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Doel bijeenkomst 
Op 20 juni 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 van de kademuren van de Oude Waal en de Binnenkant.  
 
Status verslag  
Dit verslag is geen juridisch document, maar een informatieve weergave van het gesprek in de 
klankbordgroep, opgesteld door de onafhankelijk procesbegeleider. 
 

Actualiteiten 
• Afvoer afmeerkabels: In de eerste week van juli worden alle restpunten meegenomen.  
• Palen met bedrading: De palen blijken niet leeg, er zit bedrading in van data-aanbieders (telefoon, 

tv, etc.). Hier gaat de gemeente niet over, maar de aanbieders zelf. Het is lastig om iemand te 
vinden die hierover gaat. Bas Lodder (Gemeente Amsterdam) zal het nog eens proberen.   

• Plantonderhoud: Vrijdag 17 juni is de workshop geweest voor het onderhouden van de planten. 
Er waren 4 mensen aanwezig. Deze mensen hebben geleerd hoe ze voor de planten kunnen 
zorgen. De presentatie van de workshop wordt gedeeld met andere geïnteresseerden die er niet 
bij konden zijn. Het bewateringssysteem werkt nog niet overal: er wordt hier nog handmatig water 
gegeven door de gemeente. Hopelijk is dit z.s.m. opgelost.  

• Vergroening Oude Waal: Op 4 mei zijn de wensen en zorgen van bewoners opgehaald. De 
gemeente heeft de randvoorwaarden benoemd. De ecoloog van Gemeente Amsterdam heeft op 
basis daarvan een ontwerp gemaakt voor het vergroenen van de afgesloten parkeervakken. Helaas 
blijkt dat er vanuit gemeentelijk beleid geen plantenvakken mogen. In een brief van 30 mei j.l. van 
de wethouder aan de gemeenteraad is te lezen dat er alleen plantenbakken geplaatst mogen 
worden als bewoners zelf het beheer doen. Er zijn uitzonderingen, maar het is niet helemaal 
duidelijk wanneer iets als uitzondering wordt aangemerkt. Er wordt door de omgevingsmanager 
en ecoloog de van Gemeente Amsterdam toch geprobeerd om een ontwerp in te dienen met 
plantenbakken die afwijken. Plantenvakken lijkt op dit moment niet haalbaar. Er is een kans dat 
dit ontwerp niet wordt aangenomen. Ondanks dit risico is het plan om dit ontwerp samen met de 
betrokken bewoners te bespreken en voor de zomervakantie in te dienen.  

• Fietsen: De laatste fietsnietjes zijn gezet. Omdat er op sommige plekken geplande fietsnietjes niet 
konden worden geplaatst (i.v.m. o.a. boomwortels) wordt er nog één keer gekeken of alle plekken 
benut zijn, en wordt nogmaals de vraag om zwerffietsen weg te halen ingediend.  

• 50-meter: Er zijn allerlei onderzoeken gestart, zoals duikonderzoek en constructieonderzoek. Er 
wordt hiermee onderzocht of groutinjectiepalen haalbaar zijn. Het streven is om de onderzoeken 
voor de zomer af te ronden, maar de kans is dat dit pas eind augustus/begin september lukt.  

• Afmeerpalen Oude Waal: Het plan is verstuurd naar de schepen. Er wordt nu maatwerk geleverd. 
De schatting is dat er - i.v.m. afhandeling vergunningen - eind oktober kan worden gestart met de 
werkzaamheden. Er wordt een draaiboek gemaakt met de bewoners samen.  

 
Vaststellen verslag 12 mei 2022 
Het verslag is vastgesteld en wordt op de website geplaatst.    
 

Klankbordgroep Waalseilandsgracht 
Datum: 20.06.2022 
Auteur: Amber Bosse  
Locatie: Buurtcentrum de Boomsspijker 
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Evaluatie van de Klankbordgroep  
De deelnemers van de KBG en de betrokken omgevingsmanagers van Gemeente Amsterdam hebben 
voorafgaand aan de bijeenkomst een evaluatie per mail ingediend bij Public Mediation. Hier zijn een aantal 
thema’s uit naar boven gekomen die als agenda zijn rondgestuurd. Aan de hand van deze thema’s is er 
tijdens de bijeenkomst gezamenlijk geëvalueerd.  
 
Beginfase Klankbordgroep 
De leden van de KBG geven aan dat veel mensen zijn geschrokken van de brief die eind 2020 ineens op de 
mat viel over de staat van de kades. Dit zorgde voor stress en onrust. Het is beter als dergelijk nieuws 
inclusief een voorstel voor een omgevingsproces wordt gecommuniceerd en een plek waar mensen terecht 
kunnen met zorgen. In het begin was er weinig vertrouwen richting de gemeente. Dit kwam mede doordat 
er met sommige bootbewoners afspraken gemaakt waren door een omgevingsmanager die vervolgens niet 
allemaal haalbaar bleken. Later is dit vertrouwen hersteld. Enkele KBG-leden geven aan het nog wel lastig 
te vinden dat sommige plannen zijn losgelaten in de KBG die eerder door deze omgevingsmanager waren 
toegezegd, zoals het creëren van ruimte voor brandveiligheid.  
 
Representativiteit KBG en moment toetreding walbewoners  
Het uitnodigen van de KBG mocht inclusiever. Mensen zijn nu door de gemeente persoonlijk gevraagd. Een 
geschiktere strategie was wellicht geweest om een brief bij iedereen in de bus te doen met een uitnodiging. 
Dit had kunnen zorgen voor een betere representativiteit. 
 
