
 

Beste medebewoner aan het rak Oude Waal-Binnenkant, 
 
Als bewoner van de Oude Waal of de Binnenkant ben je welkom op 
de Zoom-bijeenkomst komende donderdag 10 juni om 19.30 
uur met uitleg over het plan De Goede Wal door Jim Klinkhamer met 
gelegenheid tot vragen en opmerkingen. 
Fijn, als je in een antwoord op deze mailbrief alvast laat weten of je 
meedoet. Je kunt donderdag klikken op: 
Zoom-link voor 10 juni 19.30 uur- De Goede Wal 
 
In de tekst die hierna volgt vind je een eerste uitleg over het 
alternatief voor de damwanden die de gemeente wil plaatsen. 
 
Aan het eind van deze mailbrief vragen we je steun te betuigen met 
ons plan De Goede Wal.  
Na lezing van het volgende ben je daar hopelijk graag toe bereid. 
Als je eerst de nadere uitleg komende donderdag wilt afwachten is 
natuurlijk ook goed. 
 
Elly, Jim en Pauline 

 

 

 

 

 
 

 

Damwandenplan van de gemeente blijkt 
overbodig en is onnodig verloederend   
Wob-verzoek legt bloot: noodzaak damwanden niet 

onderbouwd. Alternatief De Goede Wal is veilig, sterk, 

realistisch, mooi, goedkoop en snel uitvoerbaar, maar zal de 

gemeente toch het eigen plan doorzetten? 

De bewoners, verenigd in De Goede Wal, willen wethouder Egbert de 

Vries en zijn ambtenaren overhalen om ons alternatieve plan te 

omarmen voor het tijdelijk versterken van de kademuren van de 

Waalseilandsgracht. Dit in plaats van de door de gemeente bedachte 

damwanden met dwarsbalken op 2 meter uit de kade, die niet nodig 

zijn, zo blijkt na inzien van de onderliggende gegevens. 
  

We kennen ze al enige tijd, de oprukkende roestige 
damwanden met 'stempels' (dwarsbalken) langs kades in de 
binnenstad, met de vervuiling die ze aantrekken en de lelijke 

hekken op de kades die er verplicht bij horen. 



 

 

In het gemeentelijke plan komen er damwanden over vrijwel 
de volle lengte van onze kades. Tussen damwand en kademuur 

komt een balkenstaketsel en, tot vlak onder de waterspiegel, 
een zandpakket. Aan de uiteinden komen knikken naar de 

kademuur, om de zones af te sluiten (zie hierboven). 

Het mooiere alternatief van De Goede Wal, 
voor walbewoners en bootbewoners 
 
Een even sterk alternatief, mooier, zonder verloedering van onze 
leefomgeving, snel uitvoerbaar en zonder damwanden: het plan 
De Goede Wal. 
Walbewoner architect Ir. Jim Klinkhamer laat alle woonboten op 
de bestaande kleine afstand van ca. 1 meter van de kades, in 
plaats van, zoals bij het damwandenplan: 2 meter uit de 
kademuur achter een roestige damwand met een balkenstaketsel 
('stempels') tussen damwand en kademuur. 
  

 
 

 

Vriendelijker voor de woonboten in meer opzichten 
Het alternatief kan kleinschalig worden uitgevoerd met tijdelijke 
verplaatsingen van steeds 2 woonboten in plaats van 
grootschalige langdurige verplaatsing. Dit is maatwerk in plaats 
van het rigoureuze standaardrecept van de gemeente. Want dat 
is de 'tijdelijke' oplossing die er dreigt te komen: damwanden 
over de hele lengte van de kademuren van het rak Oude Waal-
Binnenkant, voor de duur van ca. 10 jaar (er is voorlopig nog 
geen renovatieplan; dit vergt nog veel tijd voor de 200 km oude 
kades in de stad als geheel). 
Met deskundige adviezen van de uiterst deskundige 
buurtbewoner Dr. Ir. Nico Scholten, co-auteur van de 
veiligheidsregelgeving in Nederland, ontwierp Jim Klinkhamer een 
een even sterke oplossing als de damwanden: stalen buispalen 
vlakbij de kademuur, die een stalen verstijvingsbalk tegen de 
kademuur aangedrukt houden. Dit voorkomt dat de muur gaat 
kantelen. Het systeem kan flexibel worden toegepast: bij de 
slechtste delen van de kades komen de palen dicht bij elkaar op 
1 à 2 meter onderlinge afstand,  bij minder slechte delen op 4 à 
6 meter onderling. Plaatsen met 'onderspoeling', waar de 
grachtbodem onder de houten kadefundering is weggespoeld en 
verzakking van de kademuur dreigt, krijgen bodemversterking of 
groutpalen, wat verdere verzakking voorkomt. Zie de tweede 
afbeelding verderop. Dit zijn bestaande technieken, die de 
gemeente hier echter niet heeft overwogen. 



