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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. 

Daarover ontving u op 15 december een brief. We hebben de kades verder onderzocht en 

vastgesteld dat we extra maatregelen moeten nemen om de kades veilig en bereikbaar te houden. 

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 gebreken aan 

de palen en vloeren van de funderingen van de kades. Op diverse plekken is te zien dat de kades 

richting het water hellen. Dit blijkt ook uit metingen die we hebben gedaan.  

 

Wat gaan we doen?  

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

Daarom sluiten we een groot deel van de autoparkeerplaatsen op de kades tijdelijk af.  

 

Ook gaan we de kademuren aan de beide zijdes van de gracht, tussen de Oude Schans en de 

Buiten Bantammerstraat, versterken met veiligheidsconstructies van damwanden. Die plaatsen 

we in het water, voor de kademuren. We starten aan de Binnenkant en als de werkzaamheden hier 

klaar zijn, gaan we aan de slag bij de Oude Waal. Het zijn grote en ingrijpende werkzaamheden. 

Om de constructies te plaatsen, moeten alle woonschepen en arken tijdens de werkzaamheden 

verhuizen. We beseffen dat deze snelle, tijdelijke verhuizing nogal wat voor de bewoners en/of 

eigenaren betekent. We gaan graag op korte termijn in gesprek om samen een passende oplossing 

te vinden. Bewoners/eigenaren van de woonschepen en woonarken ontvangen hiervoor een 

aparte uitnodiging bij deze brief. 

 

  



 

  Datum 19 januari 2021  

  Kenmerk WEG0201/0202-
002-2020 

  Pagina 2 van 2 

Maatregelen en gevolgen 

 Vanaf 12 februari sluiten we tijdelijk 9 parkeerplaatsen af tegenover Binnenkant 18 t/m 21, 39 t/m 

43 en 48 t/m 50. Parkeervakken tegenover 32, 44 t/m 46 zijn al afgezet. Gehandicaptenparkeer-

plaatsen en andere bijzondere parkeerplaatsen komen langs de huizen.  

Bij de Oude Waal 2 t/m 43 sluiten we alle parkeerplaatsen tijdelijk af, met uitzondering van de 

gehandicaptenparkeerplaatsen en de Autodate parkeerplaats. De parkeerplaatsen voor elektrisch 

laden zijn tijdelijk buiten gebruik. De parkeerplaatsen zijn afgesloten totdat de kades zijn 

versterkt.  

 Begin maart starten aan de Binnenkant de voorbereidingen op de gracht voor het plaatsen van 

de veiligheidsconstructie. Om deze te kunnen plaatsen, moet de kade vrij zijn van schepen en 

woonarken. Met eigenaren/bewoners gaan we de komende weken in gesprek over de tijdelijke 

verplaatsing van de woonschepen en -arken. De werkzaamheden, inclusief voorbereidingen en 

afwerking, duren zo’n 8 weken.   

 In mei starten we aan de Oude Waal met de voorbereidingen voor de veiligheidsconstructie. Ook 

hier duren de werkzaamheden zo’n 8 weken, inclusief voorbereiding en afwerking. 

 De huidige verwachting is dat de werkzaamheden aan beide kademuren in juli 2021 klaar zijn. 

 

Parkeren in garage Oosterdok en Langparkeren  

Het aantal parkeerplaatsen op de Binnenkant en Oude Waal is vanaf 12 februari tot in juni zeer 

beperkt. Wellicht is de garage Oosterdok voor vergunninghouders een oplossing. Hier kunt u met 

uw vergunning gratis parkeren en bovendien is er voldoende plek. Daarvoor hoeft u zich niet aan 

te melden. Inrijden op kenteken is automatisch geregeld. Meer informatie over parkeren in een 

parkeergarage: www.amsterdam.nl/parkeerplan.  

Als u parkeert in een langparkeergarage kunt u met een bewonersvergunning zelfs een vergoeding 

krijgen. Kijk voor de voorwaarden op www.amsterdam.nl/parkeerplan/langparkeren. 

 

Afval ophalen 

Vanaf eind december 2020 kunnen vuilniswagens niet meer over de Binnenkant en Oude Waal 

rijden, omdat voor voertuigen een gewichtsbeperking van 7,5 ton geldt. U kunt uw vuilniszak naar 

één van de zijstraten brengen. In maart start in het Wallengebied de proef Afvalvervoer over water 

in combinatie met kleine lichtgewicht afvalwagentjes. U ontvangt hierover nog informatie.  
 

Meer informatie en vragen 

 U ontvangt weer een bewonersbrief als duidelijk is wanneer we aan de Binnenkant, en later 

aan de Oude Waal, aan de slag gaan. Informatie en een video over het versterken van 

kademuren kunt u vinden op www.amsterdam.nl/kademuren.  

 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. Als een gesprek op locatie uw voorkeur heeft, dan kan dat ook. 

In de buitenlucht, op een veilige afstand van 1,5 meter. 

 Voor bewoners/eigenaren van een schip of woonark is Harold IJskes uw contactpersoon. U 

kunt hem bellen of mailen: 06-11317119 of h.ijskes@amsterdam.nl. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Marlo de Kat 

Omgevingsmanager  

Bruggen en Kademuren 
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