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Beste bewoners en ondernemers,  

De kademuren ter hoogte van Binnenkant 15 t/m 55 en Oude Waal 2 t/m 43 zijn in slechte staat. 

Dat zijn de kademuren langs de Waalseilandsgracht, tussen de Oude Schans en de Buiten 

Bantammerstraat. We moeten maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de kades veilig 

blijven. In deze brief leest u wat we gaan doen en welke gevolgen dit voor u heeft.  

 

Wat is er aan de hand? 

Bij onderzoek is vastgesteld dat de kademuren zowel boven als onder water beschadigd zijn. In het 

metselwerk van de kademuren zijn scheuren te zien. Ook onder water zagen duikers op veel 

plekken gebreken aan onder andere de palen en vloeren van de funderingen van de kades. Bij de 

kade langs de Oude Waal is met het blote oog te zien dat een deel van de kade voorover helt. Dit 

blijkt ook uit metingen die we hebben gedaan bij de kade langs de Binnenkant.  

 

Wat gaan we doen?  

Om de zwakke kades te beschermen, moeten we het gewicht op de kades beperken. We nemen 

daarvoor op korte termijn veiligheidsmaatregelen. Op de zwakste delen van de kades sluiten we 

autoparkeerplaatsen af. Daarnaast stellen we voor de Binnenkant en de Oude Waal, tussen de 

Oude Schans en de Buiten Bantammerstraat, een verbod in voor verkeer zwaarder dan 7,5 ton. In 

de komende weken ronden we het onderzoek van de kades af en voeren we meer metingen uit. 

Op basis daarvan bepalen we welke maatregelen verder nodig zijn om de kade veilig te houden. 

Hierover informeren we u in januari 2021.  

 

Maatregelen en gevolgen 

 Vanaf 21 december heffen we 6 autoparkeerplaatsen op tegenover Binnenkant 32, 44, 45 en 

46. Op de parkeervakken komen bloembakken te staan, om te voorkomen dat daar auto’s 

geparkeerd kunnen worden.  

 Vanaf 21 december zijn de Binnenkant en de Oude Waal, tussen de Oude Schans en de Buiten 

Bantammerstraat, verboden voor voertuigen zwaarder dan 7,5 ton. We plaatsen hiervoor 
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borden aan het begin van de straten. Voor deze straten kan vanaf 21 december geen 

ontheffing meer worden aangevraagd voor voertuigen zwaarder dan 7,5 ton. Tot nu toe kon 

dat nog wel. Gaat u verhuizen? Of heeft u grote of zware spullen besteld? Informeer dan de 

leverancier over deze beperking.  

 

Metingen  

In de kades aan zowel de Binnenkant, als de Oude Waal zijn meetpunten aangebracht, zodat we 

veranderingen van de kademuur kunnen volgen. De meetresultaten gebruiken we om te bepalen 

wat de staat van de kade is en welke maatregelen nodig zijn. 

 
Aanpak Amsterdamse kademuren en bruggen  

Veel bruggen en kademuren in Amsterdam zijn oud en moet worden vernieuwd. Ook kunnen ze 

niet allemaal tegen het (zware) verkeer dat eroverheen rijdt of op de kade parkeert. Daarom doen 

we in de hele stad onderzoek naar de bruggen en kademuren. Zo weten we hoeveel gewicht de 

bruggen en kademuren aan kunnen en, of maatregelen nodig zijn. 

 

Vragen en meer informatie  

Hebt u vragen, dan kunt u mij bellen of mailen: marlo.de.kat@amsterdam.nl of 06-51017189.  

 

Bent u eigenaar of huurder van een woonboot aan de Waalseilandsgracht tussen de Oude Schans 

en de Buiten Bantammerstraat, dan kunt u contact opnemen met: Harold IJskes 06-11317119 of 

h.ijskes@amsterdam.nl . 

 

Algemene informatie vindt u op www.amsterdam.nl/kademuren.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Marlo de Kat 

Omgevingsmanager  

Bruggen en Kademuren 
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