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Geachte leden van de commissie Beheer, 

De gemeente en de Vrienden van de Bakenes (Vrienden) hebben de afgelopen 
weken met elkaar gesproken over de reconstructie van de kademuur aan de 
Bakenessergracht. 

De gesprekken zijn in goede harmonie en op constructieve wijze gevoerd. We 
kunnen concluderen dat beide varianten, zowel de L-muur van de gemeente als de 
variant van de Vrienden (ABT-variant), goed zijn doorgesproken. Het resultaat 
hiervan is dat beide varianten zijn vastgelegd in een factsheet. Dit factsheet is 
samen met de Vrienden opgesteld. 

Resultaten factsheet 
In de bijlage treft u het factsheet aan. U hebt hiervan al eerder kennis kunnen nemen 
tijdens de raadsmarkt van afgelopen 30 oktober waar het factsheet door de Vrienden 
en ambtenaren aan u is gepresenteerd. 

Nader onderzoek bij ABT-variant nodig 
Eén conclusie die zowel de Vrienden als de gemeente trekken is dat de ABT-
variant, in tegenstelling tot de L-muur variant, een theoretische vanant is welke nog 
nader dient te worden uitgewerkt en gedetailleerd. Hierdoor is en blijft het moeilijk 
om een zuiver vergelijk van beide varianten te maken. Om een gefundeerd vergelijk 
te kunnen maken is aanvullend onderzoek ten behoeve van de ABT-variant 
noodzakelijk. Dit feit is opgenomen in het factsheet. 
Dit aanvullende onderzoek is geraamd op € 18.000 = Uit dit onderzoek zal blijken 
onder welke voorwaarden, met welke risico's en tegen welke kosten de ABT-
variant werkelijk haalbaar is. Indien de ABT-variant haalbaar is moeten er opnieuw 
vergunningen, tekeningen en een bestek opgesteld worden. Dit proces neemt 
minimaal 21 weken in beslag met risico op vertraging door bezwaar. De kosten van 
dit proces zonder bezwaar zijn geraamd op € 75.000,=. Hier staat mogelijk een 
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lagere investering tegenover voor een kademuur met een lagere restlevensduur dan 
de L-muur constructie. 

De zorgen en wensen van de Vrienden 
De Vrienden hebben zorgen over de uitvoering van de werkzaamheden, hetgeen 
begrijpelijk is. Voor beide varianten van uitvoering, de kademuurvervanging (L-
muur) of-reconstructie (ABT-variant), hebben de Vrienden verzocht om extra 
veiligheidsmaatregelen. De zorgpunten en wensen van de Vrienden zijn hieronder 
geformuleerd: 

transport (aan- en afvoer) via het water; 
slopen zoveel als mogelijk vanaf het water; 
stempelen van beide wanden op elkaar; 
slopen van het metselwerk in korte delen; 
primair verzekeren (is reeds van toepassing; gemeente is hoofdelijk 
aansprakelijk en niet de uitvoerende partij, de aannemer). 

Grotere bomen 
Uit een aanvullend rapport van Pius Floris boomverzorging van 24 januari 2013 
blijkt dat ook indien er gekozen wordt voor de variant van ABT: 

• drie van de acht bomen, die staan op het gedeelte waar de kademuur moet 
worden vervangen, een dusdanig beperkte levensverwachting hebben dat 
Pius Floris adviseert deze bij de reconstructie direct te vervangen; 

• pas na een gedetailleerd wortelonderzoek kan worden bepaald of de overige 
vijf bomen op dit gedeelte kunnen worden behouden en zo ja, op welke 
wijze. 

Op dit punt blijven de Vrienden en de gemeente van mening verschillen. De 
Vrienden, gesteund door de bomenwachters, stellen dat op basis van visuele 
inspectie met deskundige(n) alle acht bomen behouden kunnen worden, mits de 
voorwaarden van Pius Floris in acht worden genomen. Op dit punt houdt de 
gemeente vast aan het advies van Pius Floris en stelt dat het behoud van acht bomen 
ook bij de ABT-variant onzeker is. 

De gemeente stelt dat indien er gekozen wordt voor de L-muur constructie het 
onvermijdelijk is dat alle acht bomen gerooid moeten worden. Tijdens het opstellen 
van het factsheet is Pius Floris gevraagd om te bekijken of er mogelijkheden zijn 
om na de reconstructie grotere bomen te planten. Gebleken is dat het mogelijk is om 
tegen meerkosten grotere bomen met een stamomtrek van 60-70 (20 cm doorsnede) 
te planten. Voor de verdere details verwijzen wij naar het factsheet. 

Standpunt College 
In theorie zijn beide varianten mogelijk. Voor de ABT-variant geldt dat er eerst 
aanvullend onderzoek nodig is. Op basis van het factsheet, de daarin genoemde 
onzekerheden van de ABT-variant ten aanzien van omgevingsveiligheid, kosten, 
levensduur en de extra tijd die nodig is voor voorbereiding van die variant, blijft het 
college vasthouden aan de eerder door de gemeente voorgestane L-muur 
constructie. De L-muur is een beproefde methode welke in den lande op 
soortgelijke grachten veelvuldig is toegepast. De L-muur is een lange termijn 
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oplossing volgens de richtlijnen van het door de raad vastgestelde Strategisch 
beheerplan Oevers en water 2013-2022 en de daarbij behorende investeringscyclus 
voor kademuren. 

Uiteraard bekijkt het college waaraan tegemoet gekomen kan worden. Het college 
wil in nauw overleg met de Vrienden de verdere voorbereiding ter hand nemen. 
De Vrienden hebben gevraagd om de heer Everts van ABT te betrekken bij de 
uitvoering van de kademuur renovatie. Het college wil aan dit verzoek tegemoet 
komen door de heer Everts als adviseur van de Vrienden toe te voegen aan het 
adviesteam als extra zekerheid / second opinion, bij de verdere uitwerking van de 
plannen. 
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Tot slot 
U kunt er op vertrouwen dat het college in het kader van Samen Doen objectief 
meedenkt met alternatieven die burgers aandragen. De hervonden dialoog wil het 
college verder voortzetten om zo samen het vervolgproces verder vorm te geven. 
Na verdere invulling en uitwerking van de L-muur en de wensen van de Vrienden 
zal het college bij uw raad terugkomen voor een vervolgkrediet voor de verdere 
uitvoering van kademuurherstel. 

Hoogachtend, 

de secretaris. de burgemeester, 

J. Scholten 


