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Workshop/vergadering over  
‘Herstel van de kademuur Bakenessergracht’ 

 
 

 
 
 
Datum:    10 oktober 2013, 14.00 – 16.25 uur 
Locatie:   Bakenessergracht 87, Haarlem 
Technisch voorzitter:   Gabriel Verheggen, directeur bij ABC Architectuurcentrum Haarlem 
Aanwezig: 
Kees van Aalst   Buurtbewoner, St. Vrienden van de Bakenes 
Ralph Apeldoorn  Gemeente 
Jan Baaijens   Lid gemeenteraad, Actiepartij 
Dik Bol    Lid gemeenteraad, GroenLinks 
Bert Everts   ABT/TU-Delft 
Lex Hagenaars   St. Vrienden van de Bakenes 
Daphne  Huyssen  Lid gemeenteraad, GroenLinks 
Evert de Iongh   Lid gemeenteraad, D66 
Michael  Kaldenhoven  Gemeente Haarlem, projectmanager 
Stefan de Kogel  Gemeente, omgevingsmanager 
Femke de Leeuw  Lid gemeenteraad, OPH  
Ruben  Maarsen  Buurtbewoner, St. Vrienden van de Bakenes  
Esther  Maarsen  Buurtbewoner, St. Vrienden van de Bakenes  
Didrik Meijer   Witteveen + Bos 
Jan van de Monakker  Lid gemeenteraad, Sociaal-Lokaal 
Lukas Mulder   Wethouder gemeente Haarlem (GroenLinks) 
Richard de Nijs   Witteveen + Bos 
Carry Petri   Voorzitter St. Vrienden van de Bakenes  
Maaike Pippel   Lid gemeenteraad, D66 
Fedde Reeskamp  Lid gemeenteraad, D66 
Marceline Schopman  Lid gemeenteraad, PvdA 
Kees Schouten   Bomendeskundige, hovenier 
Jeanne Smeets   Buurtbewoner, St. Vrienden van de Bakenes 
Leo Vos   Buurtbewoner, St. Vrienden van de Bakenes  
Hans Vriend   Gemeente 
Myrna Wiggers   Gemeente 
Gerrit Wolfswinkel  Buurtbewoner, St. Vrienden van de Bakenes 
Verslag:   Roswitha Lubbers, Vi.a.Vi. Office Management 
 
Opening 
Evert de Iongh schetst in het kort de doelstelling van de bijeenkomst en de recente geschiedenis. 
Op 18 juli 2012 heeft de St. Vrienden van de Bakenes het ingediende bezwaar toegelicht bij de 
Commissie van Beroep en Bezwaar van de gemeente Haarlem. In juli 2013 werd raadsbreed de motie 
‘Van de wal in de sloot’ aangenomen, waarin werd vastgelegd dat het vertrouwen tussen het 
gemeentebestuur en de bewoners van de Bakenessergracht moest worden hersteld. Dat de kademuur 
moest worden gereconstrueerd werd overigens ook door de St. Vrienden van de Bakenes/bewoners niet 
betwijfeld. Wel werd benadrukt dat grondverschuivingen en grondzettingen tijdens herstelwerkzaamheden 
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schade zouden kunnen aanrichten aan de kwetsbare grachtwoningen. Om het indienen van claims tot een 
minimum te beperken, werd ervoor gekozen om vooraf alle varianten uitgebreid te bestuderen. De St. 
Vrienden van de Bakenes hadden op aanraden van de vorige wethouder al een expert ingeschakeld.  
Om de gemeenteraad optimaal te kunnen informeren, werd besloten een expertmeeting te beleggen 
waarop de leden van de Commissie Beheer, de wethouder, de ambtenaren en de bewoners kennis 
kunnen nemen van de diverse methoden en de denkbeelden. De uiteindelijke beslissing is aan de 
gemeenteraad. De inleider benadrukt dat bomen voor Haarlem belangrijk zijn en zeker bij de presentaties 
betrokken zullen worden. Gabriël Verheggen fungeert als technisch voorzitter. 
 
Gabriel Verheggen stelt zich kort voor. Hij roept de commissieleden en wethouder op om aansluitend op 
de presentaties al hun vragen te stellen zodat zij een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de voor- en 
nadelen van de diverse uitgewerkte modellen. Hierop geeft hij het woord aan Carry Petri die namens de 
St. Vrienden van de Bakenes als eerste Leo Vos dankt voor de geboden gastvrijheid.  
 
De mogelijkheden voor de renovatie van de kademuur staan centraal. De Bakenessergracht is (een van) 
de oudste Nederlandse grachten en dit beschermde stadsgezicht met monumentale waarde dient dan ook 
voor de verre toekomst behouden te blijven. Het doel van de renovatie – die ook door de St. Vrienden van 
de Bakenes niet wordt betwist – heiligt niet alle middelen. De kademuur is niet los te zien van de 
belendende panden, de oude lindebomen en de bruggen. Het aangezicht van de totale gracht is een 
‘ensemble’ en moet behouden blijven en de woningen mogen geen (onherstelbare) schade oplopen. 
Schade achteraf kan worden voorkomen door preventief voor een minder rigoureuze aanpak te kiezen. 
De bewoners realiseren zich terdege dat een bepaalde mate van schade onvermijdelijk zal zijn, maar door 
de juiste keuze kan deze worden beperkt. De St. Vrienden van de Bakenes vindt het van groot belang dat 
de monumentale beeldbepalende lindebomen behouden blijven. Dat kan: de geraadpleegde deskundige 
stelt dat ze in uitstekende staat verkeren en kunnen nog tientallen jaren mee kunnen, zeker na goede 
grondverbetering en onderhoud (waaraan het tot dusverre heeft ontbroken). De St. Vrienden van de 
Bakenes gaat voor duurzaamheid: het meest economische en voordelige ontwerp, waarbij ook gekeken 
moet worden naar de keuze van de materialen en kortere uitvoeringsduur (goedkoper).  
De St. Vrienden van de Bakenes roept de commissie en wethouder op, deze randvoorwaarden bij de 
keuze niet uit het oog te verliezen en hoopt dat de aanwezigen met open vizier luisteren naar de 
mogelijkheden voor de kademuurrenovatie: de Bakenessergracht, het ensemble is ‘een parel van 
Haarlem’.  
 
