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Op 10 februari jl. kwam de klankbordgroep Waalseilandsgracht samen. Elke paar weken komen 
bewoners en de Gemeente Amsterdam in deze samenstelling bijeen om te spreken over de voortgang 
van de werkzaamheden van het verstevigen en vernieuwen van de kademuren van de Oude Waal en de 
Binnenkant. 

Dit keer was Sjoke Tilstra (Gebiedsmakelaar Scheepvaarthuisbuurt, Rapenburg, Kadijken, 
Zeeburgerpad en Kazernebuurt) te gast. Zij heeft vragen beantwoord en suggesties van bewoners 
ontvangen. Verder kwamen de volgende onderwerpen aan bod: voortgang en planning, netheid van de 
vlonder, rol van de klankbordgroep, zichtlijnen vanaf de wal op het water, signaalwaarde beweging kade, 
evaluaties, zwaar verkeer op de 47,5m. In de bijlage aan het eind van dit verslag is de schriftelijke 
beantwoording te vinden van Gemeente Amsterdam op vragen die door tijdgebrek niet tijdens de 
eerdere klankbordgroep van 13 januari jl. aan bod zijn gekomen.  
 
Mededelingen en actualiteiten 

• Overleg waterbewoners: Bas Lodder (Gemeente Amsterdam) heeft met de waterbewoners 
van de Binnenkant overlegd over de werkzaamheden en het verplaatsen van de arken en 
schepen naar de vlonder. 

• Overleg huisbewoners: Marlo de Kat (Gemeente Amsterdam) heeft op 9 februari met een klein 
groepje huisbewoners gesproken over een aantal van hun praktische zorgen door de 
werkzaamheden.  

• Besluit 47,5m: Begin maart neemt Gemeente Amsterdam een besluit over welke techniek 
toegepast wordt voor de 47,5m. Als dit groutpalen worden (zelfde techniek als Prinsengracht) 
dan kunnen de woonschepen blijven liggen. Waarschijnlijk wordt dit uitgevoerd in de tweede 
helft van 2022.  

• Telefoonlijnen en elektra niet meer door de lucht: Het is mogelijk om aan de vlonder van de 
Binnenkant de bedrading van de telefoonlijn en de elektra weg te werken in de kabelgoot op de 
vlonder.  

• Warmtelint: Het warmtelint voor de bewoners aan het ponton is aangebracht, ter voorkoming 
van het bevriezen van leidingen. 

• Fietsparkeren: Marlo de Kat (Gemeente Amsterdam) deelt de nieuwe tekeningen van het 
fietsparkeren in de week van 21 februari. 
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Gesprek met de gebiedsmakelaar 
Sjoke Tilstra (Gebiedsmakelaar voor de bewoners van de Binnenkant) was een deel van de bijeenkomst 
aanwezig. 
 
Vragen aan Sjoke Tilstra: 

• Kan de straat opnieuw worden ingericht gelijktijdig met de kadevernieuwingen? Een 
integraal plan met bijvoorbeeld autoparkeren, fietsparkeren en vuilnisbakken.  

o Antwoord: Het hangt sterk af wanneer de laatste herinrichting heeft 
plaatsgevonden. Een straat komt hiervoor elke 30 jaar in aanmerking. Herinrichting 
kost namelijk erg veel geld.  

• Wanneer zijn de Oude Waal en Binnenkant als straten voor het laatst opnieuw ingericht? 
o Antwoord: Dat vraagt Sjoke Tilstra (Gemeente Amsterdam) na binnen de eigen 

organisatie.  
• Is het mogelijk om postcodegebied 1011-1012 alleen toegankelijk te maken voor verkeer van 

bewoners? 
o Antwoord: De gemeente staat hier tot op heden negatief tegenover. 

Gebiedsmakelaars kunnen bewoners wel helpen om dit verzoek op de juiste plaats 
in te dienen.  

 
Aangedragen door de klankbordgroep: 

• De klankbordgroep wil graag zo veel mogelijk parkeerplaatsen laten vervallen. Alleen invalide 
parkeerplaatsen behouden en verder geen auto’s in het straatbeeld.  

o De gemeente heeft als beleid om de binnenstad autoluw te maken. Inmiddels zijn veel 
parkeerplaatsen opgeheven aan de Prins Hendrikkade en in dec/jan zijn aan de Oude 
Waal 40 parkeerplaatsen opgeheven. Hierdoor dreigt de Binnenkant overspoeld te 
worden door zoekverkeer. De Binnenkant en Oude Waal horen tot hetzelfde rak: we 
willen dezelfde kwaliteit van onze leefomgeving. We zouden wel een beperkt aantal 
parkeerplaatsen willen behouden als "parkeren voor bewoners". Huisbewoners stellen 
voor om meer parkeerplaatsen op de kademuur weg te halen t.b.v. fietsparkeren. De 
vrije plaatsen dienen verspreid te worden over de kade zodanig dat er per 
parkeerplaats voor maximaal twee auto’s ruimte is. 

