
Verschijnt er geen afbeelding: lees verder in de web-versie
De inhoud van deze e-mail is vrijwel gelijk aan die van de  flyer  die zaterdag

19 juni is verspreid. Enkele pikante details zijn toegevoegd.
Zend hem door naar wie je wilt.

Damwanden: paardenmiddel,
gebaseerd op een natte-vinger-
berekening ?
Uitzicht op tien jaar damwand-ellende roept steeds meer verzet op.
Ons alternatief De Goede Wal is sterk, mooi, en als maatwerk flexibel
toepasbaar. De gemeente waardeert het plan  – ‘misschien voor andere kades’
- maar wil het damwandenplan niet intrekken. Zelfs niet uitstellen voor nadere
studie. Trots?
De argumentatie voor de noodzaak van de damwanden wordt meer en meer
ondergraven door pijnlijke feiten.
Zo zijn wettelijke normen voor het beoordelen van de bestaande kades
persoonlijk geïnterpreteerd en zijn er veel te zware kengetallen voor de
kadebelasting ingevoerd. Meer hierover verderop in deze e-mail.

Het net sluit zich rond het damwandenplan

Er blijken meer redenen waarom het damwandenplan niet deugt; formeel niet,
constructief niet, en qua zorg voor de stad niet. Ook zit er in de redenering van
de gemeente een bizarre inconsequentie.
Hier móet de gemeente van teruggefloten worden.

Steun je ons? Mail het ons! Maar lees eerst waarom.
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Damwanden blijven oprukken

Roestende constructies, een knullig hek op de kade, opeengehoopt zwerfvuil:
de damwanden schaden de leefomgeving.

Ze schaden ook het
Beschermd Stadsge-
zicht. Het is verbazend
dat dat niet is mee-
gewogen. Het ergste is:
ze zijn voor de tijdelijke
versterking van kades,
zo blijkt, niet nodig. Er
zijn alternatieven. Hier
volgt er een.

Meerpalen vertrouwd beeld in Amsterdam

Meerpalen en buispalen zijn in onze stad niet bijzonder. Buispalen geven de
aanlandingskades van de IJ-veren hun weerstand tegen enorme horizontale
krachten. Meerpalen in sluizen en kanalen zijn ook met stalen buispalen
gemaakt om de zwaarste schepen op te vangen. Meerpalen met gordingen,
zoals de horizontale balken genoemd worden, zijn een vertrouwd beeld in onze
stad. De donkere palen, hebben veelal een witte top.

Foto's
Historische meerpalen aan de Javakade.
Moderne stalen buispaal met witte muts.

Damwanden kunnen niet vlakbij de kade
staan; de palen van De Goede Wal wel



De houten funderingsvloeren rusten
op 2 tot 4 rijen houten palen. De
schuine palen heten schoorpalen.
Op deze dwarsdoorsnede van de
kade zie je van boven naar beneden:
straat- en deksteen / grond,
metselwerk en grachtwater /
funderingsvloer (planken, balken:
’kespen’) / 3 rijen palen en 1 rij
schoorpalen.     

De gemeentelijke damwanden
staan op 2 meter afstand van de
kade met horizontale stutbalken,
‘stempels’.
Dichter bij de kade ingebracht
zouden de damwanden de
schoorpalen vernielen of zelfs de
kade kunnen omtrekken.

Plan De Goede Wal

De stalen buispalen van De Goede
Wal kunnen wél dicht op de kade
worden ingebracht: tussen de
bestaande houten schoorpalen in,
zonder die te beschadigen. De rij
stalen buispalen neemt via een
horizontale balk, de gording, de druk
van de kade op.

Bij kadegedeeltes waar de kade
grotere druk uitoefent worden twee
gordingen toegepast.
Bij nog grotere druk wordt een
stalen buispaal als schoorpaal
geplaatst.
Zie ook verderop de extra
voorzieningen als een kade verzakt.



Als de gemeentelijke damwanden er toch komen dan zullen de ijzeren
dwarsbalken deels worden afgedekt, een succes van de bootbewoners met hun
sterk bevochten  'Plan B'. Maar ook dan blijven de damwanden ruimtevretend,
vervuilend en kostbaar. Én een veel te zware ingreep, zo blijkt uit de
onderliggende feiten.
De beoordeling van de kade door de gemeente ‘voor 100% zeer
onveilig’ blijkt niet overeen te stemmen met de
wettelijke veiligheidsnorm. Zie de uitleg verderop.