Programma 
Nota bene: de presentaties zijn als bijlage bij het verslag gevoegd.  

 Presentatie ABT, Bert Everts 

 Presentatie Witteveen + Bos 
 
Alternatieven walmuur Bakenessergracht door Bert Everts (ABT / TU-Delft) 
 
1. Waarom de oplossingen alternatief 1 of 2? 

o Omdat dan de kans op schade aan de belendingen aanzienlijk geringer is: de afstand tussen 
walmuur en woningen is immers zeer krap (circa 7,5 meter).  

o Omdat dan de bomen kunnen worden gehandhaafd. 
o Omdat de gemeente ook dan een prima product krijgt (zie huidige walmuur in het 

middentraject). 
o Omdat de kosten aanmerkelijk geringer zijn,  ook als rekening wordt gehouden met een 

geringere levensduur. 
o Omdat daarmee het positieve meedenken van de bewoners wordt beloond en zij gemotiveerd 

worden om mee te werken aan een oplossing. 
o Omdat dan de risico’s voor de gemeente die zij loopt tijdens de uitvoering van het project als 

blijkt dat er toch te veel zakkingen zijn, veel kleiner zijn.  
 
2. Huidige situatie 

o Gemetselde walmuur (2½-3 meter hoog) op staal. Water staat circa 1 meter onder de kop van 
de walmuur. Er is een horizontaal maaiveld. Vlak langs de woningen lopen diverse leidingen.  

o Huizen op staal gefundeerd. 
o Volgroeide Lindebomen 
o Riool aflopend naar huisnummer 35 
o Afstand gracht tot gevel  

= ca. 7,5 m 
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o Bij een deel van de Bakenessergracht is het bovenste deel van de in een slechte staat 
verkerende walmuur voren gekanteld en afgeschoven. Hierdoor zakt de grond mee (zie begin 
Bakenessergracht waar men in de weg een opstaand randje kan zien). Een deel van de 
walmuur verkeert in een zeer slechte conditie. Indien er niet wordt ingegrepen, zal grond zich 
in toenemende mate verplaatsen van de huizen richting gracht, waardoor de woningen (die 
geen van alle op palen staan: ze staan met de onderzijde op het zand) gaan zakken en 
mogelijk ook horizontaal schuiven.  

o In het midden van de weg ligt het te renoveren riool.  
 
3. Probleem/voorliggend bestekontwerp Witteveen + Bos  

o Er wordt een nieuwe betonnen walmuur (L-wand) opgetrokken op de plaats van het 
metselwerk. Al het oude metselwerk moet in dit model worden weggehaald.  

o Daarvoor moeten de aanwezige bomen weg ten behoeve van het horizontaal plaatsen van de 
betonnen platen. Dit vergroot de kans op verzakkingen.  

o Hiervoor moet aan weerzijden van de walmuur (in het water en aan de walzijde) een 
damwand worden aangelegd. Deze damwand komt 1 tot 1½ meter naast de huidige walmuur. 
Er moet diep worden ontgraven tussen beide damwanden waardoor er relatief lange 
damwanden nodig zijn die na afloop van de werkzaamheden moeten worden verwijderd. 
Vanwege het zand bestaat het risico dat de grond en daardoor de aangrenzende panden 
gaan zakken.  

o Betonnen L-muur op (trillingsvrij aan te brengen) Tubex paaltjes en stalen damwand 
Voordelen: 

o Robuust en duurzaam 
o Geschatte levensduur circa 80 jaar 
o Vervormt weinig; ook op de lange duur 

Nadelen: 
o Tijdelijke diepe bouwkuip met bemaling 
o Risico’s op zakkingen van belendingen 
o Relatief langdurige slechte bereikbaarheid belendingen 
o Bomen moeten worden vervangen 

Kosten: 
o ± € 1.000.000, - (100%) 

 
Vraag/kanttekening: 
Is het mogelijk om de damwanden na afloop te laten zitten? Is het mogelijk om de locatie aan twee kanten 
af te sluiten na plaatsing van de damwanden zodat men de gracht kan laten leeglopen en de damwanden 
kunnen worden afgesneden?  
Antwoord: 
Het is mogelijk om damwanden te laten zitten (en af te branden onder water om botsingen met schepen te 
voorkomen). Dat is kostbaar. De walmuren zijn niet berekend op het laten leeglopen van de gracht en 
daarom kan het niet.   
 
4. Huidige situatie walmuur midden Bakenessergracht  

o Het metselwerk staat de laatste 35 jaar zonder paaltjes op het diepe zand. Het metselwerk is aan 
een staaf verankerd (met ankerschotjes in de grond).  

o De walmuur functioneert tot op heden prima en is dus een bewezen concept op de locatie. 
Vandaar dat dit een zeer geschikte oplossing zou kunnen zijn.  

o Nota bene: het eerste deel van Bakenessergracht is anders ingericht (met L-wand: vergelijkbaar 
met het voorstel van W+B voor het te renoveren deel van de Bakenessergracht).  

o Het eerste stuk van de Bakenessergracht aan het andere einde van de gracht, aansluitend aan 
het te renoveren deel, is zoals verwacht kon worden, kapot gegaan mede wegens het ontbreken 
van een verankering.   

