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 Onderwerp Kadewerk Waalseilandsgracht: 

reactie op uw mail van 22 en 30 april 

   

 
 Beste Jim Klinkhamer, beste Nico Scholten, 

Via deze brief beantwoord ik jullie mails van 22 en 30 april.  
Beide mails en/of vragen daaruit zijn onder de aandacht gebracht van het hoofd Veiligheid, Kennis 
en Advies, de technisch manager en de constructeur van team Advies Veiligheid. Ook is er overleg 
over geweest met de directeur van het programma, Jan Dijstelbloem. In de voorbereiding voor het 
gesprek met de wethouder op 11 mei wordt de inhoud ervan vanzelfsprekend met hem gedeeld.  
 
Jullie mails worden niet terzijde gelegd. De punten die jullie naar voren brengen behandelen we 
serieus, net als alle andere correspondentie van bewoners aan de gemeente. Het is spijtig dat jullie 
daar mogelijk een ander beeld van hebben.  
 
In deze brief geef ik een reactie op de stelling dat uitstel kan en moet, en beantwoord de vragen 
die zijn gesteld. In het gesprek met de wethouder kan Jim jullie zorgen aankaarten. Hij is immers 
één van de zes bewoners die voor dit overleg is uitgenodigd. 
 
Afweging 
In het algemeen: we onderzoeken de bruggen en kademuren in de stad op constructieve 
veiligheid. Waar die in het geding is, moeten maatregelen worden genomen. Hóe we dat doen, is 
het resultaat van een hele brede, integrale afweging. We kijken naar veel verschillende aspecten 
en belangen: niet alleen de technische staat van de kade of brug telt, maar bijvoorbeeld ook de 
veiligheid en belangen van alle bewoners en ondernemers uit de buurt, de veiligheid op de 
bouwplaats, de bereikbaarheid van de wijk, de bouwkundige mogelijkheden, het budget en de 
planning. Vaak gaat het om tientallen zaken die worden meegewogen. Op elke locatie zijn die 
anders en is de uitkomst dus ook anders. Om de afweging zorgvuldig te kunnen maken, maken we 
gebruik van de kennis, expertise en ervaring die we zelf in huis hebben en die van marktpartijen en 
kennisinstellingen waarmee we samenwerken. Alle onderzoeken en besluiten zijn in te zien.  
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Hele kademuur aanpakken 
Dat de hele kademuur aan beide zijden van de Waalseilandsgracht vernieuwd moet worden, staat 
vast. Daarvoor staat een maximale termijn van vijf jaar gezien de staat van de kademuren. Die 
termijn kan niet gehaald worden vanwege de complexiteit van de situatie ter plaatse. Om de kade 
veilig te stellen totdat vernieuwing wel gerealiseerd kan worden, moeten we de kade versterken. 
Dat we bij de Waalseilandsgracht het hele rak versterken en niet een deel, doen we om meerdere 
redenen:  

1. We weten uit ervaring dat de kans bestaat dat een slecht kadedeel bij bezwijken de 
andere kadedelen mee kan trekken. Dat zagen we eerder bij de Grimburgwal gebeuren. 
Het risico dat dat gebeurt en de veiligheidsrisico’s die dat met zich meebrengt voor de 
(woonboot)bewoners kunnen we niet nemen.  

2. Dat de andere delen niet op punt van bezwijken staan, wil niet zeggen dat ze in goede 
staat verkeren. De verwachting is dat we op termijn ook die delen moeten versterken, nog 
voor we aan vernieuwing van de kade kunnen beginnen. We doen dat daarom in een keer, 
zodat we de overlast voor bewoners nu en de komende jaren kunnen beperken. Anders 
moeten we nu ingrijpen, later een of meerdere keren terugkomen voor andere delen en 
tot slot terugkomen voor de vernieuwing.  

Lastbeperking alleen is niet genoeg 
Helaas is alleen het beperken van het gewicht van het zwaar verkeer in de stad niet voldoende om 
de bruggen en kademuren voor de toekomst of tot aan vernieuwing te behouden. Veel kades en 
bruggen zijn al aan het einde van hun levensduur en er zijn bovendien andere factoren die de staat 
ervan negatief beïnvloeden. Het is dus niet gezegd dat de investering niet nodig is zodra je het 
verkeer beperkt. Uiteraard worden de opgave rond bruggen en kademuren en die rond de logistiek 
in de stad in samenhang met elkaar bekeken.  