Het plan De Goede Wal: mooi, compact, goedkoop en sterk. Het kan in delen
van ca. 50 meter worden uitgevoerd; alleen langs de slechte stukken of langs
de volle lengte van de kades.
 

Als een plek in de kade verzakt kan de
draagconstructie versterkt worden zonder

https://www.waalseilandsgracht.nl/plan-b


damwanden

De voorste rij palen onder de kademuur is veelal de eerste die wordt aangetast
wat kan leiden tot inzakken. Verzakking komt veel voor bij ‘onderspoeling’,
als de grachtbodem, die tot boven de houten fundering tegen de kademuur
hoort te  liggen, onbedoeld is uitgediept. Die kan zijn weggemalen door
scheepsschroeven bij het almaar aan- en afmeren op de zelfde plaats, veelal
decennia geleden. De kespen en palen staan dan in water wat ze kwetsbaar
maakt voor aantasting.

Foto's: onderspoeling en suppletie. De aanvulling van de bodem voorkomt dat
de aantasting van de houten fundering voort gaat en zorgt dat de palen en
kespen weer worden gestabiliseerd. Onderspoeling aanpakken is op vele
plaatsen jarenlang niet gebeurd en het gebeurt nog steeds maar weinig. Het
ineenzakken van de kade op de Grimburgwal en de verzakking bij de
Groenburgwal waren te wijten aan decennia van verwaarlozing van zeer
ernstige onderspoeling. De Grimburgwal leed ook nog onder zwaar geweld van
almaar botsende en hard malende schepen op dezelfde plek. Die móest wel
instorten zonder onderhoud. Dat extreme geval wordt ten onrechte opgevoerd
als waarschuwing dat met andere kades hetzelfde kan gebeuren.
Langs Oude Waal en Binnenkant is onderspoeling op een aantal plaatsen
waargenomen. Bij 94% van de kadelengte is echter geen schade opgetekend
aan kespen en palen, zo blijkt bij ons onderzoek van de duikrapporten.

Groutpalen beproefd middel tegen verzakking

Waar de houten fundering verzakt, kunnen ‘groutpalen’ door de kade worden
geboord tot de eerste zandlaag en zo voor nieuwe draagkracht zorgen.

Van bovenaf wordt een
geperforeerde stalen buis ingeboord
waardoorheen een cementachtig
‘groutmengsel’ in de omhullende
grond wordt geïnjecteerd. Die



verhardt daardoor en vormt een
dikke steenachtige kolom onder het
bestaande houten funderingsplateau.

Duikrapporten tonen aan: slechts 6% van de
kadelengte heeft kapotte palen

Bestudering van de duikrapporten leert:
Oude Waal 
Van totaal ca. 170 kespen/paalrijen blijken:
109 niet waarneembaar; bodem intact,
18 zijn waarneembaar en hiervan hebben 17 kapotte paalkoppen over ca. 25
meter kadelengte. 
Elders 2 kapotte paalkoppen, 2 gespleten kespen en 1 horizontale scheur in het
metselwerk. Een deel van de kade helt 5 cm over.
Dus slechts 11,8% van de kade van de Oude Waal heeft kapotte
kespen/paalkoppen.
Binnenkant
Van totaal ca. 202 kespen/paalrijen blijken 67 niet waarneembaar; bodem
intact,
135 zijn waarneembaar bij 8 delen van de kade.                
Dus 0% van de kadelengte van de Binnenkant heeft kapotte
kespen/paalkoppen. Er zijn diverse scheuren in metselwerk en uitgehold
voegwerk waargenomen.

Horizontale verplaatsingen die zijn
waargenomen zijn na maatregelen gestopt

Een aantal plaatsen van de kades liet horizontale verplaatsingen zien (we
hebben de rapporten nog niet ontvangen.) Op één plek was de verplaatsing
zelfs bijna 3 cm in de 3 maanden van de meting (mondelinge opgave).
Na het instellen van een verbod voor het zware verkeer en beperken
van het aantal parkeerplaatsen zijn deze horizontale verplaatsingen
volledig gestopt.
Er is nu geen alarmerende situatie meer aan Oude Waal en Binnenkant.
Tijd voor maatwerk!
 