 
Vraag/kanttekening: 
Wat is er met de bomen gebeurd toen het gedeelte van de Bakenessergracht werd ontgraven (1 meter 
diep)? Naar beste weten van de gemeente zijn deze toen weggehaald en vervangen.  
Antwoord bomenexpert: 
In het rapport staat dat de bomen maar 30-35 jaar oud zijn, maar dat klopt niet: ze zijn minimaal 60-65 
jaar oud op basis waarvan geconcludeerd kan worden dat ze tijdens de werkzaamheden zijn blijven staan. 
Dat wordt bevestigd door bewoner Leo Vos, die al 34 jaar aan de Bakenessergracht woont.  
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De bomenexpert meldt dat de lindebomen die in een goede conditie verkeren op dit moment nog groen 
blad hebben.  
Reactie ABT: 
Op het voorste deel waar een L-wand staat, zijn de bomen gegarandeerd weggehaald. Maar in het 
middenstuk is waarschijnlijk plaatselijk tot aan de bomen ontgraven.  
 
5. Alternatief 1 horizontaal (voorstel ABT) 

o Laat het onderste deel van het metselwerk zitten en vervang het bovenste deel (met de scheuren) 
door beton (geel op tekening). Daarvoor moet de waterstand ook worden verlaagd in de gracht en 
is een schotje nodig, maar 50-60 cm is afdoende en is slechts een klein wandje nodig dat simpel 
kan worden verwijderd na afloop (staat immers relatief hoog ten opzichte van de fundering van de 
woningen).  

o Het bovenste deel moet worden verankerd om een herhaling van het beginstuk van de 
Bakenessergracht te voorkomen. Dat gebeurt met een ankerschot. Desgewenst kan dat sterker 
worden vergroutankerd (ten behoeve van zwaar verkeer) door middel van een oplossing die meer 
grondweerstand geeft. De voorziene ijzeren staven hebben geen nadelig effect op de grond. Deze 
zullen om de 2-3 meter worden aangebracht en gaan om de bomen heen. Het is mogelijk de 
tussenruimte te variëren, mits de staven gezamenlijk maar sterk genoeg zijn. De betonnen balk 
op de walmuur maakt het mogelijk om de afstand tussen de ankers variabel te maken.  

 
Verankering bestaande walmuur met schot/damwand: gelijk aan situatie huisnummers 37 t/m ?? 
Voordelen: 

o Minimale hinder 
o Minimale risico’s m.b.t. zakkingen 
o Bomen blijven behouden 
o Kortere uitvoeringsduur 

Nadelen: 
o Bereikbaarheid riool voor onderhoud 
o Kan op termijn wat meer vervormen 
o geschatte levensduur 40 jaar + 20 = 60 jaar 
o Kosten ± 30% (geschat) 

 
Vraag/kanttekening: 
Moet er worden geheid? 
Reactie/antwoord: 
Neen: in geen van de methodes. In de oplossing van de gemeente worden de paalfunderingen in de 
bodem gedraaid. De damwanden worden in de bodem gedrukt.  
 
Vraag/kanttekening: 
Hoe zit met het aanwezige riool en de leidingen? Wat zijn de effecten van toepassing van 
trekgroutankers?  
Reactie/antwoord: 
De exacte ligging is nog niet in kaart gebracht. Mocht de oplossing met horizontale ankerstangen niet 
kunnen vanwege het riool, dan worden er groutankers onderdoor geboord. Dit is geen enkel probleem. 
Groutankers zitten om een grote trekcapaciteit te krijgen veelal diep in het zand. Omdat dit hier niet kan 
wegens gebrek aan ruimte, zullen deze dan onder de percelen uitkomen. Er zullen dus of meer korte 
groutankers worden toegepast (de sterkte kan met een proef vooraf worden getest) dan wel er zal een 
aantal langere groutankers moeten worden gebruikt (punt voor nader onderzoek en overleg). Er bestaan 
groutankersystemen waarbij het eerste deel eruit kan worden gehaald maar waarvan het laatste deel blijft 
zitten. De grond heeft altijd te lijden van het verwijderen van groutankers. ABT adviseert deze te laten 
zitten (het is uiteindelijk aan de bewoners). 
 
Vraag/kanttekening: 
De groutankers eindigen onder de funderingen? Hoe zenuwachtig worden de bewoners daarvan? 
Reactie/antwoord: 
In principe is het beter niet voor deze oplossing te kiezen. Stel dat bewoners ooit nog een paalfundering 
willen aanbrengen, dan zouden zij hiervan last kunnen hebben. Dus: beëindig de groutankers aan de 
voorzijde van de woningen. Dat kan waarschijnlijk maar moet nader worden getest. Groutankers van 
geringe lengte (zeg 8-9 meter) worden niet vaak gemaakt. Over de trekcapaciteit van korte groutankers is 
weinig bekend, maar er is ter plekke niet veel trekkracht nodig (slechts 2 meter hoogte te keren). De 
meeste groutankers elders zijn 20 meter.  
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Vraag/kanttekening: 
Hoe lang kan het oude metselwerk nog mee? 
Reactie/antwoord: 
Als dit onder de grond zit en niet aan weersinvloeden wordt blootgesteld, kan het honderden jaren mee 
(zie Amsterdam). Mede omdat er geen enkele kracht meer op wordt uitgeoefend (wordt omsloten door 
grond).  
 
Vraag/kanttekening: 
Is overwogen om de groutankers te koppelen aan de damwand die aan de woningzijde wordt 
aangebracht? Deze oplossing is sterker dan plaatsing alleen in het zand.  
Reactie/antwoord: 
Het zou kunnen helpen, het is een idee. Maar in de oplossing van ABT komt er daar geen damwand. Er 
komt alleen een damwand om het water uit de gracht kwijt te raken. Het lekwater vloeit af met een drain.  
 
Vraag/kanttekening: 
Staat de fundering van de woningen op koeienhuiden? De Grote Kerk is er naar men zegt op gebouwd.  
Reactie/antwoord: 
ABT denkt dat dit niet het geval is. Deze zijn veelal in slappe gronden toegepast (klei, veen). Het maakt 
eigenlijk niets uit voor deze locatie.  
In principe zijn oplossingen 1 en 2 van ABT gelijk en verdienen de voorkeur omdat deze voor de huizen 
de minste risico’s met zich mee lijken te brengen vergeleken met het voorstel van W+B. 
 
