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Doel bijeenkomst 
Op 28 oktober jl. kwamen de waterbewoners van de klankbordgroep Waalseilandsgracht bijeen om te 
praten over de werkzaamheden en tijdelijke inrichting van de Waalseilandsgracht voor het veiligstellen 
van de kademuren. 
 
Status verslag  
Dit verslag is geen juridisch document, maar een informatieve weergave van het gesprek in de 
klankbordgroep. Juridische afspraken zijn inmiddels gemaakt in de overeenkomsten tussen de 
gemeente en waterbewoners. 
 

Vaststellen verslag 14 oktober  
- Met een paar kleine wijzigingen wordt het verslag vastgesteld. Sipke Bontekoe stuurt het zsm 

aan de klankbordgroep en de gemeente.  
 
Naar aanleiding van het verslag van 14 oktober 

- In verband met vertrek van Gilbert per 11 november neemt Bas Lodder zijn taak voorlopig waar 
tot een nieuwe omgevingsmanager is gevonden bij de gemeente. De gesprekken hierover zijn 
inmiddels gaande. 

- De arken worden fasegewijs teruggeplaatst aan de kade/damwanden en niet allemaal tegelijk. 
Dat komt o.a. omdat de aannemer op meerdere plekken tegelijk werkt.  

 
Actiepunten verslag 14 oktober 
We lopen de actiepunten af: 

- Rapport elektrolyse: Is nog niet gereed. Naar verwachting komt dat eind november en wordt 
het dan gedeeld met de klankbordgroep.  

- Eenrichting vaarverkeer: de reactie van nautisch beheer is afwijzend en de schriftelijke 
toelichting wordt nog gedeeld met de KBG. 

- Tekeningen: Gilbert deelt de geactualiseerde tekeningen volgende week met de KBG voor 
een laatste check. Streven is om alle tekeningen van alle fasen volgende week gereed te 
hebben.  

- Verlengen damwand met 25m voor het stuk van 47,5 meter: Voor 47,5m wordt een alternatief 
onderzocht voor damwanden omdat er dan ruimte overblijft voor de varende schepen aan de 
Binnenkant. Bas heeft nagevraagd bij de ingenieurs of uitbreiden van de damwand met 25m 
zinvol is. Het blijkt dat juist versterking nodig is bij de brug. De vraag die dat oproept is of de 
parkeerplekken aan de Binnenkant nog invloed hebben op de conditie van de kade. Dat is nu 
niet het geval. Als de drempelwaarden bij monitoring worden overschreden dan komt er 
alsnog een verbod. Bas zet dit op papier.  

- Walbewoners bij de KBG: De gemeente stuurt een mail aan 30 bewoners en vraagt hen om 
zich aan te melden. De gemeente  selecteert vier deelnemers op basis van verspreiding over 



 

 

het rak. De KBG wordt daarmee een nieuwe groep met water- en walbewoners. We stellen 
voor om elke drie weken bijeen te komen. De waterbewoners spreken af om daarnaast 
incidenteel als “oude KBG” bijeen te komen als dat nodig zou zijn. De KBG gaat onderling na 
of de huidige leden allemaal mee willen blijven doen aan de nieuwe KBG. 

- Taxatierapporten: Actie is opgevolgd door de taxateur en de rapporten zijn gedeeld met de 
booteigenaren.  

- Toegangsvoorzieningen: Amsterdam ontwerpt toegangsvoorzieningen voor alle woonarken 
in de stad. Het gaat om veiligheids-, nuts- en afmeervoorzieningen. De gemeente gaat die ook 
financieren. De KBG vraagt of het mogelijk is om het bestek te zien. Dat is er nog niet omdat 
de standaard moet worden vastgesteld.  Iemand die hieraan werkt kan wel een toelichting 
komen geven in de KBG. Dat wordt op prijs gesteld.  

- Uiterlijk vlonders en damwand: Marlo de Kat (Gemeente Amsterdam) is nog bezig met dit te 
inventariseren en maakt dit bekend zodra het duidelijk is.  

