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 Datum 10 februari 2021 
 Behandeld door Marlo de Kat / Harold IJskes 
   
 Onderwerp Veiligheidsmaatregelen bij kademuren Binnenkant en Oude Waal:  

opheffen parkeerplaatsen, uitstel verplaatsing woonschepen en -arken  

   

  

 Beste bewoner, ondernemer,  

Om de zwakke kademuren bij de Binnenkant en de Oude Waal te kunnen versterken, moeten de 

woonschepen en woonarken die daar liggen tijdelijk worden verplaatst. We starten ongeveer 5 

maanden later met het verplaatsten van de woonschepen en woonarken, op zijn vroegst in juli 

2021. Het versterken van de kademuren begint daarna. We nemen nu al maatregelen waarmee we 

het gewicht op de kades beperken en we volgen de kades met metingen. Zo zorgen we ervoor dat 

de kades veilig blijven. In deze brief leest u waarom we de planning aanpassen, welke veiligheids-

maatregelen we komende week nemen en wat dat voor u betekent.  

 

Wat is er aan de hand?  

De kademuren bij de Binnenkant en de Oude Waal, tussen de Oudeschans en de Buiten 

Bantammerstraat, zijn in slechte staat. We kunnen de kademuren niet op korte termijn 

vernieuwen. Daarom nemen we tijdelijke maatregelen om de kades veilig te houden en de 

levensduur te verlengen. We sluiten tijdelijk autoparkeerplaatsen af en zware voertuigen mogen 

niet meer over de kades rijden. Hierdoor beperken we het gewicht op de kades. Volgende stap is 

het versterken van de kades met veiligheidsconstructies van damwanden. Dat is noodzakelijk en 

belangrijk voor de bereikbaarheid in de buurt. Voor de voorbereiding hiervan nemen we meer tijd.  

 

Overleg met bewoners 

De werkzaamheden aan de kades zijn ingrijpend voor de buurt. In het bijzonder voor bewoners van 

de woonschepen en woonarken die langs deze kades liggen. De tijdelijke verplaatsing van hun 

woningen betekent nogal wat, helemaal als het op korte termijn moet. Dit werd nog eens 

bevestigd in de gesprekken met bewoners in de afgelopen weken. We vinden het belangrijk om 

meer tijd te nemen om in overleg met de bewoners een goed plan te maken voor de tijdelijke 

verhuizing en terugkeer van de woonschepen en woonarken.  
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Complexe situatie 

Vanwege het grote aantal woonschepen, de drukke vaarroute via de Waalseilandsgracht en de 

vele bomen op de kades is de situatie complex en vergt de voorbereiding van de kadeversterking 

meer tijd dan we vooraf hebben ingeschat. Er is meer tijd nodig om verschillende oplossingen te 

onderzoeken, de procedure voor de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan te 

doorlopen en de uitvoering van de werkzaamheden zorgvuldig voor te bereiden. Doordat we nu al 

een aantal veiligheidsmaatregelen nemen, is deze tijd beschikbaar. 

 

Maatregelen korte termijn 

 Op donderdag 18 februari sluiten we 11 parkeerplaatsen af op de Binnenkant en 40 

parkeerplaatsen op de Oude Waal. Ook de parkeerplaatsen voor elektrisch laden zijn dan 

voorlopig buiten gebruik. De parkeerplaatsen blijven afgesloten totdat de kades zijn versterkt. 

Gehandicaptenparkeerplaatsen en parkeerplaatsen voor Autodate blijven in gebruik. 

 Vanaf donderdag 18 februari zijn overdag verkeersregelaars aanwezig die bestuurders van 

zware vrachtwagens erop wijzen dat het niet is toegestaan over de kades te rijden. Uit reacties 

van bewoners bleek namelijk dat bestuurders de verbodsborden soms negeren. 

 We blijven de kademuren in de gaten houden met metingen. Als blijkt dat de kademuren niet 

stabiel zijn of verslechteren, dan nemen we aanvullende maatregelen. Zoals het volledig 

afsluiten van de weg, of slechte delen van een kade extra ondersteunen.  

 

Nieuwe planning 

Met de informatie die we nu hebben, verwachten we op z’n vroegst in juli te starten met het 

verplaatsen van de eerste woonschepen en woonarken. Aansluitend starten de werkzaamheden 

aan de kades en die duren naar verwachting in totaal zo’n 4 tot 5 maanden. Als we verder zijn met 

de voorbereidingen, dan kunnen we op basis daarvan een goede en complete planning maken. Wij 

houden u hiervan op de hoogte.  

 

Parkeren  

Het aantal parkeerplaatsen op de Binnenkant en Oude Waal is vanaf 18 februari zeer beperkt. 

Wellicht is de garage Oosterdok voor vergunninghouders een oplossing. Hier kunt u met uw 

vergunning gratis parkeren. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden, want inrijden op kenteken is 

automatisch geregeld. Meer informatie: www.amsterdam.nl/ parkeerplan.  

Als u parkeert in een langparkeergarage kunt u met een bewonersvergunning zelfs een vergoeding 

krijgen. Meer informatie: www.amsterdam.nl/parkeerplan/langparkeren. 
 

Meer informatie en vragen 

 Informatie en een video over kadeversterking: www.amsterdam.nl/kademuren.  

 Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gesprek, dan kunt u mij bellen of mailen 

op 06 5101 7189 of marlo.de.kat@amsterdam.nl. Als een gesprek op locatie uw voorkeur 

heeft, dan kan dat ook. In de buitenlucht, op een veilige afstand van 1,5 meter. 

 Voor bewoners en eigenaren van een woonschip of woonark is Harold IJskes uw 

contactpersoon. U kunt hem bellen of mailen: 06 1131 7119 of h.ijskes@amsterdam.nl. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Marlo de Kat 

Omgevingsmanager Bruggen en Kademuren 

http://www.amsterdam.nl/
mailto:marlo.de.kat@amsterdam.nl
mailto:h.ijskes@amsterdam.nl