6. Alternatief 2 (met schuine groutankers) 

o Als er een schuin anker wordt toegepast, moet er ten behoeve van de trekkracht en om druk op 
de ondergrond te voorkomen, een paaltje door de bestaande walmuur worden geboord (gebeurt 
vaker) tot in het zand. Zo wordt de verticale stabiliteit van de walmuur gegarandeerd. 

o Dit paaltje moet trillingsarm worden aangebracht (zoals ook de W+B oplossing).  
o Er zal een aantal takken van de bomen moeten worden gesnoeid tot op werkhoogte.  

Voordelen: 
o Min of meer als bij alternatief 1 
o Beperkte hinder 
o Geringe risico’s m.b.t. zakkingen 
o Bomen blijven behouden 
o Geen sloopwerk van het onderste metselwerk en lange damwanden nodig. 

Nadelen: 

o Duurzaamheid: staat van onderste deel gemetselde walmuur nog onbekend maar onbelangrijk 
o Geschatte levensduur 50 jaar 
o Minder plaatsvast dan L-wand. 

Kosten: 
o ± 40% (geschat) 

 
Vraag/kanttekening: 
Hoe lang is de paal die door de fundering heen wordt geboord? 
Reactie/antwoord: 
8-9 meter. Deze worden in stukken van 3 meter op elkaar geschroefd (kan korter).  
Reactie/antwoord bomenexpert: 
Deze worden gelijktijdig met de bouw van de walmuur aangebracht, zodat er net onder de kroon van de 
boom kan worden geboord. Bomen hoeven bijna niet te worden beschadigd. Snoei geeft groei, dus dat 
geeft geen problemen.  
 
7. Alternatief 3: verankerde damwand zonder verschuiving: niet wenselijk.  
Voordelen: 

o Duurzaam 
o Bestaande walmuur (behalve kop) handhaven 
o Bomen handhaven (wel enkele takken snoeien) 
o beperkte hinder en risico’s m.b.t. verzakkingen 

Nadelen: 
o Constructie iets minder stijf dan walmuur 
o Damwand moet door het metselwerk heen worden ingebracht, zodat er vermoedelijk weinig 

verband meer in het metselwerk overblijft.  
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Kosten: 
o ± 70% 

 
8. Alternatief 4: verankerde damwand met verschuiving: niet wenselijk.  
Voordelen: ·Zie alternatief 3 

o Duurzaam 
o Beperkte hinder/risico’s 
o Bomen blijven behouden 

(wel enkele takken snoeien) 
o Breder straatprofiel 

Nadelen: 
o Smallere watergang/gracht (overleg met waterschap benodigd, die daartegen bleek te zijn) 
o Iets minder stijf dan L-wand 

Kosten: 
o ± 50% 

 
Vraag/kanttekening: 
Op basis waarvan valt de uiteindelijke beslissing voor 1 of 2? Tijdens het werk zelf? 
Reactie/antwoord: 
Neen: dat moet vooraf worden bepaald mede ten behoeve van de aan te schaffen materialen en keuze 
van aannemer. Het ontwerp verkeert nog in een beginfase (de ideeën staan op papier, de uitwerking volgt 
nog). De uitvoerbaarheid is wel geanalyseerd. 
Vraag/kanttekening: 
Zijn deze systemen ook toegepast in steden als Delft en Leiden (veel grachten)? Of is de situatie 
onvergelijkbaar? 
Reactie/antwoord: 
De Bakenessergracht is smaller dan bijna alle steden die ABT kent met een dergelijke watergang 
ertussen. In Leiden is de Rapenburg een van de smalste, maar die is altijd nog 8 meter. De straten langs 
de grachten zijn daar breder en veelal voorzien van een L-muur. Of Delft vergelijkbaar is met Haarlem, 
weet ABT niet. 
 
Vraag/kanttekening:  
Bij de besteksoplossing wordt gesproken over 2 damwanden. Als men de binnenste trekt, geeft dat een 
risico, dus die zou kunnen worden afgebrand. Kan er dan wel aan de damwand bij het water worden 
getrokken omdat daar een schot is aangebracht? 
Reactie/antwoord: 
Damwanden worden normaliter trillend getrokken. Het blijkt een risicofactor maar de kans op 
schade/grondvervormingen wordt kleiner. Het risico van trillingen blijft. Damwandtrekken is vaak een 
probeersel: bij de begroting wordt er veelal al rekening mee gehouden dat een deel achterblijft (zoals in de 
praktijk vaak blijkt).  
 
Vraag/kanttekening: 
De genoemde levensduur voor alternatief 2 wordt geschat op 50 jaar. En wat gebeurt er na deze periode? 
Hoe lang is de levensduur van de L-wand? 
Reactie/antwoord: 
De L-wand is een solide oplossing (beton) die circa 80-100 jaar mee kan op voorwaarde dat er in de 
omstandigheden niets verandert (geen zwaarder verkeer, de gracht wordt niet uitgediept e.d.).  
Vervanging: waarschijnlijk zullen de ankers worden vervangen als de walmuur iets zou gaan hellen.  
 
Vraag/kanttekening:  
De kabels/leidingen lopen niet dicht tegen de huizen. Dat zou betekenen dat de ankerschotten midden 
tussen de kabels en leidingen terecht komen. Hoe worden de ankerschotten dan aangebracht? 
Reactie/antwoord: 
Dan zou deze oplossing kunnen komen te vervallen en moeten er groutankers worden toegepast. Kabels 
en leidingen zijn bij elke klus lastig en zijn dus een aandachtspunt. 
 
Vraag/kanttekening: 
Indertijd is er waarschijnlijk gestopt met de werkzaamheden bij de Kokstraat (kabels en leidingen) en is 
besloten het laatste deel niet te vervangen in de jaren tachtig. 
Reactie/antwoord: 
Dat is mogelijk maar niet bekend. Mogelijk was er geldgebrek. 
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Vraag/kanttekening: 
Wat zijn de verschillen in de kosten? 
Reactie/antwoord: 
De genoemde kostenramingen zijn schattingen.  
 