- Valbereik kraan en tijdelijke uithuisplaatsing: Het Amrath is een prima plek om te verblijven. 
Wat ook opvalt is dat er flinke golfslag is na het trillen van de damwanden. Dat is echter 
normaal. Mocht er schade optreden, meld het dan zo snel mogelijk.  

- Vastgestelde verslagen: zijn verstuurd door de gemeente. 
- Onbekende vergunning: dit betreft een omgevingsvergunning voor het ponton en het 

verplaatsen van de woonarken.  
 

Stand van zaken werkzaamheden 
Er is veel puin gevonden in de bodem. Dat is niet zo vreemd want het Waalseiland is ermee verstevigd. 
Bij het trillen van de damwanden is de aannemer gestuit op een ondoordringbare laag. Op dit moment 
is nog niet duidelijk wat het is. Er zijn verschillende oplossingen om hiermee om te gaan.  

- De aannemer gebruikt de buffer in de planning nog niet ondanks tegenslagen. Er staat wel 
druk op de planning van de aannemer om snelheid te houden.  

- De actuele planning komt in een bewonersbrief die begin november wordt verstuurd.  
- In de bouwapp wordt veel actuele informatie gedeeld. De app “pusht” echter niet, je zult dat 

zelf moeten opzoeken.  
- In geval van schade graag melden bij de gemeente.  

- Wat betreft de 47,5m: eind november is er gesprek tussen de Goede Wal en ingenieursbureau 
Witteveen + Bos. De KBG vindt dat wel laat. Het idee van De Goede Wal helpt niet bij het 
beschikbaar houden van ruimte voor de varende schepen omdat het aantal benodigde palen 
te groot is. De KBG vraagt om een tijdige oplossing om de kans op evacuatie zo klein mogelijk 
te houden. De gemeente laat weten hier veel aandacht voor te hebben maar heeft nog geen 
beslissing genomen over een alternatief. 

 
Plaatsing wanden conform tekening? 
Nu de aannemer aan het werk is rijst de vraag of de plaatsing van de wanden ook conform tekening is. 
De gemeente licht toe dat de aannemer te maken heeft met een ondoordringbare laag en daarom een 
paar planken overgeslagen. Daar wordt een oplossing voor gezocht.  
 
De KBG wil weten hoe het met de in- en uitstroom van water is achter de damwanden. Het is een eis 
van Waternet en ook nog een vraag voor de gemeente. Dit wordt bij de aannemer nagevraagd.  
 
Verlichting op het ponton 
De lichtpunten staan op tekening maar moeten nog worden geplaatst. Het is een goed idee om samen 
met de aannemer af te stemmen over de exacte locatie van de verlichting omdat nu in het midden al 
voldoende licht is.  
 
Overdrachtsvraagstuk met het vertrek van Gilbert Zweedijk  
Gilbert Zweedijk (Gemeente Amsterdam) vertrekt met ingang van 12 november uit het projectteam van 
de gemeente. De KBG maakt zich zorgen over de overdracht. Hoe zijn de afspraken geborgd? 



 

 

- Bas Lodder neemt de taken voorlopig waar. Hij is al betrokken bij het project. In geval van 
nood kan Gilbert ook gebeld worden.  

- Individuele afspraken met bewoners zijn vastgelegd in afspraken waarvan ook een verslag is 
gemaakt door Public Mediaton. Het project-team van de gemeente heeft deze lijsten 
doorvertaald naar actielijsten die zij bijhouden om overzicht te houden wat nog gedaan moet 
worden op het individuele niveau. Bas Lodder (Gemeente Amsterdam) geeft over de 
verwerking binnenkort een update. 

- Vraag voor de toekomst: hoe dragen we lessen over naar andere plekken in de stad en hoe 
leren we hiervan? Het zou mooi zijn als hier een draaiboek uit volgt: zo gaan we het doen.  
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