
 

 

  

Bezoekadres 

Weesperstraat 430  

1018 DN Amsterdam 

 

Postbus 12693 

1100 AR Amsterdam 

Telefoon 14 020 

amsterdam.nl  

 Retouradres: Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam 

 Aan de bewoners en ondernemers aan de 

Binnenkant en de Oude Waal   

 

 

 

Kenmerk             WEG0201/WEG0202-004-2021 

 

 Datum 9 maart 2021 
 Behandeld door Marlo de Kat/Harold IJskes 
   
 Onderwerp Voorbereidingen versterking kades Binnenkant 14 t/m 51 en Oude Waal 1 t/m 44 

   

 

 Beste bewoner of ondernemer,  

We gaan de kademuren bij de Binnenkant en de Oude Waal, tussen de Oudeschans en de Buiten 

Bantammerstraat, versterken. De werkzaamheden zijn complex en ingrijpend voor de buurt. In het 

bijzonder voor de bewoners van de woonschepen en woonarken die hiervoor tijdelijk moeten 

verhuizen. In onze brief van 10 februari schreven we dat we daarom meer tijd nemen om dit goed 

voor te bereiden. In deze brief leest u hoe de voorbereidingen verlopen. 
 
Wat gaan we doen? 

De kademuren bij de Binnenkant en de Oude Waal zijn in slechte staat. We verwachten de 

kademuren over ongeveer 10 jaar te gaan vernieuwen. We nemen maatregelen om de kades veilig 

in gebruik te houden. Veel autoparkeerplaatsen zijn tijdelijk afgesloten, zwaar verkeer mag 

voorlopig niet meer over de kades rijden en we volgen de kades met metingen. We bereiden nu de 

versterking van de kades voor. Als de kades zijn versterkt, dan kan er weer geparkeerd worden en 

kan ook zwaarder verkeer weer over de kades rijden.  

 
Versterken kades 

We gaan de kades versterken met stalen damwanden. Die plaatsen we in het water, meestal op 3 

meter afstand van een kademuur. De damwand kan dan ook gebruikt worden bij de vernieuwing 

van de kade en bomen hoeven doorgaans beperkt gesnoeid te worden om werkruimte te creëren. 

Als we de damwanden op 3 meter van de kades plaatsen, dan zouden de veiligheidsconstructies 

wel flink wat ruimte innemen in de Waalseilandsgracht. Dat zou nadelig zijn voor de ligplaatsen 

van grote woonschepen, de manoeuvreerruimte op het water en de breedte van de vaarweg. 

 

Onderzoek afstand veiligheidsconstructies 

We hebben onderzocht of het mogelijk is om de damwand dichter bij de kades te plaatsen. Het 

blijkt mogelijk om bij de Oude Waal en bij het grootste deel van de Binnenkant de damwanden op 

2 meter van de kades te plaatsen. We moeten daarvoor een aantal bomen op de kades snoeien. 

Bewoners van woonschepen hebben voorgesteld om de damwanden op 1 meter van de kades te 

plaatsen. Dat hebben we ook onderzocht, maar bleek helaas niet mogelijk. Als we de damwanden 



 

  Datum 9 maart 2021  

  Kenmerk WEG0201/0202-
004-2021 

  Pagina 2 van 2 

zo dicht op de kades plaatsen, dan kunnen we daardoor de funderingspalen onder de oude kade 

ernstig beschadigen. Die staan namelijk schuin onder de kade en steken uit voorbij de kademuur.  

 

Versterking kade Binnenkant 14 t/m 23 

Bij het eerste deel van de Binnenkant, naast de Waalseilandbrug (brug 283), is er te weinig ruimte 

om een damwandconstructie in het water voor de kade te plaatsen. Er zijn verschillende 

oplossingen onderzocht, maar die leiden tot een te smalle vaarweg rond de brug en te weinig 

manoeuvreerruimte voor grote schepen. Daarom hebben we besloten om bij de kademuur ter 

hoogte van Binnenkant 14 tot en met 23 geen damwandconstructie te plaatsen. We onderzoeken 

hoe we die 50 meter kademuur op een andere manier kunnen versterken.  

 

Afwerking veiligheidsconstructie 

De komende tijd werken we een aantal opties uit voor de afwerking van de veiligheidsconstructies. 

Daarin nemen we de ideeën mee die bewoners met ons hebben gedeeld in gesprekken, en via een 

plan voor de Waalseilandsgracht (zie www.waalseilandsgracht.nl). In april leggen we de opties 

graag aan u voor om te horen wat uw voorkeur heeft.   

 
Planning  

We verwachten op zijn vroegst in juli te starten met het verplaatsen van de eerste woonschepen 

en woonarken die aan de kade van de Binnenkant liggen. Aansluitend starten de werkzaamheden 

aan de kades. Die duren in totaal zo’n 4 tot 5 maanden. We verwachten dat we in april meer zicht 

hebben in de planning van de voorbereidingen en werkzaamheden. Wij houden u op de hoogte. 
 

Buurtgroepen door en voor bewoners 

Er zijn twee app-groepen Waalseilandsgracht. Opgericht door bewoners, vóór bewoners. Veel 

bewoners van de woonschepen en woonarken hadden zich al verenigd in een WhatsApp-groep. 

Sinds kort is er ook een Signal-groep voor bewoners van huizen langs de gracht. Aanmelden voor 

die groep kan door een sms te sturen naar Jim (bewoner Binnenkant), via 06 5363 2155. 
 

Meer informatie en vragen 

 Kijk voor meer informatie op amsterdam.nl/waalseilandsgracht. 

 Heeft u vragen of wilt u een afspraak dan kunt u mij bellen of mailen op 06 5101 7189 of 

marlo.de.kat@amsterdam.nl.  

 Harold IJskes is contactpersoon voor bewoners en eigenaren van een woonschip of woonark. 

U kunt hem bellen of mailen: 06 1131 7119 of h.ijskes@amsterdam.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Marlo de Kat 

Omgevingsmanager  

Bruggen en Kademuren 
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