 

 

Plan De Goede Wal. De stalen buispalen staan bij de slechtere 
delen van de kades op kleinere afstand van elkaar dan bij de 

minder slechte delen. Ze worden ingeboord precies tussen de 
bestaande, schuin naar voren komende houten, schoorpalen. 
Dit om die niet te beschadigen. Aaneengesloten damwanden 

kunnen onmogelijk zo dicht bij de kade worden ingebracht; die 
zouden de schoorpalen ruïneren en zelfs de kades kunnen 

omtrekken. 

Suggestieve woorden: 'veiligheid kan niet gegarandeerd 
worden'. 
De gemeente voert aan dat de damwanden in ons rak urgent 
zijn, omdat door onderzoek is gebleken dat de veiligheid van de 
bestaande kades ‘niet meer gegarandeerd kan worden’. Die 
termen hebben ook de gemeenteraad overgehaald om het 
damwandenplan voor 200 km kadelengte te steunen, maar die 
termen zijn niet reëel; ze zijn slechts suggestief. De wet stelt 
normen voor de veiligheid waaraan moet worden voldaan. Maar 
een toetsing van de bestaande kades aan de normen heeft de 
gemeente niet uitgevoerd. Een aantal gebreken aan de kades, 
waarvan velen al tientallen jaren zichtbaar zijn, heeft de 

 

ingenieurs van de gemeente een vrijbrief gegeven om te 
schrijven “veiligheid niet meer te garanderen” waardoor volgens 
hen het aanbrengen van damwanden geen uitstel verdraagt. 
Maar nergens staat in de stukken die we kregen welke gedeelten 
van de kades de geldende norm overschrijden. 
  

21 meter van totaal 212 meter Oudewaalkade met kapotte 
paalkoppen 
We hebben de onderzoeksrapporten met een wob-verzoek 
opgevraagd. Er blijkt dat van de ca. 212 meter kade van de Oude 
Waal een gedeelte van slechts ca. 21 meter waargenomen is met 
kapotte paalkoppen van de houten heipalen onder de kademuur. 
De overige ca. 191 meter (ruim 90%) heeft die gebreken niet of 
slechts sporadisch. Toch moet volgens de gemeente de hele kade 
met damwanden worden gestut. 
  

Binnenkant geen kapotte paalkoppen aangetroffen 
Bij de Binnenkant is 0 % aan beschadigde paalkoppen 
aangetroffen. Scheuren in het kademetselwerk wel (we kennen 
ze al tientallen jaren). 
  

Foto uit de gemeentelijke rapportage van de toestand van de 
kademuur bij de aansluiting Binnenkant- Waalseilandsbrug. 



 

Verplaatsing van de kaderand tijdig tot staan gebracht 
Een serieus probleem zijn de verplaatsingen van de kaderand die 
zijn waargenomen gedurende 3 maanden eind 2020 (rapporten 
zijn door ons opgevraagd, maar nog niet ontvangen). 
Onmiddellijk na de waarneming hiervan is het zware verkeer en 
een deel van het parkeren van de kades gehaald (heel 
verstandig). De daarop volgende 3 maanden tot in 2021 zijn 
geen verplaatsingen meer waargenomen. Nu is er dus geen acute 
dreiging meer. Dat geeft de gemeente toe, maar stelt wederom 
dat toch 'de veiligheid niet gegarandeerd kan worden'. 
  

Gemeente: geen uitstel aan Waalseilandsgracht 
Met die woorden dat 'de veiligheid niet gegarandeerd kan 
worden' wil de gemeente deze zomer beginnen met de uitvoering 
van de damwanden. Dit ondanks het feit dat er geen 
verslechteringen meer zijn waar te nemen van onze 
bestaande kades. 
  

