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Doel bijeenkomst 
Op 19 augustus jl. kwamen de waterbewoners van de klankbordgroep Waalseilandsgracht bijeen voor 
de vijfde bijeenkomst over de werkzaamheden en tijdelijke inrichting van de Waalseilandsgracht voor 
het veiligstellen van de kademuren. Centraal stonden een aantal mededelingen over actiepunten die 
de voorgaande week waren uitgevoerd, zoals een verslag van de nautische sessie en updates over de 
aanpassingen van de tekeningen. Daarnaast is de vormgeving van de bewonersavond en de juridische 
werksessie op 26 augustus besproken. Ook werden enkele punten van communicatie met de 
medewoonbootbewoners besproken en het verslag van 5 augustus jl. vastgesteld.   
 
Status verslag  
Dit verslag is geen juridisch document, maar een informatieve weergave van het gesprek in de 
klankbordgroep. Juridische afspraken worden gemaakt in de verplaatsingsovereenkomst en de tweede 
aanvullende overeenkomst.   
 
Mededelingen  

• Kadasterregistratie: na navraag van de gemeente is gebleken dat kadasterregistriatie – naast 
ligplaatsvergunning – ook voldoende is om eigenaarschap aan te tonen voor het 
ondertekenen van de toekomstige overeenkomst(en). Op 2 na zijn alle ligplaatsvergunningen 
en/of kaderregistraties bekend. Deze laatste 2 worden nu nog achterhaald.  

• Volmacht: Kadir van Lohuizen heeft de e-mail betreffende de volmacht toezegging voor 
Paulien Willemsen rondgestuurd. Er ontbreken nog 2 volmachtakkoorden, de klankbordgroep 
gaat hier achteraan. De reply-mails met volmachtakkoorden worden uiterlijk dinsdag 24 
augustus naar de gemeente opgestuurd.  

• Vakantie: Eric ten Hulsen (Gemeente Amsterdam) gaat op vakantie en neemt daarom vandaag 
afscheid van de klankbordgroep. Zijn collega Bas Lodder neemt het na deze bijeenkomst dus 
weer van hem over.  

• Toezeggingen individuele bewoners: er zijn een aantal toezeggingen gedaan door ambtenaren 
aan individuele bewoners. Deze komen nog steeds bij de gemeente binnen. De gemeente is 
aan het kijken welke hiervan haalbaar zijn en welke niet: Eric ten Hulsten en Gilbert Zweedijk 
(Gemeente Amsterdam) zijn hierover in gesprek met de individuele bewoners.  

• Meer aandacht voor schepen Oude Waal: op dit moment is er nog relatief veel aandacht voor 
de Binnenkant, een van de leden van de klankbordgroep stipt aan dat er meer aandacht moet 
komen voor de Oude Waal, zeker ook met betrekking tot de logistieke details. Gilbert 
Zweedijk (gemeente Amsterdam) maakt deze week een ronde langs alle individuele 
bootbewoners, om met hen logistieke details en andere individuele zaken door te nemen.  

 

Klankbordgroep waterbewoners 
Waalseilandsgracht 
Datum: 19.08.2021 
Auteur: Amber Bosse  
Locatie: Hemelse Modder 
Conceptverslag 
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Vaststellen verslag derde bijeenkomst 
Het verslag van de bijeenkomst van de klankbordgroep op 5 augustus jl. is vastgesteld. Nadat er al 
voorafgaand aan de bijeenkomst een aantal kleine wijzigingen per e-mail verwerkt waren, kwamen er 
vanuit de klankbordgroep nog enkele laatste aanpassingen ter sprake. Dit betrof met name de kopjes:  
 

• Evacuatie en situatie bij geen overeenkomst (p. 2) 
Dit kopje werd taal technisch verduidelijkt. Het gaat hier om de noodgedwongen evacuatie in 
het geval van geen overeenkomst. In deze situatie – die de gemeente bij voorkeur mijdt – 
kunnen de boten niet meer voorbereid en gecontroleerd verplaatst worden.  