 
De gebiedsmakelaars zijn te bereiken via de mail: 

• Gebiedsmakelaar voor bewoners van de Binnenkant: Sjoke Tilstra, s.tilstra@amsterdam.nl  

• Gebiedsmakelaar voor de Oude Waal: Marije Willems, marije.willems@amsterdam.nl 
 
 

Besproken onderwerpen 
 
Voortgang en planning 

• De tekeningen voor het verplaatsen van de arken en schepen aan de Oude Waal worden 
afgemaakt voor het geval dat een damwandconstructie op enig later moment wel nodig is. 

• De persoon die de meerpalen technisch intekent om de arken en schepen van de Oude 
Waal van de kade af te halen is tijdelijk afwezig. Dit loopt een paar weken vertraging op.  

o Bas Lodder (Gemeente Amsterdam) zet het proces in gang om alle 
toegangsbruggen naar de arken en schepen in kaart te brengen, omdat deze 
wellicht aangepast worden wanneer de arken en schepen aan meerpalen komen 
te liggen. Hiervoor gaat hij onder ander in gesprek met waterbewoners.  

o Bewoners vinden het belangrijk dat de schepen en arken op exact dezelfde wijze 
blijven liggen als deze aan meerpalen komen te liggen.  

• Bas Lodder (Gemeente Amsterdam) spant zich in om de tekeningen van de huidige ligging 
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van de arken en schepen aan de Oude Waal zo snel mogelijk met de desbetreffende 
bewoners te delen. 

• Bas Lodder (Gemeente Amsterdam) deelt de verplaatsingsovereenkomst per 
bootbewoner met handtekeningen van beide partijen voor 25 februari.  

• In weeknummer 10-12 plaats/vult de gemeente de bloembakken langs de kade van de 
Binnenkant. De gemeente heeft samen met bewoners een keuze gemaakt uit 5 
plantengroepen 

o De klankbordgroep geeft aan geen bankjes te willen op de gracht om overlast te 
voorkomen. De gemeente gaat hierin mee.  

• Wanneer de werkzaamheden minder intensief worden, neemt de frequentie van deze 
klankbordgroep af. De gemeente houdt wel graag contact totdat de werkrelatie weer 
intensiever wordt wanneer de voorbereidingen van de kadevernieuwing beginnen of in het 
geval alsnog damwanden geplaatst worden aan de zijde Oude Waal.  

• De laatste werkzaamheden van het traject lijkt vooralsnog te bestaan uit de 
kadeversterking op de 47,5m. Daarna keert de rust terug tot de kadevernieuwing. 

 
Netheid van de vlonder 
De klankbordgroep is het eens dat bewoners met elkaar op een open wijze blijven communiceren 
over hoe net de vlonder oogt en hoe buren (zowel water- als walbewoners) gebruik maken van dit 
nieuwe stukje openbare ruimte. Na de eerste paar weken dat de arken aan de vlonder liggen willen 
zij een eerste moment prikken om dit te bespreken. Een aantal bewoners vinden het belangrijk dat 
delen van de vlonder niet geprivatiseerd worden, als tuin of opslag bijvoorbeeld. Andere bewoners 
vragen om niet te veel op de zaken vooruit te lopen omdat van privatisering nu nog geen sprake is. 
Zij spreken af om elkaar aan te spreken op het gebruik van de vlonders.  
 
Rol van de klankbordgroep 
Af en toe worden van bepaalde onderwerpen de technische details besproken tijdens 
klankbordgroep bijeenkomsten. De klankbordgroep is het eens dat hierbij goed gekeken moet 
worden waar detailbespreking nuttig is en dat zij hier in het algemeen terughoudend in wil zijn. De 
klankbordgroep bestaat vooral om zorgen kenbaar te maken, vragen te stellen en ideeën aan te 
dragen aan de omgevingsmanagers van Gemeente Amsterdam die deze vervolgens meenemen de 
organisatie in.  
 