Beweging 
Jullie stellen dat we de versterking van de kademuur kunnen uitstellen tot nader order, omdat de 
kademuur niet meer beweegt. Het is niet zo dat de kademuur constructief veilig is zolang hij geen 
beweging meer laat zien. Daarnaast klopt het dat de deformatie na de lastbeperking sterk is 
verminderd, maar de conclusie dat hij volledig tot stilstand is gekomen, is niet te trekken op basis 
van de beschikbare gegevens. Dat is niet de enige reden waarom we niet kunnen wachten met het 
versterken van de kademuren. De Waalseilandsgracht is een complexe locatie, mede vanwege de 
aanwezigheid van veel schepen en woonboten. Afwachten en op het laatste moment handelen 
zoals wordt voorgesteld, levert een onacceptabel risico op voor de (woonboot)bewoners.  

Grondverbetering, groutankers, zichtbaarheid funderingspalen en diameter funderingspalen 
De vragen van technische aard beantwoorden we hier zoveel mogelijk: 

1. Vraag: Wat is er mis mee dat je bij het duiken de funderingspalen van de kade niet kunt 
zien? Dat hoort zo te zijn omdat de bodem van de gracht voor tegendruk moet zorgen. 
Antwoord: dat klopt, het feit dat houten constructiedelen niet bereikbaar zijn, zegt niks 
over de staat van deze onderdelen.  

2. Vraag: Bij de Eemshaven heeft men onder de waterlijn grondverbetering toegepast. 
Waarom zou dat bij de Binnenkant, Kromme en Oude Waal niet kunnen? 
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Antwoord: grondverbetering wordt over het algemeen toegepast om het draagvermogen 
te vergroten, meestal in veen of kleilagen. Het is mogelijk dat de grond zich stijver gaat 
gedragen en de horizontale vervorming wordt beperkt, maar hiervoor zou er een 
rekenmodel opgezet moeten worden om het effect goed in beeld te brengen. Daarnaast 
gaat grondverbetering niet zorgen voor herstel van de houten onderdelen zoals de paal-
kespverbinding, of van de scheurvorming in het metselwerk. De bedoeling is dat de kade 
nog 10 jaar moet staan, wat niet gegarandeerd kan worden door grondverbetering. De 
constructie blijft gedurende deze 10 jaren ook degenereren. Daarnaast is een dergelijke 
methode (bijvoorbeeld grondverbetering door middel van jetgrout kolommen) nog niet 
toegepast in Amsterdam en ontstaan met soortgelijke oplossingen mogelijk ook andere 
problemen, bijvoorbeeld voor grondwaterstroming of zettingen of bij het vernieuwen van 
de kade.  

3. Vraag: Wat weet de gemeente van de diameters van de houten palen? De SHR 
indrukmeting moet wel gerelateerd worden aan de paaldiameter.  
Antwoord: Wat we weten is dat de palen een gemiddelde diameter van 210 mm hebben. 
De indrukking van de palen is in het technisch advies niet bepalend geweest.  

4. Vraag: Waarom zouden geen groutankers kunnen worden toegepast, zoals bij kades 
elders gebruikelijk is? Dat vereist kennis van wat er aan leidingen allemaal in de straat is 
opgenomen, maar dat horen we nauwkeurig te weten. 
Antwoord: het toepassen van groutankers is in deze bebouwde omgeving onwenselijk. De 
verankeringen worden gezet richting de panden, vaak onder een hoek van 45 graden. Dit 
kan schade veroorzaken aan de fundering van de monumentale panden.   

 
Motivering 
Tot slot stellen jullie dat het ontbreken van oudere rapporten maakt dat acuut ingrijpen niet 
gerechtvaardigd is en verwijst naar artikel 3:46 van de AWB. Het ontbreken van historische 
informatie betekent niet dat we niet snel hoeven in te grijpen bij een onveilige situatie.  
Artikel 3:46 van de AWB stelt dat een besluit moet berusten op een deugdelijke motivering.  
Dat onderschrijven wij uiteraard en we zijn van mening dat dat hier het geval is. Zoals gezegd zijn 
jullie welkom om alle onderzoeken en besluiten in te zien.  
 
We hopen hiermee jullie vragen te hebben beantwoord.  
 
Vriendelijke groet,  
 
 
Raymond Krukkert 
Projectmanager Preventie en Interventie 
  
 
 
 
 
 
 
 