Daarnaast brengen sommige KBG-leden in dat het moment van toetreding van de walbewoners tot de KBG 
volgens hen niet eerlijk is verlopen. Hoewel walbewoners tegelijk met de waterbewoners zijn uitgenodigd 
om deel te nemen in de KBG, is de KBG de eerste maanden alleen met de waterbewoners gehouden. De 
walbewoners hadden vooralsnog afgezien van deelname. Deze scheiding is door verschillende KBG-leden 
verschillend ervaren. Enkele walbewoners geven aan dat zij het gevoel hadden dat waterbewoners druk op 
hen uitoefenden om voorlopig niet deel te nemen omdat de KBG alleen over de verplaatsingsovereenkomst 
en nautisch-technische zaken zou gaan. Walbewoners hebben zich vervolgens afzijdig gehouden in de 
verwachting op tijd opnieuw uitgenodigd te worden. Dit is pas laat in het proces weer gebeurd; veel keuzes 
die van invloed waren op het zicht vanaf de kade waren toen al gemaakt. Sommige walbewoners geven 
aan het als kwetsend te hebben ervaren dat zij het gevoel hadden te moeten aantonen dat zij ook 
belanghebbenden waren, terwijl zichtlijnen voor hen ook erg belangrijk zijn. Sommige waterbewoners 
geven aan dat zij het als heel prettig hebben ervaren dat zij in de eerste fase van de KBG rechtstreeks met 
de gemeente konden onderhandelen over de details van de verplaatsingen. Terugblikkend en als leerpunt 
voor de toekomst, is er brede overeenstemming in de KBG over de wenselijkheid om vanaf het begin van 
zo'n traject zowel vertegenwoordigers van het water als van de wal in een KBG te hebben.  
 
Proces en mandaat klankbordgroep  
De leden van de KBG hebben de aanwezigheid van een onafhankelijke procesbegeleider als prettig ervaren. 
Hoewel de vergaderingen soms wat strakker mochten, voelde de sfeer altijd veilig en kon iedereen zijn 
verhaal kwijt. Het was niet altijd duidelijk of er veel gesproken zou worden over (technische) details of over 
een bredere visie: als groep zul je een balans moeten vinden tussen individueel en gemeenschappelijk 
belang. Een KBG-lid bracht in dat het woord ‘klankbord’ op weerstand stuit. Het geeft een gevoel van 
onmacht: de gemeente praat tegen de bewoners of andersom. Een overleggroep of werkgroep doet meer 
recht aan de gewenste verhoudingen tussen gemeente en bewoners.   
 
Inzet Gemeente Amsterdam  
KBG-leden zijn positief verrast over de volle inzet van de omgevingsmanagers van Gemeente Amsterdam. 
Er zijn daarbij wel zorgen over de continuïteit van deze inzet. Zodra de Waalseilandsgracht niet meer als 
project wordt aangemerkt zullen zij geen ‘eigen’ omgevingsmanager meer hebben. Het is daarom 
belangrijk dat er een aanspreekpunt blijft vanuit de gemeente en dat de bewoners weten wie dit is. 
Daarnaast geven een aantal van de KBG-leden aan dat zij graag zien dat zodra de planfase van de 
vernieuwing van de kade van de Waalseilandsgracht start, er opnieuw ruimte wordt gezocht om een groep 
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te vormen waar zowel bewoners als gemeente in deelnemen.  
 
Enkele KBG-leden zien graag dat de inzet van Gemeente Amsterdam de komende jaren zich tevens richt op 
het creëren van meer zichtruimte (tussen de woonboten) en brandveiligheid (van de woonboten) aan de 
Binnenkant. Om dat mogelijk te maken, verzoeken zij de Gemeente een woonark op te kopen wanneer de 
mogelijkheid zich voordoet. Andere leden van de KBG sluiten zich hier niet bij aan.   
 
Gezamenlijke kennis/informatiebasis  
De kennis die is opgedaan tijdens de KBG moet niet verloren gaan wanneer de omgevingsmanagers 
vertrekken. Veel informatie staat in de verslagen die zijn gemaakt door Public Mediation. De website van 
de Waalseilandsgracht komt ook van pas. Er moet vanuit de gemeente een goed dossier worden opgetuigd 
dat volgende ambtenaren in staat stelt om de voorgeschiedenis te begrijpen. Het zou daarnaast een mooie 
bijkomstigheid zijn om de lessen uit dit proces over te dragen aan andere projecten van de afdeling Bruggen 
en Kademuren. Gemeente Amsterdam geeft aan dit ook belangrijk te vinden en hier werk van te willen 
maken.  
 
Positief gevoel Klankbordgroep  
De verbeterpunten in acht genomen heerst er in het algeheel een positief gevoel over wat de KBG en de 
gemeente samen hebben bereikt.  
 

Volgende bijeenkomst 
Dit was de laatste bijeenkomst van de KBG in deze vorm.  
 

Aanwezigen  
Leden klankbordgroep: 

• Bart Dieho 
• Charles Schrijver 
• Elly Wempe 
• Loes Wagemans 
• Riche Martens 
• Wilfried Post 
• Pien Schepel  
• Hannie van Nuland 
• Jochem Bakker 

 
Gemeente Amsterdam: 

• Bas Lodder 
• Marlo de Kat 

 
Public Mediation (onafhankelijke voorzitter): 

• Marc Rijnveld 
• Amber Bosse 

 
Afwezig: 

• Steven Droppers 
• Mark Glynne