Zichtlijnen vanaf de wal op het water 
Een aantal bewoners vindt het belangrijk dat vanaf de wal voldoende zicht is op het water. De gemeente 
heeft geverifieerd dat alle woonarken binnen de grenzen van het tijdelijke bestemmingsplan liggen. In 
het algemeen geldt dat de arken zo dicht mogelijk op de damwand worden afgemeerd, maar wel met 
behoud van de oorspronkelijke onderlinge afstanden en zichtlijnen. Hierbij wordt rekening gehouden 
dat het zicht op het water beschermd wordt, zoals beschreven in het Beeldkwaliteitsplan Kademuren.  
 
Signaalwaarde beweging kade 
Bewoners maken zich zorgen dat het intrillen van de damwand en het storten van het zand de kade 
verder heeft beschadigd. Marlo de Kat (Gemeente Amsterdam) geeft aan dat de technisch manager 
haar verteld heeft dat dit geen zorgwekkende deformatie van de kade heeft veroorzaakt. Daarnaast 
laten de metingen zien dat na het storten van het zand de kade niet meer beweegt.  
 
Evaluaties 
Een aantal deelnemers wil graag de klankbordgroep als entiteit en de besluiten van de gemeente in het 
versterken van de kades evalueren in maart. Hun zorg is dat zij niet meer terecht kunnen bij de gemeente 
met hun vragen en ideeën als de frequente van deze klankbordgroep afneemt.  
 Marlo de Kat (Gemeente Amsterdam) geeft aan dat ze altijd bij gebiedsmakelaars Sjoke Tilstra 
en Marije Willems terecht kunnen. Een bewoner stelt voor om de bewonersvereniging 
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Nieuwmarkt/Waterlooplein weer te activeren – deze is door corona minder bij elkaar gekomen. 
 
Zwaar verkeer op de 47,5m 
Bewoners maken zich zorgen over de zware cementwagens die momenteel voor een verbouwing over 
de Binnenkant rijden. Alhoewel deze niet over het 47,5m-deel van de kade mogen rijden, doen ze dat 
toch. 

De versterkte 150 meter kade van de Binnenkant kan wegverkeer boven de 7,5 ton weer aan. 
Voor de 47,5 meter die niet is versterkt, geldt dit niet. Hierdoor is voorlopig nog geen doorgaand verkeer 
mogelijk via de Binnenkant voor wegverkeer boven de 7,5 ton. Zwaar wegverkeer kan het versterkte 
deel van de Binnenkant op, maar moeten dan achteruit terugrijden. 
 
 

Overige onderwerpen 
 

• Fietsparkeren: Nietjes voor fietsparkeren worden in etappes geplaatst omdat de aannemer niet 
in staat is het tegelijk uit te voeren op verschillende delen van de gracht. Nadat de bouwhekken 
zijn verwijderd, worden parkeervakken afgezet, opgeheven en de nietjes geplaatst.  

• Smiley-borden: Op een aantal plaatsen in de stad hangen al smiley-borden die pleziervaart wijst 
op te hard varen. Bas Lodder (Gemeente Amsterdam) zet de aanvraag in gang om deze op de 
Waalseilandsgracht te plaatsen. Bewoners opperen om de snelheid te meten op het midden 
van de gracht (niet bij de bruggen), want in het midden van de gracht is de snelheid van 
plezierdoorvaart over het algemeen het hoogst.  

 
 

Afspraken, openstaande vragen en volgende bijeenkomst 
 
Afspraken 

• Fietsparkeren: Marlo de Kat (Gemeente Amsterdam) deelt de nieuwe tekeningen van het 
fietsparkeren in de week van 21 februari.  

• Toegangsbruggen: Bas Lodder (Gemeente Amsterdam) zet het proces in gang om alle 
toegangsbruggen naar de arken en schepen in kaart te brengen. 

• Tekeningen: Bas Lodder (Gemeente Amsterdam) spant zich in om de tekeningen van de 
huidige ligging van de arken en schepen aan de Oude Waal zo snel mogelijk met de 
desbetreffende bewoners te delen. 

• Getekende overeenkomst: Bas Lodder (Gemeente Amsterdam) brengt de 
verplaatsingsovereenkomst per bewoner met handtekeningen van beide partijen rond voor 25 
februari. 

 
Openstaande vragen 

• Leeftijd kades: Hoe oud zijn de kademuren van de Oude Waal en de Binnenkant? 

• Herinrichting straten: Wanneer zijn de Oude Waal en Binnenkant als straten voor het laatst 
opnieuw ingericht? 

