
Welkom!
online informatiebijeenkomst Waalseilandsgracht 
ontwerp afwerking veiligheidsconstructies
dinsdag 25 mei 2021



Voordat we starten

n Enkele spelregels voor een prettig verloop van 
deze online bijeenkomst.

n Uw geluid (microfoon) dempen. 

n Individuele vragen via de chatfunctie of mail. 

n Algemene vragen mondeling, via de optie ‘hand opsteken’. 

n Tussen de presentaties proberen we zoveel mogelijk 
gestelde vragen te beantwoorden. 

n Alle vragen en antwoorden komen op de website: 
amsterdam.nl/waalseilandsgracht. 



Agenda
Voorstellen 
Doel van de bijeenkomst

Deel 1 - Versterking kademuren Waalseilandsgracht
n Situatie kades, aanpak en planning 
n Vragenronde

Deel 2 - Afwerking veiligheidsconstructies voor kades
n Proces, status van het ontwerp, omgevingsvergunning
n Presentatie van het ontwerp en toelichting keuzes
n Vragenronde

Afsluiting, rond 21.00 uur



Voorstellen

n Wijnand Schreurs – gespreksleider

Van de gemeente aanwezig: 

n Marlo de Kat – omgevingsmanager wal/afwerking

n Harold IJskes – omgevingsmanager water
n Emma Diehl – landschapsarchitect 
n Kees Dekker – ecoloog voor vergroening

n Monique Zuurbier – projectondersteuner



Doel van de bijeenkomst

n Informeren over de aanpak van de kades en het verloop van de 
voorbereidingen. 

n Informeren over het ontwerp van de afwerking van de 
veiligheidsconstructies die voor de kademuren komen. 

n Toelichten wat met de inbreng van bewoners is gedaan en 
waarom bepaalde keuzes in het ontwerp zijn gemaakt.

n Uw vragen beantwoorden en uw reacties horen. 

n Vertellen wat het vervolg is. 



Waalseilandsgracht – werkgebied
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Staat van de kades

n De kademuren zijn in zo’n slechte staat dat we de 
constructieve veiligheid niet meer kunnen garanderen. 

n De constructies vertonen gebreken op veel plekken, onder en 
boven water. Gebreken aan de houten fundering, voorover 
hellen delen kades, scheuren in het metselwerk. 

n De kademuren moeten over de hele lengte worden vernieuwd. 
Naar verwachting binnen 8 tot 10 jaar. Deze zomer is daar 
meer duidelijkheid over. 



Veiligheidsmaatregelen
n Korte termijn: beperken gewicht op de zwakke kades

– Tijdelijke opheffing 57 autoparkeerplaatsen.
– Tijdelijk verbod voertuigen zwaarder dan 7,5 ton.

n Kades volgen door metingen:
– Metingen 2019/2020 tonen lokale, buitengewone vervormingen.
– Sinds gewichtsbeperking vertonen de kades stabiel gedrag, 

maar constructief bezwijken kademuren is niet uit te sluiten. 

n Versterken kademuren is noodzakelijk om: 
– constructieve veiligheid te kunnen garanderen,
– gevolgschade voor schepen/arken, kabels en leidingen voorkomen,
– kademuren veilig in gebruik te houden tot de vernieuwing.



Versterken kademuren

n Met veiligheidsconstructies 
van stalen damwanden. 

n Op 2 meter van de kademuur. 

n De damwand steekt 
ongeveer 1 meter uit boven 
de waterlijn.

n Binnenkant 14 – 23: 
bij deze 50 meter kade te 
weinig ruimte voor een 
damwand, daarom 
onderzoek naar andere 
manier van versterken.



Veiligheidsconstructie, ter hoogte Hotel Pulitzer - Prinsengracht 



Veiligheidsconstructies

Onderzoek naar andere
methode versterking

Veiligheidsconstructie 
2 meter van de kade

Oudeschans

Oude Waal
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Waalseilandbrug

Monumentale 
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Gevolgen (bouw) veiligheidsconstructies

n Versterken van de kades heeft forse impact. Zowel de 
voorbereidingen en werkzaamheden, als het eindresultaat. 

n We verplaatsen bijna alle woonarken en –schepen voor de 
werkzaamheden.

n Arken/schepen keren terug naar ligplaatsen aan meerpalen. 

n Bomen op de kades: 
– 20 van 34 bomen worden gesnoeid voor werkruimte 
– om de monumentale boom tegenover Oude Waal 12 te 

beschermen, wordt de veiligheidsconstructie aangepast.