Misvatting over nadeel van plan De Goede Wal 
De gemeente schrijft ons dat het principe van De Goede Wal aan 
de Groenburgwal al is toegepast en daar grote problemen gaf, 
omdat het wel de kanteling, maar niet de verzakking van de 
kademuren kon voorkomen. Een onterechte vergelijking. De 
gemeente heeft bij het geval Groenburgwal, ondanks 
verregaande onderspoeling, nagelaten om de weggespoelde 
bodem onder de fundering aan de vullen en met bijvoorbeeld 
groutkolommen de verzakking te voorkomen. Een grote 
nalatigheid. Bodemaanvulling en draagkrachtvergoting is 
onderdeel van ons plan De Goede Wal.  

 

 

Waar door onderspoeling de fundering in water staat in plaats 
van in grond - soms is zo'n situatie er al tientallen jaren - moet 

als eerste de bodem deskundig worden aangevuld tot aan het 
normale niveau, waarbij dus de houten paalfundering volledig 

in stevige grond staat. Vervolgens kan bijvoorbeeld een 
groutkolom toekomstige verzakking voorkomen. Een 

groutkolom wordt gemaakt door een geperforeerde buis tot 
aan de vaste zandlaag in te boren en daar een (cementachtig) 

groutmengsel in te persen dat zich in de grond rond de 
geperforeerde buis verspreidt en met die grond verhardt tot 

een betonkolom. 



Aardig, maar ook bizar: gemeente vindt plan De Goede 
Wal een mogelijke optie voor de 50 meter waar geen 
damwanden komen 
Zoals je misschien hebt vernomen is de gemeentelijke oplossing 
met de damwanden, die 2 meter uit de kades komen, niet 
mogelijk bij de varende schepen die aan de Binnenkant 
afgemeerd liggen over de eerste 50 meter vanaf de Buiten 
Bantammerstraat. De 2 meter verplaatsing uit de kaderand zou 
de schepen te ver in de vaarzone brengen. Deze 50 meter kade 
is, naar wij vernamen, ook een van de slechtste stukken van de 
kades (gegevens over de zorgwekkende verplaatsing van de 
kaderand hebben wij nog niet ontvangen). Voor deze 50 meter 
staat de gemeente open om, naast andere opties, ons plan De 
Goede Wal verder uit te werken. Dat is natuurlijk een open en 
positieve houding van de gemeente. Toch, als blijkt dat ons plan 
(buispalen, balken langs de kade en bodemversterking of 
groutpalen onder de kade) een goede oplossing is voor deze 50 
meter, die tot de slechtste delen van het hele rak behoort, is de 
weigering om het plan De Goede Wal voor de rest van onze 
kades uit te werken, eigenlijk bizar. Waarom een paar maanden 
uitstel van het damwandenplan onmogelijk wordt geacht is 
volstrekt onduidelijk. 
  

Gemeente open voor alternatieven, maar niet hier 
Tot onze verrassing overweegt de gemeente sinds kort om af te 
stappen van dit damwandenrecept als meest aangewezen 
oplossing voor de grachten in de stad, kennelijk omdat wordt 
ingezien dat nog eens 180 km oude kades verstevigen met 
damwanden én kostbaar, veel te rigoureus, én 
omgevingsonvriendelijk is. Hierbij mogen ‘onze’ ingenieurs, Jim 
en Nico, zelfs meedenken. Voor onze eigen kades echter, is het 

 

damwandenplan op papier al zover gevorderd, dat de gemeente 
het niet meer wil intrekken. Dit terwijl ons plan eenvoudiger, 
logistiek makkelijker, sneller en kleinschaliger uitvoerbaar is. 
Helaas zit het tot nu toe niet in het repertoire van de 
gemeentelijke ingenieurs. Die noemen het innovatief: er zouden 
van ons systeem eerst pilots moeten komen. Vreemd, want wij 
hanteren bekende civiele technieken, die na de gebruikelijke 
geotechnische opnames en civieltechnische berekeningen, direct 
uitgevoerd kunnen worden. 