 
Volgende bijeenkomst 
De volgende twee bijeenkomsten zijn gepland van 16:00-18:00u op donderdag 10 maart en 
woensdag 30 maart. Voor deze bijeenkomsten worden specialisten van de gemeente uitgenodigd 
op het gebied van het innovatiespoor kademuren en de grondwaterstanden/funderingen. 
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Bijlagen 
 
Aanwezigen 10 februari 
 

Leden klankbordgroep: 
• Bart Dieho 
• Charles Schrijver 
• Elly Wempe 
• Hannie van Nuland 
• Jochem Bakker 
• Loes Wagemans 
• Mark Glynne 
• Pien Schepel 
• Riche Martens 
• Steven Droppers 

 
Gemeente Amsterdam: 

• Bas Lodder 
• Marlo de Kat 

 
Public Mediation (onafhankelijke voorzitter): 

• Marc Rijnveld 
• Sipke Bontekoe (verslag) 

 
Afwezig: 

• Wilfried Post 
 
 
 
Schriftelijke beantwoording van de gemeente op agendapunten die niet aan bod waren gekomen 
in de klankbordgroep bijeenkomst van 13 januari 2022: 
 
Ingezonden vragen: 

a. Bespreken welke punten relevant zijn voor de hele groep. In de Klankbordgroep 
komen onderwerpen, vragen, suggesties aan de orde die relevant zijn voor meerdere 
bewoners van de Binnenkant en Oude Waal. Individuele vragen kunnen direct aan de 
gemeente (Bas, Marlo) worden gesteld. Hoe kunnen we voorkomen dat de agenda te 
vol is en daardoor veel onderwerpen niet kunnen worden behandeld in 2 uur? Die 
vraag staat op de agenda van 10 februari  

b. Is er al een opvolger voor Bas?. Er is besloten dat Bas het project afrondt, hij vindt het 
ook te leuk om te doen! 

c. Stand van zaken besluitvorming over de 47,5 meter  
Op 27 januari is een sessie geweest met een vertegenwoordiging van bewoners van 
water en wal die wonen aan de 50m. In deze sessie zijn de omgevingsaspecten 
besproken. De technische aspecten van De Goede Wal en de andere twee 
alternatieven worden in een kleiner comité (met Jim en Nico) verder uitgediept. De 
Goede Wal is doorgerekend door Witteveen + Bos. Dat gaat voor de andere twee 
alternatieven nu ook gebeuren. De gemeente zet de financiële aspecten van de 
alternatieven op een rijtje. De drie aspecten (technische, omgevings, financiële) 
komen per alternatief in een afwegingstabel. In maart zal duidelijk zijn welk alternatief 
geschikt is voor de ‘50m Binnenkant’. Uitvoering zal naar verwachting na de zomer en 
voor het einde van het jaar plaatsvinden. 

d. Stand van zaken addendum bij verplaatsingsovereenkomst  
1. tekst addendum. Addendum is vrijwel gereed. Er is nog één laatste puntje 

waar beide juristen contact over hebben. Planning is het addendum in de 
week van 7 februari te delen met de bewoners.	 

2. planning ratificatie door B&W en gemeenteraad. Zie vorige antwoord. 
e. Meetresultaten deformatie kades 
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1. Welke gevolgen heeft het overschrijden van de signaalwaarden en 
grenswaarden voor de funderingen van de huizen? De verwachting is dat bij 
het bereiken van de signaal- en grenswaarde de kademuur nog niet bezwijkt, 
maar dit is niet met 100% zekerheid te zeggen. De reden hiervoor is, dat de 
resterende vervormingscapaciteit van de kademuur onbekend is. In het 
geval dat de kademuur niet bezwijkt, zijn er geringe tot geen risico’s voor de 
funderingen van de huizen. Mocht de kademuur wel bezwijken voordat de 
signaal- of grenswaarde wordt bereikt, dan kan dit mogelijk leiden tot schade 
aan de funderingen. Wat de omvang van de schade zal zijn, is moeilijk te 
bepalen. Dit is afhankelijk van meerdere factoren zoals bijvoorbeeld hoe de 
huizen zijn gefundeerd en wat de staat van de fundering is. Natuurlijk doen 
wij er alles aan om te zorgen dat de kademuur niet instort door intensief te 
monitoren. Vóór het bereiken van de grenswaarde is er eerst nog de 
signaalwaarde waarop wij actie ondernemen. Indien de bevindingen dan 
zorgwekkend zijn, nemen wij aanvullende maatregelen om ervoor te zorgen 
dat de grenswaarde niet wordt bereikt. De signaalwaarde is conservatief 
gesteld, waardoor de verwachting is dat de kademuur niet bezwijkt voor het 
bereiken van deze waarde.  