Fasering en planning werkzaamheden

n Bouw veiligheidsconstructies:
– start bij kade Binnenkant �
– daarna kade Oude Waal �

n Tijdelijke pontonsteiger 
voor de schepen en arken die 
verplaatst worden. 

n Totale duur uitvoering: 
ongeveer 6 maanden, tussen 
eind juli 2021 – januari 2022

Oude WaalFASE �

Binnenkant

Oude WaalFASE �

Binnenkant



Fasering en planning werkzaamheden
Fase Maand Duur Activiteit

Eind juli 2021 Ca. 3 weken Verplaatsen woonarken Binnenkant naar 
pontsteiger aan Oude Waal

Fase 1 Half augustus Ca. 8 weken Plaatsen veiligheidsconstructie bij de 
Binnenkant; Afwerking: trappen, vlonders;
Terugplaatsen en aansluiten woonarken;
Verplaatsen pontsteiger naar Binnenkant

Tussenfase 1e helft oktober Ca. 2 weken Verplaatsen woonarken en –schepen van Oude 
Waal naar pontsteiger aan Binnenkant

Fase 2 2e helft oktober Ca. 11 weken
(incl vakantie)

Plaatsen veiligheidsconstructie bij de Oude 
Waal; Afwerking: trappen, vlonders; 

Medio januari Ca. 2 weken Terugplaatsen en aansluiten woonschepen van 
Binnenkant naar Oude Waal



Voorbereiding: waar werken we nu aan?

n Tekening met ligging en afmetingen van schepen/arken, nu en na 
plaatsing van de veiligheidsconstructies.

n Afspraken en overeenkomsten met bewoners/eigenaren van 
schepen en arken over tijdelijke verplaatsing en terugkeer. 

n Bouwkundige vooropnames panden.

n Taxatie/schouw schepen en arken.

n Voorbereiding uitvoering veiligheidsconstructies. 

n Aanvraag omgevingsvergunning / snoeivergunning. 

n Afwerking veiligheidsconstructies.



Vragen en reacties
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Afwerking veiligheidsconstructies

n De veiligheidsconstructies staan er 8 tot 10 jaar.

n Extra openbare ruimte langs de kades. 

n Wens buurtbewoners: aantrekkelijke afwerking van de 
constructies die past bij de Waalseilandsgracht, in uitstraling en 
gebruik.

n Vanwege de lange duur en de forse impact van de constructies 
in deze gracht, investeert gemeente extra in de afwerking. 

n We hebben hiervoor een ontwerp gemaakt op basis van 
gesprekken met bewoners en het ‘Plan B’. 



Proces ontwerp afwerking

n Vandaag presentatie en toelichting van het ontwerp. 
We horen graag uw reacties en vragen. 

n Vanaf 26 mei (12.00 uur) ontwerp op de website. 
Reageren kan via e-mail tot en met vrijdag 28 mei. 

n Op 26 of 27 mei ontwerp in restaurant Hemelse Modder bekijken. 
Op afspraak: amsterdam.nl/waalseilandsgracht. 

n Met de reacties maken we het ontwerp af.

n Ontwerp moet getoetst worden voor een omgevingsvergunning. 



Impressie veiligheidsconstructie



Doorsnede veiligheidsconstructie

metselwerk kade
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Uitgangspunten van gemeente

Beheer en
onderhoud

Biodiversiteit  
verbeteren

Minimaal 50% 
van constructie
open laten voor 
waterkwaliteit

lucht
licht

Veiligheid van mensen

Duurzame
materialen



Wensen en aandachtspunten bewoners

Alternatief voor een 
balustrade / leuning 
op de kaderand

Afval in de
constructie 
voorkomen

Damwandconstructie
verbergen

Afscherming van 
passanten en 
geluiden

Geen
doorlopende
boulevard



§ Voorkomt dat zwerfafval 
vanaf de kade in de 
constructie valt of waait. 

§ Lage, groene 
afscheiding tussen de 
straat en boten langs 
de kade. 

