
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Bas licht toe dat het doel van vandaag is het bijpraten van de klankbordgroep (in ruste) over de 

ontwikkelingen op zowel programmaniveau als gevolg van de bezuinigen en op het projectniveau. 

Welke zaken lopen nog en welke restpunten zijn er nog? De klankbordoverleggen tot juni werden 

voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Bas neemt die taak op zich bij dit bijpraatmoment.  

Na opening zijn er geen aanvullingen vanuit de klankbordgroep op de agenda.  

Bas geeft een update over hoe we er als programma Bruggen en Kademuren voor staan. 

 

▪ We hebben te maken met stijgende prijzen en een beperkte investeringsruimte. Dat heeft 

gevolgen voor de aanpak van bruggen en kademuren in de komende periode. Maar in de 

afgelopen jaren hebben we ook veel kennis opgedaan en zijn onze manieren van onderzoeken 

en berekenen verbeterd. Dat leidt tot een meer gerichte aanpak van het herstel. Daarbij 

vertrouwen we meer op onze monitoring, kiezen we vaker voor gedeeltelijke renovatie van 

hetgeen stuk is (levensduurverlenging) en gaan we alleen voor vervanging van de hele 

constructie (sloop-nieuwbouw) als dat aan de orde is. Dit bespaart kosten. 

▪ Na gedeeltelijke renovatie (levensduurverlenging) kan de kademuur weer minimaal 30 jaar 

langer mee. De levensduur van de kademuur die geheel wordt vernieuwd is minimaal 50 jaar. 

De opties voor levensduurverlenging zijn nu nog beperkt. Door innovatietrajecten moeten er 

meer opties komen.  

▪ Bewoners vragen zich af hoe de Waalseilandsgracht dan vernieuwd gaat worden? En zij 

vragen zich af op welke manier zij hierin kunnen meedenken? 

o Bas erkent de complexiteit vanwege de verschillende maatregelen die zijn of worden 

getroffen. Zo is 150 meter Binnenkant versterkt met een damwand, 50 meter 

Binnenkant wordt waarschijnlijk uitgevoerd via een levensduurverlengende maatregel 

en de Oude Waal is beperkt in gewicht door het afzetten van de parkeerplekken. Bas 

geeft aan dat er in de overdracht van het project een advies wordt opgesteld vanuit 

het huidige projectteam waarin de suggesties vanuit de omgeving worden 

meegenomen. Als we nogmaals bij elkaar komen (medio maart) bespreken we deze 

suggesties. 
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▪ Meer informatie over innovatieve kadevernieuwing staat op op 

amsterdam.nl/bruggenenkademuren.  

 

Update Waalseilandsgracht: 

▪ Er zijn nog een paar kleine restpunten aan de Binnenkant die opgelost moeten worden, als 

losse onderdelen op de kade of een enkele aansluiting die lekt.. Bas deelt mee dat deze losse 

eindjes binnenkort door de aannemer worden afgerond. 

▪ Er wordt vanuit de groep aangegeven dat bekabeling en gasleidingen bij het gedeelte 50 

meter Binnenkant in het water liggen, omdat er een ponton is verdwenen (waarschijnlijk 

gedaan door dezelfde aannemer). Dit is het gevolg van de onderzoekswerkzaamheden die een 

tijdje geleden door duikers zijn uitgevoerd. 

▪ Daarnaast staan er nog een aantal walkasten op de Oude Waal die nodig waren voor de 

tijdelijke ligging van de arken aan de noodsteiger. Bas legt uit dat dit bekend is bij Liander 

maar dat zij een enorme wachtlijst hebben.  Bas zal dit nog een keer checken bij Liander. Het 

kan nog enkele maanden duren voordat de kasten worden weggehaald.  

▪ Hieronder de reactie op de vragen aan de stadsecoloog over de plantenbakken aan de 

Binnenkant: 

o Hoe is het beheer geregeld?:  

De aannemer Schreudersgroen heeft een onderhoudscontract voor drie jaar. Daarna zal 

het beheer overgenomen worden door de afdeling Stadswerken van de gemeente. De 

struiken en boomvormers zullen in breedte en hoogte gesnoeid worden. De breedte wordt 

beperkt tot 1 meter. De hoogte zal variëren. Ik ga uit van zicht op het water vanaf de 

eerste etage vanuit de woonhuizen over de daken van de woonboten. De hoogte is 

afhankelijk van de hoogte van de woonboten en de zichtlijnen.  

o Hoe zit het met de dode planten?:  

De  dode en slecht groeiende planten zullen vervangen worden. Ook worden er nog een 

aantal planten toegevoegd die geplant moesten worden maar nog niet geplant zijn. Ik 

vertel graag nog een keer iets over het beheer aan geïnteresseerden. Een goed moment 

lijkt mij juli 2023. Laten we dan een afspraak maken.   
o Actie: er wordt een afspraak met Kees Dekker de stadsecoloog gemaakt voor 

geïnteresseerden in juli 2023.  