Het oordeel onveilig van onze kades is
geveld op grond van persoonlijke
interpretatie van de veiligheidsnormen door
enkele gemeentelijke ingenieurs

In ons wob-verzoek hebben we gevraagd naar de toetsing aan de normen. Die
kon tot nu toe niet getoond worden. Twee raadsleden stelden er vragen over.
De wethouder gaf een vaag antwoord: “Normen zijn gewoon getallen … de
deskundige doet een opname ter plaatse en komt vanuit de normen tot
een interpretatie.”
 

Woorden als ‘veiligheid kan niet
gegarandeerd worden’ en ‘bezwijken is
niet uit te sluiten’ strooien zand in de ogen
van Gemeenteraad en burger

Veiligheid garanderen is een onzinnige term in dit verband.
Wel of niet voldoen aan normen is waar het om gaat.
De overheid stelt normen voor de veiligheid. Als meetgegevens en
sterkteberekeningen van een bestaand bouwsel boven de minimumwaarde van
de norm blijven (NEN 8701 in dit geval) dan is dat bouwsel voldoende veilig;
komen die waarden onder die norm dan is het onvoldoende veilig.

Denk maar eens aan ‘garanties’ en ‘uitsluiten’ bij de volgende vragen.
Kan de gemeente uitsluiten dat er geen boom op een persoon zal vallen? Nee.
Garanderen dat gladheid bij ijzel voor 100% bestreden wordt? Nee.
Wordt bezwijken uitgesloten bij alle kades die in Amsterdam niet worden
aangepakt? Nee.
De termen ‘veiligheid niet te garanderen’ en ‘bezwijken niet uit te
sluiten”, die aanhoudend bij de kadeversterkingen worden gebruikt,
zijn suggestief en dus manipulatief.
 

Kades werden afgekeurd met de aanname van
een veel te hoge gebruiksbelasting

De gemeente gaat voor de tijdelijke situatie uit van een belasting van 5kN/m2
op de eerste 2 meter vanaf de kaderand en 20 kN/m2 (staat voor 2.000
kg/m2) op de volgende 2,5 m vanaf de kaderand. Hierbij is vergeten dat de
boom- en parkeerzone bij onze kades geen 2 maar 4 meter is, maar dat
terzijde.
De belasting van 20 kN/m2 hoort bij de zwaarst belaste onderdelen
van de hoofdverkeersstructuur. Het is buiten proporties voor deze tijdelijke



toestand in de historische stad en strijdig met de wettelijke NEN-norm.
Overigens kan ons ontwerp met buispalen, gordingen en grondverbetering ook
op die veel te hoge sterkte uitgerekend worden: veel te sterk, dus onzinnig.
 

Inconsequent: voor studie naar een plan voor
'de 50 meter' is uitstel geen probleem

Over de eerste 50 meter vanaf de de Bantammerbrug  kan de kade van de
Binnenkant geen damwand krijgen. De schepen daar zouden door de 2 meter
verplaatsing vanuit de kade in de vaarzone terecht komen. Het betreft hier 
volgens de gemeente ook nog een van de slechtste stukken van de kades. Dit
is vanaf januari bekend. Toch maakt de gemeente geen enkele haast met
een alternatieve tijdelijke versterking van deze 50 meter. Er is nog geen
zicht op een schetsontwerp. Die situatie, die niets beter is dan de rest van de
kades, verdraagt wél uitstel en alle tijd om over een alternatief na te denken.
Bij het overige deel van de kades is uitstel voor een mogelijk
alternatief en 'niet verantwoord in verband met de veiligheid.'
Dit is bestuurlijk onverdedigbaar.

Volg/steun De Goede Wal!

Een groeiend aantal bewoners, waaronder ook bootbewoners,
volgt en waardeert het plan De Goede Wal. Velen betuigden hun
steun.
Als dat ook voor jou geldt: mail naar 
degoedewal@gmail.com 
Geef je naam en adres op en eventueel je telefoonnummer voor
de WhatsApp-groep. 
Geef aan dat je De Goede Wal wilt volgen en liefst dat je het plan
ook steunt! 
Hoe groter de steun hoe sterker we staan met De Goede Wal
tegen de uitvoering van de damwanden en voor een
kleinschaliger, sterk en mooi alternatief.
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