Vraag/kanttekening: 
Tijdens de eerste sessies werd gemeld dat de funderingen van alternatief 1 en 2 nog nader moesten 
worden onderzocht. Dat gold toen als een nadeel. Is er al bekend of deze mogelijk zijn? 
Reactie/antwoord: 
Indien er paaltjes worden gebruikt, is er geen enkel bezwaar omdat het niet relevant is wat de ondergrond 
is omdat de verticale draagkracht van de ondergrond niet wordt gebruikt. Het volledige gewicht van de L-
muur komt te rusten op de paal.  
 
Vraag/kanttekening: 
Wat als tijdens het werk blijkt dat de ankerstangen te slap, te kort zijn? ABT zegt dat deze 
proefondervindelijk moeten worden getest. 
Reactie/antwoord: 
Het aantal ankers moet worden bepaald. Er is een voorspelling te maken. Er kan een proefanker worden 
gemaakt vooraf. 
 
Vraag/kanttekening: 
De gracht is smal. Wat als wordt bepaald dat het zware vrachtverkeer wordt uitgesloten? Dan kan er 
rekening worden gehouden met minder krachten? 
Reactie/antwoord: 
Dat is correct. Randvoorwaarden spelen een rol in het ontwerp en moeten erbij worden betrokken. 
 
Vraag/kanttekening: 
Wat is het verschil tussen de lengte van de damwanden in de diverse modellen? 
Reactie/antwoord: 
In het gemeente-model wordt uitgegaan van een wand van 7-8 meter, in het ABT-model gaat het om een 
klein wandje van enkele meters lang (3 meter). In het model van de gemeente (W+B) moet niet alleen de 
grond maar ook het water worden weggehaald. De damwanden buigen tijdens de uitvoering door maar 
over de effecten daarvan op de woningen wordt niet gerept. De palen moeten bovendien met een zware 
machine die bovenop de damwanden staat in de grond worden gedraaid. Elke paal die de grond in wordt 
gedraaid heeft effect op de damwandschermen. Het schranken kan leiden tot grondvervormingen. Dit had 
als risico moeten worden benoemd.  
 
Vraag/kanttekening: 
Worden de bestaande L-muren die in het eerste stuk van de Bakenessergracht zijn aangebracht 
vervangen? Of worden ze niet vervangen omdat deze langer meegaan dan de andere? Hoe lang zijn de 
al vervangen L-muren al meegegaan?  
Reactie/antwoord: 
De oude walmuur is deels vervangen (begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw). Deels door een L-
muur, deels door een walmuur met ankerstangen. Deze verankerde walmuur staat er net zo lang als de L-
muur (circa veertig jaar). Oorspronkelijk was alles gemetseld.  
Antwoord gemeente: 
Het gaat maar om honderd meter, niet om de vervanging van de gehele Bakenessergracht.  
 
Vraag/kanttekening: 
Uit een rapport van W+B uit 2009 kan worden opgemaakt dat op basis van de staat van de kademuren 
aan de even zijde van de Bakenessergracht (L-vormig) kon worden geconcludeerd dat deze nog circa 20 
jaar mee zouden kunnen gaan. Het eerste deel van de oneven zijde (vanaf politiebureau tot aan de 
Kokstraat) moet worden vervangen. Het tweede deel is eerder gedaan en dat zou over 20 jaar moeten 
worden vervangen/gerenoveerd. Hoe lang gaat een L-vormige damwand mee en hoe lang de damwand 
met ankers? In het rapport stond dat over twintig jaar groot onderhoud noodzakelijk zou zijn.  
Reactie/antwoord: 
Indien deze nu veertig jaar oud zijn wordt de levensduur van de L-wand kennelijk ook op zestig jaar 
geschat. 
Antwoord gemeente:  
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De gemeenteraad heeft begin 2013 het Strategisch Beheersplan vastgesteld. Voor wanden wordt daarin 
uitgegaan van 80-100 jaar (groot onderhoud = algehele vervanging). Financieel staat er 40 jaar voor, 
technisch 100 jaar. Daarop is de vervangingscyclus en de budgettering gebaseerd.  
 
Vraag/kanttekening: 
Wat zijn de negatieve punten van de ABT-varianten volgens de gemeente? 
Antwoord gemeente: 
Deze zijn duurder en minder duurzaam. 
Antwoord ABT: 
De kosten per jaar zijn bij een juiste afschrijvingstermijn juist geringer. Bovendien zal tijdens de 
werkzaamheden de kans op schade en de overlast voor de bewoners minder zijn. Het enige minpunt zou 
het doorgroeien van de bomen kunnen zijn.  
Antwoord bomenexpert: 
Hij ziet hierin geen enkel risico: langs de kades van Amsterdam staan bomen van 200 jaar en ouder. 
Wortels hebben als voordeel, dat zij als drukverdeler en drukopvanger fungeren als er vrachtverkeer over 
grachten rijdt. 
 
Vraag/kanttekening: 
Zijn er in Amsterdam speciale maatregelen genomen of groeien de bomen vanzelf dusdanig dat er geen 
problemen optreden? 
Antwoord bomenexpert: 
De wortels gaan mooi dwars groeien zodra ze de wand raken.  
Reactie ABT: 
De ankers in de alternatieven zullen een beperktere levensduur hebben dan de palen, maar de geringere 
kosten van deze oplossing wegen hier tegenop, waardoor het nadeel van een mogelijk geringere 
levensduur wegvalt. 
 
Vraag/kanttekening gemeente: 
In de alternatieven wordt grotendeels geleund op de kwaliteit van de muur die in de grond achterblijft. 
Reactie/antwoord: 
Dat is niet het geval. Er komt een paal, het bovenste deel van de muur wordt vervangen door beton, dus 
in feite is alles nieuw. De rest (het onderste achterblijvende metselwerk) is gewoon vulling (net als zand). 
 
