Afsluiten parkeervakken gehele rak m.u.v. 1x 
gehandicaptenparkeervak op kenteken (Canta)

 Maximaal voertuiggewicht van 7,5 ton op de rijbaan,  
handhaving door breedte- en/of hoogtebeperking

 Aanpassing afmeersysteem woonarken en –schepen, 
trekkrachten in kade voorkomen

 Afronden ontwerpwerkzaamheden veiligheidsconstructie

 Continueren maandelijkse monitoring kade

 Verzoek tot herprioriteren van de vernieuwing binnen 5 jaar
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Vragen en reacties?
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Reageren

 Reacties t/m maandag 24 januari: 
marlo.de.kat@amsterdam.nl   
blodder@amsterdam.nl

 Spreekuren 21  en 24 januari. 
Afspraak via amsterdam.nl/waalseilandsgracht. 

 Nieuwsbericht over de afweging in de BouwApp en op 
amsterdam.nl/waalseilandsgracht. 



Vervolg

 Reacties nemen we mee in de complete afweging over de aanpak 
van de kade Oude Waal. 

 Naar verwachting begin februari besluit. 

 De uitkomst delen met u via de klankbordgroep, bewonersbrief, 
website en BouwApp. 



Bedankt voor uw aanwezigheid, reacties en vragen!
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