2. Waar en wanneer zijn afgelopen jaar overschrijdingen van de 
signaalwaarden en grenswaarden gemeten? Vóór het plaatsen van de 
noodconstructie aan de Binnenkant is er progressieve deformatie gemeten 
op de meetpunten 1016 t/m 1019. Dit correspondeert met de huisnummer 41 
t/m 47. Zie bijlage Deformatiekaart en Meetrapport. 

f. Parkeren en fietsenrekken 
1. Parkeerplaatsen opheffen binnenkant. Op de kade worden 4 parkeervakken 

opgeheven voor fietsparkeren. Daarvoor is een procedure doorlopen via 
stadsdeel Centrum en programma Autoluw. Dit duurde ruim een half jaar. De 
4 parkeervakken zijn gemarkeerd, dwz niet inwisselbaar. De wens ook 
parkeervakken langs de huizen aan de Binnenkant op te heffen, kan worden 
besproken met het stadsdeel. Gebiedsmakelaar Sjoke Tilstra is hiervoor 
aanspreekpunt. Dit is een apart traject en kan nu niet in één keer worden 
meegenomen. 

2. Tekening met geplande locaties fietsenrekken (actiepunt Marlo). 
Tekeningen zijn gemaild. Op 26 januari hebben 6 bewoners met de 
ontwerper en omgevingsmanager op locatie een reactie gegeven op het 
ontwerp. Een 2eontwerp volgt en wordt toegestuurd. Planning is, dat de 
fietsnietjes staan als de bouwhekken weggaan (medio/eind maart 2022). 

3. Wens van bewoners: opheffen parkeerplaatsen aan de huizenkant; 
verbreding trottoir. Zie antwoord bij punt F1 hierboven.	 

4. Wordt de BK nog (deels) opnieuw bestraat? (i.i.g. kuilen opgevuld ter hoogte 
van Veronica en Pien). Het deel ter hoogte van Binnenkant 48-50 waar de 
bestrating op de kade is verzakt, zal worden aangemeld bij Stadswerken. 
Ook de scheve lantaarnpaal wordt doorgegeven en rechtgezet. 

g. Is er een verband tussen het intrillen van de damwanden en de deformatie van de 
kade? Door het gebruik van het woord ‘trillen’ dachten wij dat het ging om de 
damwanden die zijn getrild. Dat zijn alleen de damwanden aan het begin en het einde 
van de constructie waar een kleikist moet worden gemaakt. Het gaat daarbij om de 
meetpunten 1001 en 1020. Daar is bij de deformatiemetingen niets te zien. Vandaar 
dat ik eerder meldde dat er geen beweging te zien was. Wel is in de 
defomatiemetingen (1015-1017) te zien dat de kade beweegt zo rond de week/weken 
dat we de damwanden drukken en het zand storten ter hoogte van het slechte deel 
van de kade. Omdat er op dat moment geen andere factoren waren, gaat de 
technisch adviseur ervan uit dat de beweging van de kade is veroorzaakt door het 
drukken van de damwanden. Dat kan en heeft geen invloed op de status van de kade 
voor vernieuwing. Nu de constructie staat en met zand is gevuld is er nauwelijks 
beweging meer mogelijk. 

h. Wat is toegestaan op de vlonder aan de damwand (opslag, terras)?. De vlonder is 
openbare ruimte. Dat is diverse keren gevraagd en daarop is ook steeds hetzelfde 
antwoord gegeven. Losse bloempotten is geen probleem, maar het bouwen van een 
opslagplek of schuurtje kan niet. Bezoekers mogen wel op de vlonders komen 
(openbare ruimte), maar zij zitten/staan dan zo dicht op de woonarken dat respect 
voor deze bewoners altijd wel op z’n plaats is.	 
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i. Wanneer worden de tekeningen met huidige ligplaatsen schepen OW gedeeld met 
de waterbewoners?. Deze tekeningen zijn vrijwel gereed om te delen. Dit volgt medio 
februari na zorgvuldige check binnen de gemeente. 

j. Wanneer kunnen huisbewoners de detailtekening inzien? 
De tekening van de Afwerking Binnenkant is bijgevoegd.	We streven ernaar om de 
faseringstekeningen voor de volgende KBG mee te sturen. 

g.					Op welke manier reguleert de gemeente de grondwaterstand achter de damwanden 
bij langdurige droogte i.v.m. funderingen van de huizen? 
Deze vraag is in december binnengekomen en nog niet beantwoord. Excuus 
daarvoor. Inmiddels is deze voorgelegd aan de collega’s van Techniek. Antwoord 
volgt. 

h.					Afwerking damwand Binnenkant. De omgevingsmanager en technisch manager zijn 
in januari op bezoek geweest bij de woonarkbewoners. Op 8 februari is een 
gezamenlijk overleg met deze bewoners. Alle vragen over de afwerking worden dan 
besproken.	