Vraag/kanttekening: 
De vragensteller (leek) is benieuwd naar de negatieve punten van W+B. 
Kan ABT een toelichting geven op de onderzoeken die nog uitgevoerd moeten worden voordat zeker is of 
de voorgestelde alternatieven toepasbaar zijn? 
Reactie: 

o Er moet worden gedimensioneerd, dus moet de capaciteit van de ankers worden bepaald (aan de 
hand van een proef dan wel theoretisch). 

o De ligging van het riool moet in kaart worden gebracht. 
o Voor toepassing van de paaltjes is geen verder grondonderzoek nodig. 
o De onderzoekskosten (maximaal € 20.000 inclusief tekenwerk) vallen weg in de stichtingskosten 

van het project (€ 500.000/€ 1 miljoen).  
 
Vraag/kanttekening: 
Is overwogen om ter bescherming van de woningen over te gaan op bevriezing van de grond (naar 
analogie van de aanleg van de Amsterdamse metro)? 
 
Reactie/antwoord: 
Dergelijke enorm dure technieken worden alleen toegepast als men geen andere mogelijkheden meer 
ziet. Eventuele verzakkingen zijn ook minimaal. Bovendien moeten er voor toepassing van vriestechniek 
lansen in de grond worden aangebracht en alleen al die klus kan net zo veel verzakkingen veroorzaken 
als de vervanging van de hele kademuur.  
 
Presentatie W+B door Didrik Meijer 
 
Aan de hand van illustraties, licht Didrik Meijer de werkzaamheden toe die moeten worden uitgevoerd als 
gekozen wordt voor het W+B-model.  
Nota bene 
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Voor een realistische weergave dienen de plaatjes te worden omgedraaid voor de Bakenessergracht. 
Tevens is de gracht smaller dan weergegeven maar het principe van de werkzaamheden blijft gelijk. 
Er ligt een gemetselde walmuur die in de grond doorloopt. 

 
Stappen 

1. Normaliter wordt als eerste stap bij vervanging van een walmuur een tweetal damwanden 
geplaatst (een om grond tegen te houden, een om water tegen te houden) waarna de waterstand 
wordt verlaagd en de bestaande walmuur wordt verwijderd.  

2. Daarna wordt er een betonnen constructie gemaakt met daarvoor stenen metselwerk om te 
zorgen dat het uiterlijk van de damwand na de werkzaamheden hetzelfde is als daarvoor. 

3. Vervolgens wordt het stuk opgevuld. In de tekeningen staat dat de platen daarna uit de grond 
worden getrokken, maar volgens het besteksontwerp worden de damwanden aan de huiszijde 
afgebrand om de risico’s voor de panden te minimaliseren. De damwanden die in het water staan 
worden eruit getrokken. 

4. Na afronding, is het uiterlijk van de kademuur ongewijzigd alleen is deze stabiel en kan 100 jaar 
mee. Het is de bedoeling dat het uitzicht ook qua bomen hetzelfde karakter krijgt als nu. 

Voor de vervanging van de damwand moet gebruik worden gemaakt van zwaar materieel. Tijdens het 
werk zullen trillingsmeters op de panden worden aangebracht om realtime metingen te kunnen doen. 
Indien de verzakkingen de normen overschrijden, wordt meteen ingegrepen.  
 
Uitgangspunten 

 In het Strategisch beheerplan 2013 – 2022 (dat in februari 2012 door de gemeenteraad is 
vastgesteld) staat een vervangingscyclus op basis van een totale levensduur van 100 jaar. In 
Haarlem wordt het aantal kilometers walmuur gedeeld door 100 en op basis daarvan wordt het 
aantal kilometers walmuur vervangen. De levensduur en de afschrijvingstermijn lopen uiteen 
waardoor de gemeente niet langer dan 40 jaar (afschrijftermijn) met een restschuld zit.  

 Het Algemene Programma van Eisen 2005 diende als basis. Hierin staat voor de minimale 
levensduur van: 
o harde oevers (walmuren): 80 jaar 
o half zachte oevers (beschoeiingen): 15 jaar 
o zachte oevers (groene en/of natuurvriendelijke oevers): 10 jaar 

 Het profiel en het aanzicht van de Bakenessergracht dient zo min mogelijk te worden gewijzigd.  

 De overlast moet tijdens de werkzaamheden tot een minimum worden beperkt.  
 
Vraag/kanttekening: 
Waarom wordt het model van de Nieuwe Gracht niet gebruikt? 
Reactie/antwoord gemeente: 
Daar is meer ruimte tussen de damwand en gevel voor groutankers en kon dus een prefab voorhang met 
groutankers voorzien (zie alternatief 2) 
 
Vraag/kanttekening: 
Aan de Nieuwe Gracht is een damwand van staal met groutankers gebruikt. Deze heeft toch geen 
levensduur van 100 jaar? 
Antwoord gemeente: 
Ook deze damwand is uitgerekend op 80-100 jaar.  
 
Geschiedenis 

 In 2009 is Witteveen + Bos bij het traject betrokken: de inspectie van de kademuur werd toen door 
W+B uitgevoerd. Uitkomsten: deel van de kademuur was goed in orde, deels was onderhoud 
noodzakelijk, deel Bakenessergracht tussen nummer 1 t/m 33 zou moeten worden vervangen.  
o Er is toen een schetsontwerp gemaakt (oplossing: L-muur) en er is een kostenraming op 

schetsniveau opgesteld (premature getallen op basis van een eerste opzet).  
o Aandacht aan omgeving (risico’s, overlast) 

 In 2010 is een aantal onderzoeken gedaan door Ingenieursbureau BT Geoconsult  
o Men heeft de mogelijkheden voor de fundering onderzocht. 
o Men heeft de gevolgen van de trilling op de panden in kaart gebracht. Ook van belang voor de 

gemeente teneinde schade te voorkomen.  

