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 Datum 14 mei 2021 
 Behandeld door Marlo de Kat/Harold IJskes 
   
 Onderwerp Voorbereidingen versterking kademuren: 

Bouwkundige opnames panden en 25 mei online informatiebijeenkomst 

   

 

 Beste bewoner/ondernemer,  

We gaan de kademuren van de Waalseilandsgracht versterken met veiligheidsconstructies. Wij 
informeren u regelmatig over het verloop van de voorbereidingen. In deze brief leest u over de 
bouwkundige opnames van panden langs de kade en de werkzaamheden aan de 
hemelwaterafvoeren in de straat. Deze brief is ook een uitnodiging voor een online bijeenkomst 
op dinsdag 25 mei waarin we u willen bijpraten en het ontwerp voor de afwerking van de 
veiligheidsconstructies presenteren.  
 
Ontwerp afwerking veiligheidsconstructies 
In uw straat komt langs de kade een 2 meter brede, stalen veiligheidsconstructie. Hier ontstaat 
nieuwe, tijdelijke openbare ruimte. Veel bewoners hebben in de afgelopen maanden hun wensen 
en ideeën voor de afwerking van de veiligheidsconstructies met ons gedeeld. Bij de afwerking 
moeten we ook rekening houden met bijvoorbeeld de veiligheid van mensen en de kwaliteit van 
het water. Op basis van die uitgangspunten en de inbreng uit de buurt heeft een 
landschapsarchitect een ontwerp gemaakt voor de afwerking van de veiligheidsconstructies.  
 
Online bijeenkomst op 25 mei 
We organiseren een online bijeenkomst via MS Teams waarin we het ontwerp voor de afwerking 
aan u laten zien en vertellen hoe het ontwerp tot stand is gekomen. U kunt natuurlijk vragen 
stellen. U hoeft zich niet aan te melden voor de bijeenkomst. Om deel te nemen moet u wel vooraf 
het programma/de app MS Teams installeren op uw computer, laptop, tablet of smartphone. 
 
We zien u graag bij de bijeenkomst:  
 Op dinsdag 25 mei 2021 
 Van 19.30 tot 21 uur 
 Link naar de MS Teams vergadering:  https://bit.ly/3w13Pbs 
 
Ontwerp bekijken 
 Vanaf 26 mei om 12.00 uur staat het ontwerp op amsterdam.nl/waalseilandsgracht.  
 U kunt het ontwerp ook bekijken op woensdag 26 mei of donderdag 27 mei tussen 12.00 en 

18.00 uur in restaurant Hemelse Modder (Oude Waal 11). Daar ben ik dan om het ontwerp toe 
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te lichten en vragen te beantwoorden. Vanwege de coronarichtlijnen kunt u hiervoor vanaf 
dinsdag 18 mei een tijdstip reserveren via de website amsterdam.nl/waalseilandsgracht.  

 
Werkzaamheden aan hemelwaterafvoeren 
Bij een aantal panden aan de Binnenkant en Oude Waal lozen de hemelwaterafvoeren in de 
gracht. Dat kan niet meer als er een veiligheidsconstructie voor de kade staat. Daarom gaat 
Waternet deze afvoeren aansluiten op het riool. Dat gebeurt tussen 21 en 24 juni. Voor de 
werkzaamheden wordt steeds een deel van de straat afgesloten, afhankelijk van de plaats waar 
wordt gewerkt. Heeft u een verhuizing of ander transport gepland in deze week? Neem dan 
contact met mij op.  
 
Bouwkundige opnames panden 
In overleg met eigenaren en bewoners laten we door het bedrijf BouwRisk bouwkundige opnames 
maken van de panden aan de Oude Waal en Binnenkant. Dit gebeurt voorafgaand aan de 
kadewerkzaamheden. De staat van een pand, zowel de binnen- als buitenzijde, wordt beschreven 
en gefotografeerd. Als er tijdens de werkzaamheden aan de kades schade aan uw pand/woning 
ontstaat, dan helpt het opnamerapport bij het beoordelen van die schade. Het uitvoeren van de 
bouwkundige opname kost u niets.  
 
Het bedrijf BouwRisk voert de opnames uit tussen 14 juni en 14 juli 2021. U ontvangt ongeveer 3 
weken voor de opname van uw pand/woning een brief van BouwRisk met daarin de geplande 
datum en tijd. Komt de datum u niet uit, dan kunt u een andere afspraak 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.  

 Harold IJskes is contactpersoon voor bewoners en eigenaren van de woonschepen en 
woonarken. Hij is te bereiken op 06 1131 7119 en via h.ijskes@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 
Omgevingsmanager  
Bruggen en Kademuren 
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