• Brandveiligheid (p. 5) 
Aan dit kopje werd toegevoegd dat de brandweer intussen heeft aangegeven dat het 
verbeteren van de brandveiligheid op dit moment voor hen geen prioriteit is. Daarnaast is de 
naam Wilfried Post toegevoegd aan de verwijzing naar het Bestemmingsplan Water, om 
verwarring te voorkomen dat dit een standpunt van de klankbordgroep in het geheel zou 
betreffen.   

 
Met betrekking tot het verslag van de bijeenkomst van de klankbordgroep op 11 augustus jl. wordt 
besloten om deze nog niet vast te stellen, en, met oog op de agenda van vandaag, deze de volgende 
bijeenkomst gezamenlijk te bespreken.  
 

Updates procesvorderingen  
 
Tekeningen  
Er lijkt een tekenfout te zijn gemaakt met betrekking tot de palen. Zoals de situatie nu op de tekening 
staat kan Wilfried Post wel uitvaren, maar Jochem Bakker niet meer aan boord komen. De afmeerpalen 
staan namelijk niet op de goede plek. Het lijkt alsof dit geen principieel probleem is, maar een 
tekenfout. Vermoedelijk staat ook bij nummer 1 de paal niet goed en bij nummer 19 ook niet. Een 
goede locatie van de palen is essentieel aangezien de paal het aanknopingspunt is voor het schip: deze 
moeten dus op exact de goede plek komen te staan. Ook voor de andere woonbootbewoners is het 
belangrijk om te kunnen inschatten of de palen voor hen op de goede plek staan. Buiten de 
klankbordgroep heeft echter niemand de tekening nog gezien en is het heel lastig om een voorstelling 
te maken van of het wel of niet klopt op basis van de tekening. Één optie om de inschatting voor de 
bootbewoners makkelijker te maken is het bijvoegen van plaatjes van de palen; dan kunnen mensen 
zien of deze specifieke paal bij hun woonboot past of niet. Gilbert Zweedijk gaat navragen of zulke 
afbeeldingen bekend zijn en meegestuurd zouden kunnen worden bij de tekening.   
 
Wat verder nog belangrijk is met betrekking tot de tekening is dat deze echt gedetailleerd en kloppend 
moet zijn, omdat hij meegestuurd moet worden met de vergunning. De tekening wordt pas 
gepubliceerd aan de andere woonbootbewoners als de klankbordgroep instemt met de tekening.  
 
Damwand 
Er blijft veel onzekerheid bestaan met betrekking tot de damwand op het stuk van de 50-meter. Eric 
ten Hulsen erkent het probleem met het stuk op de 50-meter en de uitvaarroute van de schepen. Dit 
probleem is eerder ook al erkend door de wethouder. De Gemeente Amsterdam is nog steeds bezig 
om hier een alternatief voor te zoeken. Één alternatief dat hier wordt onderzocht is het Plan de Goede 
Wal. Er wordt momenteel een zeer serieus en gecommitteerd haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd 
door de gemeente en vier experts over de uitvoerbaarheid van dit plan, in samenwerking met de 
initiatiefnemers van het Plan de Goede Wal. Hiervoor is op 15 september weer een nieuwe technische 
sessie gepland. Als uit deze studie blijkt dat er gebreken in dit plan zitten, maar dat het in principe wel 
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uitvoerbaar zou moeten zijn mochten deze worden opgelost, dan worden deze gebreken opgelost en 
kan het plan alsnog uitgevoerd worden. Het zou Eric ten Hulsen zeer verbazen als uit deze studie geen 
oplossing voort zou komen. 
 
Zoals het er nu uitziet (momenteel dus vóór enige resultaten bekend zijn uit de haalbaarheidsstudie) 
kan over verschillende oplossingen worden gespeculeerd. Bijvoorbeeld het accepteren van een hoger 
risico op deze specifieke 50-meter, of het met 25 meter westwaarts verlengen ban de op dit moment 
geplande damwand. In het uitzonderlijke geval dat er geen andere oplossing is dan een damwand, zijn 
er 2 mogelijkheden: 1) de damwand wordt geplaatst en er moet iets gebeuren met de drie schepen 
die daar liggen (dan moet er in elk geval één schip weg, en dat willen de woonbootbewoners niet), of 
2) er wordt daar niets gedaan. Maar dan accepteren de woonbootbewoners het risico dat de kademuur 
instort. Mocht het tot instorting of directe vrees tot instorting komen, dan treedt het 
evacuatiescenario in (zie Evacuatie en situatie bij geen overeenkomst, p. 2, verslag 5 augustus jl.). Voor 
nu is in principe het uitgangspunt van de gemeente dat er in de haalbaarheidsstudie een andere 
verstevigingsmaatregel wordt gevonden dan de damwand.  
 