1. maatwerk trappen/leuningen. Hebben alle arkbewoners gereageerd? 
2. plaatsing veiligheidstrappen (voor drenkelingen) en wel/niet sierlatten 

hiervoor onderbreken? 
3. kabels elektra en telefonie/internet svp uit de lucht en direct over de grond 

via plantenbakken en kabelgoot naar de ark (wens arkbewoners) 
i.						Andere rijrichting BK/OW/Oude Schans? 

Begin februari gaat het verkeerscirculatieplan in werking; de rijrichting van de Oude 
Schans wordt omgedraaid en op de Montelbaanstraat komt een paal (zodat hier 
geen doorgaand verkeer meer komt). Na een maand wordt gekeken of deze 
maatregelen het beoogde effect hebben: meer verkeer dat de stad uitrijdt en minder 
verkeer dat de stad inrijdt. 
	 

Afspraken afgelopen bijeenkomst 
a. Representatie: Hannie van Nuland voegt zich bij de klankbordgroep om meer 

evenwicht te brengen tussen de Oude Waal en de Binnenkant.	 
b. Geleerde lessen delen: Net als de vorige bijeenkomst geeft de gemeente aan: De 

uitkomsten van het audit team kwaliteitsmanagement van de gemeente -dat het 
traject van de Waalseilandsgracht heeft doorgelicht- worden gedeeld met de 
klankbordgroep wanneer deze openbaar gemaakt kunnen worden.	Antwoord in 
Klankbordgroep 10 februari. 

c. Grondwaterstanden tekeningen: Bas Lodder (Gemeente Amsterdam) deelt 
technische tekeningen over de situatie die de damwand creëert met betrekking tot 
de grondwaterstanden.	Tekening staat in verslag 16/12/2021 van KBG en zie punt G 
hierboven. 

d. Grondwaterstanden brief: Bas Lodder (Gemeente Amsterdam) beantwoordt de brief 
van walbewoners over de grondwaterstanden.	Is uitgezet bij Technisch Manager, zie 
5g. 

e. Fietsenrekken: Marlo de Kat (Gemeente Amsterdam) stuurt het Ontwerp Inrichten 
Fietsparkeren Binnenkant na de kerst naar de klankbordgroep.	Uitgevoerd. 

f. Toekomstige innovatie: Bas Lodder (Gemeente Amsterdam) nodigt iemand uit voor 
een van de volgende klankbordgroepbijeenkomsten die binnen de gemeente bezig is 
met de innovatie voor Bruggen en Kademuren.	Voor een KBG-vergadering in maart. 

g. Plaatsing meerpalen: Bas Lodder (Gemeente Amsterdam) gaat na wat de 
onderbouwing is van hoe de meerpalen nu geplaatst zijn.	Zie bijgevoegde tekening 
Afwerking Binnenkant. 

h. Verlichting ponton: Bas Lodder (Gemeente Amsterdam) neemt over de verlichting op 
het ponton contact op met de waterbewoners aan het ponton om te bespreken waar 
de verlichting het best geplaatst kan worden.	Uitgevoerd. 

i. Bouwhekken tijdelijke steiger: De gemeente gaat enkele bouwhekken plaatsen zodat 
niemand aan boord kan klimmen van de woonschepen,	vanaf de tijdelijke 
steiger.	Was een optie. Bij nader inzien niet nodig. 

j. Warmtelinten: De aannemer installeert de warmtelinten voor kerst.	Uitgevoerd. 
k. De 47,5m: Voor de kerst deelt de gemeente informatie over het besluit over de 

47,5.	Zie punt C Ingezonden vragen.  
l. Detailtekeningen: De gemeente gaat binnenkort langs bij alle waterbewoners om de 

detailtekeningen door te nemen. Daarna worden deze gedeeld met de 
walbewoners.	Zie punt J hierboven. 
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