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 Datum 14 juli 2021 
 Behandeld door Marlo de Kat/Gilbert Zweedijk 
   
 Onderwerp Voorbereidingen versterking kademuren: uitstel start werkzaamheden 

 

   

 

 Beste bewoner/ondernemer,  

 
We gaan de kademuren van de Waalseilandsgracht versterken met veiligheidsconstructies. Wij 
informeren u graag over het verloop van de voorbereidingen. In deze brief leest u over het 
onvermijdelijke uitstel van de startdatum, het instellen van een klankbordgroep met bewoners en 
de uitnodiging voor een online bijeenkomst op donderdag 22 juli waarin we u willen bijpraten over 
de huidige stand van zaken en planning.  
 
Uitstel werkzaamheden 
Woonarken en –schepen verplaatsen is ingrijpend. Daarom is het belangrijk dat we het samen 
eens worden over de condities waaronder dit gebeurt. Zover waren we nog niet.  Daarom hebben 
we besloten de start van de werkzaamheden te verschuiven naar september om de tijd te nemen 
voor een zorgvuldig proces. In de tussentijd houden we de kade nauwlettend in de gaten en gaan 
de voorbereidingen achter de schermen verder.  
 
Klankbordgroep 
Bij voorkeur hadden we iedere week met alle bewoners overlegt. Dat is helaas om praktische 
redenen en coronamaatregelen niet mogelijk. Omdat we veel waarde hechten aan persoonlijk 
overleg op locatie willen we dat doen met een klankbordgroep. Op deze manier willen we de 
vragen en zorgen over onder andere de verplaatsingsovereenkomst, communicatie en voortgang 
scherper in beeld krijgen en samen toewerken naar een oplossing die past bij de voorliggende 
veiligheidssituatie. Afgelopen week hebben wij acht woonboot-,  woonark- en walbewoners 
gevraagd aan de klankboardgroep deel te nemen. In deze klankbordgroep worden geen besluiten 
genomen. Daarvoor organiseren we bredere bijeenkomsten waarbij alle bewoners welkom zijn. 
We hopen met hulp van deze klankbordgroep de wederzijdse communicatie te verbeteren, 
procesafspraken te maken en zo beter in te kunnen spelen op de algemene belangen.  
 
Online bijeenkomst op 22 juli 
We organiseren een onlinebijeenkomst via MS Teams waarin we u bijpraten over de stand van 
zaken. Om deel te nemen moet u wel vooraf het programma/de app MS Teams installeren op uw 
computer, laptop, tablet of smartphone. 
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We zien u graag bij de bijeenkomst:  
 Op donderdag 22 juli 2021 van 19:30 tot 21:00 uur. 
 
Om toegang te krijgen tot de onlinebijeenkomst kunt u een email sturen aan Monique Zuurbier: 
M.zuurbier@amsterdam.nl. Wij sturen u vooraf per email een link naar de bijeenkomst. 
 
Technische sessie 12 juli 
Afgelopen maandag is er met diverse deskundige en bewoners een technische sessie gehouden 
over een alternatieve veiligheidsconstructie voor het westelijk deel van de Binnenkant. Het plan 
De Goede Wal is daarbij als mogelijke optie uit de bus gekomen. We gaan dit plan doorrekenen om 
te beoordelen of het op deze 50m van de kade kan worden toegepast. 
 

Volgen met de BouwApp 

U kunt de werkzaamheden aan de kademuur ook volgen op de ‘BouwApp’. Via de BouwApp 

kunnen wij u in dringende situaties ook snel informeren via een push-melding (alleen op 

smartphone of tablet). U kunt vragen, suggesties of klachten delen met de omgevingsmanager. 
 

 Download en installeer de BouwApp via uw smartphone of tablet 
 Ga naar ‘Ontdek’ en zoek op ‘Waalseilandsgracht verstevigen 

kademuren’ 
 Selecteer het project en klik op ‘Volgen’ 

 

 

Volgt u liever via pc of laptop? Dat kan via deze link:  
https://debouw.app/projects/waalseilandsgracht-verstevigen-kademuren/updates 
 
Inloopspreekuur 
Vanaf vrijdag 16 juli 2021 houden wij elke dinsdag en vrijdag inloopspreekuur tussen 13.00 en 15.00 
uur in restaurant Hemelse Modder (Oude Waal 11). Marlo de Kat is hier op vrijdag en Gilbert 
Zweedijk op de dinsdag om uw vragen te beantwoorden. U hoeft hiervoor geen afspraak te 
maken. 
 
Meer informatie en vragen 

 Marlo de Kat is contactpersoon voor bewoners en eigenaren van de panden langs de kades. Zij 
is te bereiken op 06 5101 7189 en via marlo.de.kat@amsterdam.nl.  

 Gilbert Zweedijk is contactpersoon voor bewoners en eigenaren van de woonschepen en 
woonarken. Hij is te bereiken op 06 1527 0207 en via g.zweedijk@amsterdam.nl. 

 Kijk voor meer informatie op amsterdam.nl/waalseilandsgracht. 

 Bewoners van de Waalseilandsgracht beheren de website waalseilandsgracht.nl  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Marlo de Kat      Gilbert Zweedijk 
Omgevingsmanagers 
Bruggen en Kademuren 
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