▪ Vraag over groenproject Oude Waal: hoewel er vanuit de buurt een voorkeur is uitgesproken 

voor plaatsing van houten bloembakken op de afgezette parkeerplaatsen, is dit vanuit de 

gemeente niet wenselijk. Dit heeft te maken met verplaatsbaarheid en houtrot. In het beleid 

van de gemeente is op afgezette parkeerplaatsen geen ruimte opgenomen voor 

bloembakken. We gaan ons best doen om een plan in te dienen met een combinatie van 

fietsnietjes en plantenbakken die passend is op deze locatie. Als dit wordt goedgekeurd hopen 

we deze in het voorjaar  2023 te kunnen plaatsen. De eerste tekening is al gedeeld met de 

werkgroep. De opmerkingen hierop worden op een nieuwe tekening verwerkt en opgestuurd 

naar de toetscommissie. De kade mag in ieder geval niet te uitnodigend zijn voor kadezitters 
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en -liggers, wordt aangegeven vanuit de groep. Er is namelijk behoorlijk wat overlast geweest 

de afgelopen tijd: mensen slapen er, doen hun behoeftes en laten afval slingeren.  

▪ De versmalling, bij de entree naar de Oude Waal vanaf de Binnen Bantammerstraat,  is 

ontworpen en wordt hoogstwaarschijnlijk voor de Kerstdagen uitgevoerd. De 

verkeersregelaar kan dan ook weg. De suggestie wordt nog gedaan om  de huidige paaltjes 

dan naar de Binnenkant (bij de entree vanaf de Kalkmarkt) te verplaatsten  totdat de 50 meter 

is aangepakt. Bas neemt deze suggestie mee.  

50 meter Binnenkant 

▪ De laatste hand wordt gelegd aan het haalbaarheidsonderzoek voor versterking van de laatste 

50 meter kade Binnenkant. De signalen zijn positief en het lijkt erop dat de methode met 

groutinjecties, een levensduurverlengende maatregel, kan worden toegepast. Belangrijk te 

realiseren is dat dit een innovatieve methode is en dat voorbereiding en onderzoek nu 

eenmaal tijd kost. Wanneer de laatste hobbels zijn weggenomen kunnen we het vervolgtraject 

starten richting ontwerp en uitvoering. We verwachten niet vóór de zomer 2023 te kunnen 

starten. 

Afmeerpalen Oude Waal: 

▪ Begin 2023 starten we met het plaatsen van de meerpalen aan de Oude Waal. Hierdoor 

trekken de schepen en arken straks niet meer aan de kademuur maar zijn ze afgemeerd aan 

meerpalen. Momenteel lopen de vergunningsaanvragen voor dit werk. De gehele uitvoering is 

een flinke puzzel waarbij de schepen vrijwel allemaal even van hun plek worden gehaald om 

de meerpalen te plaatsen.  

▪ Wilfried vraagt aandacht voor het tijdelijk afmeren van een aantal schepen/arken aan de rij 

schepen bij de 50 meter Binnenkant. Dat is niet stabiel genoeg. Bas checkt bij de aannemer of 

hier iets mogelijk is.  

Ervaringen met de damwandconstructie en de nieuwe vlonder aan de Binnenkant 

▪ Het ‘grachten-gevoel’ begint bij een deelnemer af te nemen door de verplaatsing van de 

woonarken. Dit wordt nog eens versterkt door de bloembakken en de veiligheidsconstructie, 

al wordt toegegeven dat die wel mooi is afgewerkt. Men is blij dat ie er nog goed uitziet en er 

geen sprake is van verloedering of ongewenst gebruik. Zeker in het hoogseizoen is men 

daardoor blij verrast geweest. 

▪ Wel heeft de buurt gemerkt dat er meer inbraken zijn geweest het afgelopen jaar. Of dit 

verband houdt met de veiligheidsconstructie is lastig te bewijzen, en dat wil men overigens 

ook niet suggereren. 

 

We spreken tot slot af om medio maart 2023 nog een keer bijeen te komen, ook voor de 

overdracht naar de opvolger van Bas. Bas zit tot eind maart 2023 bij het programma om het 

project meerpalen af te ronden. De versterking van de 50 meter kade Binnenkant zal door een 

andere collega worden begeleid. 

 