Een vraag uit de klankbordgroep is of er niet nu direct op genoemde 50 meter met kadevernieuwing 
kan worden begonnen. De gemeente acht dit onmogelijk, gegeven het feit dat de capaciteit van de 
gemeente nu op andere projecten zit. Een ander belangrijk punt dat wordt aangestipt is dat het feit 
dat de damwand daar nu niet komt niet alleen vanuit protest uit de buurt komt, maar ook omdat er 
op deze plek in eerste instantie, met een damwand, problemen verwacht werden met de doorvaart 
en het in- en uitvaren.  
 
Onzekerheden  
Voor enkele leden van de klankbordgroep voelt het alsof het belang van de rondvaartboten van de 
toeristen boven het woongenot van Amsterdammers gaat, wat hen doet voelen als 
tweederangsburger. Helaas zijn de onzekerheden met de kademuren niet makkelijk weg te nemen: in 
de hele stad kunnen deze bezwijken. In elk geval zou er in de overeenkomst kunnen worden 
opgenomen dat Gemeente Amsterdam serieus onderzoek doet naar mogelijkheden voor het 
veiligstellen van de 50 meter kademuur waarbij ook de doorvaart en het in- en uitvaren mogelijk 
blijven, zodat dit later juridisch afdwingbaar is. Daarnaast kunnen er procesafspraken gemaakt kunnen 
worden wanneer eventuele ‘als-dan scenario’s’ toch intreden: dan kunnen er gezamenlijk nieuwe 
processtappen gemaakt worden.  
 
Verslag nautische sessie 
Het eenrichtingsverkeer is uitvoerig ter sprake gekomen. Dit lijkt geen optie te zijn vanuit Nautisch 
Beheer. Er zijn een aantal dingen naar voren gekomen die eventueel wél zouden kunnen: bijvoorbeeld 
1) snelheidsbrekers, 2) een bord met 6 km/per uur, 3) beveiligingspalen die het aanvaarrisico 
verminderen, 4) snelheidsmeter, 5) voorkeursdoorgang, 6) eventueel watersport buiten houden. Deze 
opties worden verder uitgezocht door Rob Staal (Nautisch Beheer).  
 
Memo tekeningen  
Een memo over de tekeningen is verstuurd. Het lukt niet om alle relevante details korte termijn in de 
tekeningen te krijgen. Alles wat straks nog ontbreekt, za zwart op wit op papier staan komen en op 
die manier in de overeenkomst worden meegenomen. In de memo staat wat er nog deze week 
getekend kan worden: het systeem van de afmeer-voorziening komt er nog op. Maar de afwerking van 
de definitieve situatie gaat niet op tijd lukken, dit moet dus in de overeenkomst worden beschreven. 
De klankbordgroep mailt nog na met laatste vragen en opmerkingen, maar de tekening is zo goed als 
klaar. Gemeente stuurt deze per mail naar de andere bootbewoners. Die worden gevraagd om reactie, 
met name door te kijken of hun individuele situatie klopt op de tekeningen.  
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Communicatie medebootbewoners   
 
Valbereik 
Er zijn nog onduidelijkheden over het valbereik tijdens de bouw. Het is dus zo dat op het moment dat 
er planken in de kraan worden gehesen, men niet op de woonboot kan zijn, in verband met het risico 
op vallende platen. Er wordt door de aannemer een cirkel getrokken welke boten binnen dit risico 
vallen, deze woonboten moeten dan tijdelijk worden verlaten. Dit gaat om tijdspanne van uren. 
Wanneer dit is, is niet ver van tevoren te voorspellen; de gemeente weet nu dus nog niet wie, wanneer 
en voor hoe lang dit precies zal zijn, dat komt neer op een minutenplanning. De klankbordgroep geeft 
aan dat het wel heel belangrijk is dat mensen zich bewust zijn van dat dit gaat gebeuren en dat er een 
alternatieve werkplek in de buurt komt voor mensen die bijvoorbeeld thuis werken. Het is in elk geval 
goed om mensen op de hoogte te stellen. Dit geldt ook met betrekking tot het eventueel snoeien van 
bomen, aangezien dit gevoelige onderwerpen kunnen zijn.  
 