 In 2011 is door Breijn (kenniscentrum van Heijmans) een variantenstudie uitgevoerd. Men heeft 
de mogelijke opties bekeken.  
Conclusies:  
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o de verankering van de damwand/kademuur met groutankers richting woningen is niet mogelijk 
gelet op de beschikbare ruimte en de ligging van kabels, riool en leidingen.  

o er moet tijdens de uitvoering nadrukkelijk rekening worden gehouden met de (overigens 
beheersbare) risico’s 

 In 2012 is er een variantenstudie gedaan door Ingenieursbureau BT Geoconsult B.V. 
o Men heeft onderzocht of de kademuur nog een tijd in tact zou kunnen blijven door het 

vastzetten van meer ankers voor de bestaande kade (feitelijk grootschalig onderhoud) en 
deze oplossing vergeleken met de plaatsing van een L-vormige darmwand. Er zouden om de 
2½ meter groutankers van 11½ meter lengte moeten worden aangebracht (die vanaf de 
gracht zouden reiken tot onder de woningen).  

o Ingenieursbureau BT Geoconsult gaf aan dat het schetsontwerp de voorkeursvariant was. De 
tijdelijke voorziening (hierboven genoemd) viel af in verband met de houdbaarheidstermijn (10 
tot 15 jaar) en kosten (circa € 100.000). Door het aanbrengen van een gording (stalen balk op 
de walmuur aan de waterkant) zou het aangezicht van de gracht bovendien wezenlijk worden 
aangetast. Om misverstanden te voorkomen: dit alternatief werd niet door ABT voorgesteld 
maar werd toen wel als alternatief overwogen. Het bureau adviseerde de kademuur in zijn 
totaliteit te vervangen met een houdbaarheid van 100 jaar.  

 In 2012 heeft ABT een second opinion uitgebracht.  

 In 2013 formuleerde W+B hun reactie op de second opinion van ABT 
W+B is betrokken geweest bij de inspectie maar W+B heeft tussentijds niet alle ontwerpen 
opgesteld. 

 
Vraag/kanttekening ABT: 
ABT stelt dat W+B in haar reactie van 2013 zo veel voorbehouden maakte over de toepassing van 
schuine ankers in verband met de afwezigheid van het riool en kabels en leidingen. ATB stelt dat kabels 
en leidingen veelal op 1 meter onder het maaiveld liggen en nooit dieper. ATB vindt dit geen redelijk 
argument tegen de mogelijke toepassing van een schuine verankering.  
 
Vraag/kanttekening: 
Het hierboven geschetste alternatief is wel toegepast bij de politiebrug. 
Reactie/antwoord: 
Dat klopt. Deze Sandersbrug wordt binnen vijftien jaar vervangen. De hier gekozen oplossing is als 
tijdelijke maatregel gekozen.  
 
Uitkomsten funderingsonderzoek (2010)  
Er is een drietal varianten bekeken: 
 
Fundering op staal: het terugbrengen van een walmuur zoals de bestaande (er wordt dan op het zand een 
nieuwe muur gebouwd).  

o Ter plekke liggen veenlagen 
o De kans op zetting is na 30 jaar te groot 
o Eventueel kan diepe grondverbetering worden toegepast: daarvoor moet heel diep worden 

gegraven om de slechte grondlaag te verwijderen en te vervangen door een nieuwe grondlaag. 
Daarvoor is tijdelijke drooglegging noodzakelijk en moet tijdelijk water worden onttrokken. 

o Deze optie is afgeraden in verband met diepe ontgraving en de benodigde bemaling. 
o Bovendien is de invloed van tijdelijke maatregelen zeer negatief voor de aanwezige belendingen 

(percelen, huizen e.d.).  
Fundering damwand constructie:  

o Aan de voorzijde moet dan een damwandscherm worden aangebracht. 
o Nodig zijn aan de achterzijde enkele planken (hart-op-hart 2½ meter). 
o Horizontale ankers richting woningen c.q. onder de woningen zijn noodzakelijk. Hoe dichter de 

ankers bij de woningen, des te groter het effect op de woningen.  
o Bij het inbrengen van damwanden ontstaan trillingen. 
o De horizontale ankers hebben invloed op de fundatie van de bestaande panden 
o Geadviseerd wordt deze funderingswijze niet toe te passen vanwege het risico voor de panden. 

 
Fundering op palen  

o Geadviseerd werd over te gaan op het bouwen van een L-muur. Zie dia 19. Deze variant is het 
meest wenselijke alternatief gelet op de schade aan de woningen.  

 



11 

 

Huidige situatie (dia 21) 
Er staan nu lindebomen van 9 meter hoog en een weg van 7 meter breed. 
 
Dia 22 

 Er is een aantal proefsleuven gegraven waaruit blijkt dat er over een vrij grote afstand een pakket 
leidingen ligt (circa 2 meter uit de gevels). Daarna is er een kleine tussenruimte tot aan het riool. 
De afstand tussen het riool en de huizen wisselt. De ligging van de leidingen op tekening wijkt af 
van de bevindingen op basis van de proefsleuven. Daaruit blijkt dat de kabels en leidingen verder 
naar het midden van de weg liggen, niet bij elkaar, maar breed uitgesmeerd.  

 Indien wordt overgegaan tot plaatsing van een damwandschot, moet deze tussen riool en 
leidingen worden ingebracht (dus in een kleine ruimte).  

 Leidingen en kabels kunnen worden verlegd wat tot extra kosten leidt.  

 Vanaf de waterspiegel is er een meter vrije ruimte tot aan de bovenkant van de walmuur.  

 De waterdiepte is ter plekke circa 80 cm. 
 
Vraag/kanttekening: 
In de krant stond dat het inbrengen van een damwand (zie Nieuwe Gracht) ‘tot te grote schade aan de 
belendende panden zou leiden’. De Nieuwe Gracht is 10 meter breed. De Bakenessergracht is slechts 
maximaal 7 meter breed. Waarom wordt dan toch voorgesteld om een damwand een meter uit de gevel in 
te brengen?  
Antwoord/reactie W+B: 
Het aanbrengen van een schot op een meter afstand van de woningen, heeft niet de voorkeur (risico). De 
zorgen zijn terecht.  
 