 

 

Met de kennis van nu 
wordt bij de 

beoordeling van de 
kades veel marge 

genomen. De kennis 
ontbreekt nog om die 
marges te versmallen 

wat wel dringend nodig 
is, zoals ook duidelijk 

gesteld wordt door 
Mandy Korff, die het 

onderzoek leidde naar 
de bezwijking van het 

stuk Grimburgwal 
(Cobouw 14 mei) 

 

Krijgt onze gracht als een van de laatste damwanden?  
Ja, ondanks de ombuiging die de gemeente wellicht gaat maken 
voor de beveiliging van overige oude kades in Amsterdam, 
waarbij zij uitdrukkelijk ook het Plan De Goed Wal in 
beschouwing wil nemen, kan het zijn dat wij, bewoners van de 
Waalseilandsgracht, tot  de laatsten zullen behoren die deze 



 

lelijke en overbodige oplossing voor 10 jaar krijgen …  
  

Plan B, aankleding van de damwanden, eis van de 
bootbewoners 
Ondertussen blijft de gemeente in gesprek over de uitvoering van 
‘Plan B’ van de bootbewoners. Een plan waarbij de lelijke 
vervuilingsgevoelige zone tussen kademuur en damwand wordt 
voorzien van een afdekvloer, zodat deze strook van 2 meter 
breed er aanmerkelijk beter uitziet. Voor deze eis van de 
bootbewoners staat de gemeente open, maar kan die afdekking 
slechts in kleine stukken aanbrengen, steeds 1 lengte 
houtafdekking gevolgd door tweemaal die lengte met open 
rooster, om de nodige ventilatie te krijgen in de stilstaande 
waterzone tussen damwand en kademuur.  Veel andere details 
van de bootverplaatsingen, van de tijdelijke ligplaatsen en van de 
definitieve zijn niet goed uitgewerkt. De bootbewoners zijn op dit 
punt nog zeer ontevreden over de gemeente. 

 

 

Fragment uit Plan B. Hiermee verzetten de bootbewoners van 
waalseilandsgracht.nl zich tegen de dreigende, verloederende 

toestand van damwanden en stempels. Zij eisen dat die geheel 
wordt afgedekt met een steigervloer (blauw) en dat die steiger 

wordt onderbroken door forse plantenbakken tegen 
lengtedoorloop. De gemeente gaat hier positief op in. 

Steun voor Plan B, áls het damwanden wordt doorgezet, 
maar eerst verdient plan De Goede Wal serieus genomen 
te worden 
De bewonersgroep De Goede Wal onderschrijft volledig de eisen 
van de bootbewoners, inclusief hun Plan B met de afdekkingen, 
áls de damwanden onvermijdelijk door zouden gaan. Omgekeerd 
zijn veel bootbewoners geïnteresseerd in ons plan De Goede Wal 
met de buispalen,  balken en bodemversterking. Als dat haalbaar 
zou blijken te zijn, geven ze daaraan de voorkeur.  
  

Geef je mening 
We zijn benieuwd naar jouw mening: zou je kiezen voor een 
minder ingrijpende oplossing als dit mogelijk is? Zoals het plan 
De Goede Wal? Wil je dit aan ons laten weten? 
Als jij en vele bewoners van ons rak zich uitspreken tegen de 
damwanden en voor ons even veilig, snel uitvoerbare en veel 
leefbaardere alternatief, dan kan dit helpen om de gemeentelijke 
koers te doen wijzigen.   
We zullen in elk geval jouw feedback en goede ideeën meenemen 
in het overleg met de gemeente.  
Zou je binnen enkele dagen deze brief willen beantwoorden?  
Heb je weinig tijd om te reageren maar wil je wel je adhesie 
betuigen, beantwoord dan deze mail:   
- nadat de mail in de antwoordmodus staat 
- vul je naam en huisadres in onder de verklaring hieronder. 
We zien uit naar je reactie! 
  
Met vriendelijke groet,  
Elly Wempe, Jim Klinkhamer en Pauline Burmann  
  

 



 

Je steun aan het plan De Goede Wal 
(invullen nadat je op 'beantwoorden' van deze mail hebt geklikt) 
 
Ik zeg JA  tegen een even veilig maar mooier alternatief, zoals 
het plan De Goede Wal met buispalen, balken en waar nodig 
bodemversterking, in plaats van het gemeentelijk plan met 
damwanden op 2 meter van de kades. 
 
Naam: …. 
Huisadres: … 
 
Als je lid wilt worden van de Whatsapp-groep De Goede Wal, 
graag hier je telefoonnummer: … 
De groep wordt voor donderdag opgericht. 
 
Als je passief of actief mee wilt doen in bewonersvereniging De 
Goede Wal, vul dan hieronder bij de puntjes WEL of NIET in: 
Zend mij …..  informatie over een (gratis) lidmaatschap van 
bewonersvereniging De Goede Wal (Oude Waal en Binnenkant) 
 
(verzenden na invulling van tenminste je naam en adres) 

 