Bewonersavond 23 augustus 
Er moet een strak draaiboek komen voor deze avond. De meest actuele tekeningen met informatie 
moeten dan naar de bewoners zijn gestuurd. Daarnaast moet het proces tot nu toe worden 
samengevat. De klankbordgroep heeft een grote informatievoorsprong, die moet worden ingehaald 
door de bootbewoners. Eventueel moet er een tweede sessie komen met een technisch persoon erbij 
die specifieke vragen kan beantwoorden. De klankbordgroep stelt voor dat zij zelf op de avond van 23 
augustus de eventueel overblijvende vragen zullen proberen te beantwoorden. De meeting mag helaas 
i.v.m. gemeentebeleid niet live. Er is wel behoefte om een mogelijkheid te creëren om face-to-face 
individuele vragen te stellen, de gemeente gaat hier een mogelijkheid voor vinden, wellicht in de vorm 
van een wandeling langs de kade.  
 

Conceptovereenkomsten  
De verwachting is nu dat vrijdag 20 augustus of maandag 23 augustus de conceptovereenkomsten 
door de gemeente naar de klankbordgroep wordt gestuurd (ten tijde van vaststelling van dit verslag 
zijn deze data inmiddels veranderd). Dit betreft de verplaatsingsovereenkomst en de tweede 
overeenkomst. Deze zijn aangevuld met de vragen die in eerdere bijeenkomsten zijn besproken, 
hiervan moet donderdag de 26ste worden gecontroleerd of alles er inderdaad instaat.  
 
Een onduidelijk punt is de nadeelcompensatie. De gemeente geeft aan dat deze bepaling specifiek 
betrekking heeft op het bedrijfsleven en ziet geen directe mogelijkheid deze op te nemen in het 
contract. Een van de leden van de klankbordgroep licht toe dat dit betrekking heeft op het lijden van 
schade door toedoen van de gemeente, bijvoorbeeld de derving van huuropbrengsten voor de 
verhuurder/ booteigenaar. Het probleem is nu dat er 430 euro proceskosten betaald moeten worden 
als je nadeel-compensatie moet claimen en dat er een drempel ligt van 750 euro. Dit wordt als 
oneerlijk gezien: voornamelijk de ondergrens van 750 euro betekent dat je onder dit bedrag dus zelf 
je geleden schade moet dragen, en dit terwijl er een duidelijk verband aantoonbaar is tussen het 
handelen van de gemeente en de geleden schade. Vraag is of hier in het contract kan worden 
opgenomen dat onder deze grens, in het geval van aantoonbare schade, een verantwoordelijkheid 
voor vergoeding bij de gemeente kan liggen. Eric ten Hulsten gaat dit intern uitzoeken.  
 
Verloop werksessie 26 augustus  
Gilbert Zweedijk gaat in de loop naar donderdag 26 augustus nog enkele rondes over de kade maken 
om specifieke details per woonboot te inventariseren, dit met name om deze eventueel ook in de 
individuele overeenkomsten op te kunnen nemen. Dan is donderdag 26 augustus de werksessie met 
de advocaten in het Amrâth hotel. Hier zullen 3 mensen van de gemeente afgevaardigd worden om 
met de advocaat mee te gaan, de klankbordgroep besluit nog wie zij afvaardigen om met Paulien mee 
te gaan. Het streven is dat de gemeente en de klankbordgroep er dan donderdag samen uitkomen. De 
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klankbordgroep geeft aan dat zij graag tot vrijdagmiddag de tijd hebben voor een definitieve 
bevestiging, in plaats van dat de overeenkomst vrijdag al bij de andere bootbewoners ligt. Dit geeft 
hun de tijd om alles nog even te laten bezinken en eventueel, als nodig, nog laatste aanpassingen te 
doen. De juristen aan beide kanten moeten dan dus vrijdagmiddag beschikbaar zijn om de 
overeenkomst te formaliseren. Daarna is het de voorkeur van de klankbordgroep om samen met de 
bootbewoners en Paulien Willemsen een collectieve bijeenkomst te organiseren, zodat zij eventuele 
vragen nog kan verduidelijken. Dit in plaats van een toelichtingsbijeenkomst georganiseerd door de 
gemeente. 
 
