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1. De opgave in Amsterdam

2. Hoe komen we tot besluiten

3. Ontwikkelingen 



19 AUGUSTUS 2015

Oude historische stad, STEEDS INTENSIEVER GEBRUIK, structurele 
overbelasting, en ACHTERSTALLIGHEID



Programmatische aanpak sinds 2019

19 AUGUSTUS 2015

1. Het waarborgen van de veiligheid en functionaliteit van de bruggen en kademuren.

2. Het zorgen voor een functionerende stad gedurende de gehele opgave.

3. Het maken van een realiseerbare programmering voor de vervangingsopgave.

4. Het optimaliseren van werkwijzen en processen.



Amsterdam heeft een groot areaal kademuren
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▪ Meer dan 900 km oeverconstructies, van walmuur tot perkoenpaaltjes beschoeiing, van damwand tot 

basaltglooiing.

▪ De gemeente beheert ongeveer 600 km daarvan, een ander deel is van andere overheden, van oudsher zijn er 

ook particuliere eigenaren

▪ Van die 600 km is ongeveer 200 km een kadeconstructie; een walmuur, een damwand of glooiing met een 

funderingsconstructie



Typische gewichtsmuur op houten paalfundering
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• Paalrot
• Kesp kapot
• Langshout  

bezweken
• Palen 

“negatieve” 
schoorstand

Houtrot vloer,
Grondkerend scherm 

Schade 
metselwerk

Schadebeeld
Bezwijkmechanismen

1,400 -



8-3-2023

. 

Keuze maken:

Regulier onderhoud: de kade is 
nog minimaal 30 jaar te 
gebruiken

Functie herwaarderen: met 
aangepast gebruik nog minimaal 
30 jaar te gebruiken

Renovatie: door gedeeltelijke 
vervanging of bijvoorbeeld 
funderingsherstel nog minimaal 
30 jaar te gebruiken

Vervangen: complete sloop oude 
kademuur en vervangen door een 
nieuwe voor 100 jaar

Tijdelijke veiligheidsmaatregel: 
om falen tot aan herstel te 
voorkomen
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Balans tussen kosten, risico’s en prestaties
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In 3 stappen komen tot keuze herstelmaatregelen

8-3-2023

. 

herstelmaatregel



Signalen ophalen - deformatiemetingen

◼ Deformatiemetingen –
globaal InSar data
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◼ Deformatiemetingen –
fotogrammetrie

◼ Deformatiemetingen –
tachymetrie



Signalen ophalen – meldingen

◼ Meldingen via het gemeenteportaal
◼ Meldingen van beheerders en inspecteurs
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Constructief beoordelen

◼ Signalen als aanleiding voor beoordeling
◼ Signalen als input voor beoordeling
◼ Archiefstudie
◼ Duikinspecties en houtkwaliteit
◼ Technische schouw
◼ Risicobeoordeling
◼ Technisch advies te nemen maatregelen
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Integraal afwegen maatregelen

◼ Tijdelijke maatregel: versterken of belasting beperken

◼ Herwaarderen van de functie: permanent minder belasting

◼ Renoveren: herstellen van onderdelen (30jr)

◼ Vervangen: sloop en nieuwbouw (100jr)
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Nieuwe methoden signalen ophalen
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Verbeterde beoordelingsmodellen (Mart Jan Hemel)
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Integrale afweging – uitbreiden met duurzaamheid
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Impact

Maatregel

People
Impact op
Omgeving

Planet
Impact op 
duurzaamheid

Profit
Impact op kosten

Regulier 
onderhoud

Functie 
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Bedankt voor uw aandacht
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