§ Onderzoeken of de 
plantenbakken in 
plaats van een 
balustrade kunnen 
komen. 

Rand van plantenbakken langs de kade



Vlonders: openbare ruimte en toegang boten



Toegang aangepast aan type boot

vlonder met toegang 
naar woonschip

Toegang woonschip

vlonder met toegang 
naar woonark



Open constructie
met veel groen

Afwerking open deel constructie
n minimaal 50% van de constructie open laten
n rond de toegangen naar de boten komen vlonders
n afwerking van de rest van de constructie: 2 varianten onderzocht

Met roosters op 
de constructie



Variant met roosters en vlonders 
n Bij deze variant kan elke vlonder maximaal 4 meter lang zijn.
n Om beperkte licht- en luchtdoorlating van roosters te compenseren. 



Variant met roosters en vlonders 

Nadelen
§ Roosters laten minder lucht en licht door, 

daardoor kortere vlonders.

§ Meer schaduw, groter risico op slechte 
waterkwaliteit en blauwalg. 

§ Minder goed toegankelijk, dus lastiger te 
beheren.

§ Kleine afval kan door de roosters. 
Groter afval komt in het water. 

§ Meer materialen: minder duurzaam, 
hogere kosten.

§ Ratten: perfecte omgeving onder 
roosters.

§ Aantrekkende werking voor passanten: 
zitplek of boulevard. 

Voordelen
§ Roosters houden groter

zwerfafval tegen. 

§ Bewoners en passanten kunnen 
over de roosters lopen.

§ Roosters verbergen de open 
constructie. 



Variant open, groene constructie met vlonders 
n Bij deze variant kan elke vlonder 8 meter lang zijn
n Er komt veel lucht en licht in de constructie.



Variant open, groene constructie met vlonders 

Nadelen

§ Afval kan in de constructie waaien. 
Zoals plastic zakken, papier. 

§ Eerste 2 jaar is de constructie nog 
gedeeltelijk  zichtbaar. Totdat de planten 
groot genoeg zijn. 

Voordelen

§ Beter voor de ecologie

§ Meer licht en lucht in constructie

§ Kleiner risico op slechte 
waterkwaliteit en blauwalg

§ Planten kunnen gemakkelijker 
groeien. 

§ Beter toegankelijk voor beheer. 

§ Minder ratten. 

§ Minder materialen, dus 
duurzamer en lagere kosten. 



Vergroenen van de open constructie

Struiken en vaste planten
Moerasplanten (helofyten)

Klimplanten



Plantenbakken

Laagveen

Veluwe

Heuvelland

n 5 plantengroepen 
n verschillende inheemse planten en struiken
n laten het Nederlandse landschap zien

Duinen

Rivieren



Bewoners kiezen plantsoorten

n Bewoners kiezen welke plantsoorten in de bakken komen. 
Per 4 meter een plantgroep.

n Eind juni / begin juli komen we langs en kunt u uw voorkeur 
aan ons doorgeven.

n De gemeente zorgt voor onderhoud planten, 
2 à 3 keer per jaar. 

n Uw hulp bij onderhoud en bewatering
van de planten is heel welkom!



Materialen plantenbakken
n We onderzoeken nog van welk materialen 

de plantenbakken worden gemaakt.

n Voorbeelden van materialen:

Stalen of kunststof
roosters

Hout



Materialen vlonders
n We onderzoeken geschikte materialen 

voor de vlonders. 
n Veilig, duurzaam, goed te onderhouden etc. 
n Uw suggesties zijn welkom!

HoutKunststof roosters

Antislip hout



Vragen en reacties
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Afsluiting

n www.amsterdam.nl/waalseilandsgracht
– Ontwerp afwerking bekijken op website (vanaf 26 mei, 12 uur)
– Afspraak maken om ontwerp te bekijken (26 of 27 mei)
– Verslag van de vragen/antwoorden (eind deze week) 
– Medio juni komt het aangepaste, definitieve ontwerp voor de 

afwerking op de website. 

n Reactie en vragen over het ontwerp kunt u t/m vrijdag 28 mei 
per e-mail sturen naar: marlo.de.kat@amsterdam.nl

Bedankt voor uw aanwezigheid, reacties en vragen!