Als de conceptovereenkomst is gefinaliseerd, wordt deze formeel door de gemeente verspreidt. Dit 
door deze persoonlijk uit te reiken en aangetekend per brief te versturen. Daarnaast vinden er (waar 
nodig) individuele gesprekken plaats met Gilbert Zweedijk met betrekking tot de individuele delen van 
de overeenkomst in deze week na de juridische werksessie.  
 
De bijeenkomst sluit af met complimenten vanuit de klankbordgroep aan Eric ten Hulsen, die afscheid 
neemt in verband met zijn vakantie.  

Afspraken en actiepunten   

De eerstvolgende bijeenkomst van de klankbordgroep vindt plaats op maandag 30 augustus om 14:00. 
Marc Rijnveld (Public Mediation) zal hier aanwezig zijn. Gilbert Zweedijk kan er die dag niet bij zijn, voor 
vervanging wordt gezocht.  

Actiepunten  

• De palen op de tekening worden opnieuw ingetekend na commentaar van de klankbordgroep en 
Gilbert Zweedijk kijkt of hij plaatjes kan toevoegen aan de memo over de tekeningen  

• De gemeente bespreekt met Rob Staal van Nautisch Beheer om te kijken welke alternatieven er 
wel ingevoerd kunnen worden als eenrichtingsverkeer geen optie blijkt te zijn  

• Eric ten Hulsten bespreekt intern de nadeelcompensatie en wat er hiervan wel of niet opgenomen 
kan worden in de overeenkomst 

• De gemeente stuurt een reminder voor de bewonersbijeenkomst, de klankbordgroep probeert 
mensen te motiveren om bij deze meeting aan te sluiten 

• Er komt een mail vanuit de gemeente die ook reële verwachtingen schetst wat betreft het 
toekomstige (praktische) bouwproces (bomen, valbereik, etcetera) 

• De tekeningen worden toegestuurd naar de bewoners met de vraag ofiedereen diens individuele 
situatie goed wil beoordelen  

• Gilbert Zweedijk zorgt voor een gelegenheid om fysiek vragen te stellen aan de gemeente in de 
week nadat de conceptovereenkomsten zijn opgesteld, door aanwezig te zijn op de kade of een 
andere vorm te zoeken van face-to-face contact; dit omdat de bewonersbijeenkomst digitaal moet 
plaatsvinden 

Afspraken 

• De klankbordgroep laat weten wie Paulien Willemsen vergezelt naar de werksessie in het Amrath 
hotel  

• Zoals nu lijkt is er geen behoefte aan een toelichtingsbijeenkomst op de overeenkomsten vanuit 
de gemeente. De klankbordgroep zal zelf zo’n collectieve toelichtingsbijeenkomst organiseren in 
het bijzijn van Pauline Willemsen. Er is wel behoefte aan individuele gesprekken, welke de 
gemeente zal faciliteren  

• De werksessie vindt plaats op 26 augustus, echter spreekt de klankbordgroep met de gemeente 
af om dan nog een nachtje erover te kunnen slapen. Het streven is om deze vrijdagmiddag 27 
augustus zal, in het geval van een overeenkomst, definitief te maken   

• De advocaten zullen dus vrijdagmiddag beschikbaar moeten zijn  
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• Mocht er een overeenkomst worden opgesteld waar iedereen tevreden over is, zal de 
klankbordgroep ook collectief achter deze overeenkomst gaan staan  

Aanwezigen  

Leden KBG (waterbewoners)  

o Jochem Bakker 
o Wilfried Post 
o Pien Schepel 
o Charles Schrijver  

Gemeente Amsterdam  

o Eric ten Hulsen  
o Gilbert Zweedijk  
o Bas Lodder 

Public Mediation  

o Amber Bosse  
o Marc Rijnveld  

 

 