Vraag/kanttekening: 
De bewoners is schriftelijk gemeld dat de kabels en leidingen zouden worden vernieuwd. Kunnen deze in 
dat kader niet worden gebundeld? 
Antwoord/reactie gemeente: 
Alleen de elektriciteitskabel wordt vernieuwd. 
 
Vraag/kanttekening: 
Er worden op de Bakenessergracht steeds leidingen vervangen: waarom worden deze niet geclusterd? 
Antwoord/reactie W+B: 
Ze kunnen inderdaad deels worden geclusterd maar bedrijven voelen er niet veel voor om kosten te 
maken voor vernieuwingen als daartoe geen directe noodzaak bestaat. Als de gemeente zelf aangeeft te 
willen clusteren, komen de kosten voor rekening van de gemeente. 
 
Vraag/kanttekening: 
Het riool lijkt op de tekening dicht tegen de kademuur aan te liggen. Hoe kan men er een damwand tussen 
plaatsen? 
Antwoord/reactie W+B 
Het is een belangrijk punt waarop wordt teruggekomen. 
 
Werkgebied 
Er wordt gestart bij huisnummer 1a (bij de brug) en de werkzaamheden worden afgerond iets voorbij de 
helft van huisnummer 31. De rest van de walmuur hoeft niet te worden gerenoveerd/vervangen.  
 
Besteksoplossing (dia 24) 
Het is de bedoeling dat er forse bomen worden aangeplant na afloop van de werkzaamheden. Er wordt 
gezorgd voor goede groeicondities en volgens deskundigen ontstaat er een mooier beeld van de 
Bakenessergracht dan het geval zou zijn bij het laten staan van de huidige bomen. 
 
Vraag/kanttekening bomenexpert: 
Hoe groot is de voet van de boom? 
Antwoord/reactie W+B 
De boom staat op 1½ meter ingetekend op het bestek.  
 
Vraag/kanttekening bomenexpert: 
Indien er een nieuwe boom wordt herplant, kan deze nooit met de wortels de diepte in tot onder het 
grondwater. Er is geen capillaire werking vanuit de ondergrond, waardoor er gegarandeerd in de 
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bovengrond problemen in het gewas zullen ontstaan. Bovendien betreft het de zuidwest kant, waardoor 
de boom onvoldoende stevigheid krijgt en in de toekomst richting woningen kan omvallen (over 30-40 
jaar). Het is voor de bomen een gevaarlijke oplossing. 
Antwoord/reactie W+B: 
Er worden drains aangelegd om de bomen van voldoende vocht te kunnen voorzien. Verder acht W+B 
zich niet kundig om deze vragen te beantwoorden.  
 
Vraag/kanttekening: 
Op de locatie aan de evenzijde waar een L-vormige wand is aangebracht, zijn de bomen niet mooi 
uitgegroeid. Het zijn omhoog gegroeide Bonsai-bomen die al jaren lang niet de gelegenheid hebben 
gehad uit te groeien tot een boom. 
Antwoord/reactie W+B 
In het op verzoek van de gemeente opgestelde deskundigenrapport staat dat binnen deze condities forse 
bomen kunnen worden teruggeplant die het beeld van de Bakenessergracht in tact zullen laten. 
Reactie gemeente: 
Boomwortels komen nooit onder de grondwaterstand. 
Antwoord/reactie W+B: 
Omdat water uitzakt richting gracht, kan de waterstand op sommige plekken uitkomen boven de L-muur.  
Antwoord reactie bomendeskundige: 
Indien de betonplaat onder de waterlijn ligt, zullen de wortels nooit tot aan de betonplaat komen.  
 
ABT-reactie op besteksoplossing (aanleg L-wand) 

 Naar de mening van ABT is er een niet te verwaarlozen risico op schade, maar die is te beperken. 
Het bestek moet dan worden aangepast.  

 Hoewel trillingen voelbaar zullen zijn, zal hierdoor geen schade ontstaan. 

 Met goede monitoring en afgestemde uitvoeringswijze is het in principe mogelijk om zonder 
noemenswaardige schade de werkzaamheden uit te voeren. 

 De zakking van de belendingen zal bij een goed bestek en een goede uitvoering wellicht niet nihil, 
maar beperkt kunnen zijn (orde van 5mm).  
 

Presentatie W+B deel II: Richard de Nijs 
 
Alternatief 1: Verankering bestaande walmuur met schot / damwand 

 Het nadeel hiervan is dat het verankeringsschot altijd een probleem zal blijven op het moment dat 
er werkzaamheden aan het riool moet gebeuren. 

 Het is de vraag of er een groutanker onderdoor kan worden aangebracht en tevens hoever deze 
dan moet worden ingebracht. Een groutanker is een smalle pijp beton waar hard aan wordt 
getrokken. Deze heeft een veel grotere lengte nodig om de benodigde kracht te ontwikkelen. Een 
plaat hoeft veel minder diep en ver te worden ingebracht maar komt wel in conflict met kabels en 
leidingen.  

 De straat moet open worden gelegd voor het maken van sleuven ten behoeve van ankerstangen 
(andere aanblik dan bij oplossing door groutankers).  

 
Alternatief 2: verankering bestaande walmuur met groutankers  
W+B en Geoconsult stellen dat het ankerlichaam in dit alternatief voorbij de kabelgrens komt: ‘een grijs 
gebied’. Tot hoever/hoe diep is een woning eigendom? Wat als eigenaren kelders willen bouwen en in 
conflict komen met de ankers?  
Veel kadebeheerders vinden een dergelijk traject te onzeker en willen daarom geen ankers onder de 
huizen.  
 
Vraag/kanttekening: 
Het anker is extreem afgebeeld: kan de hoek niet minder steil? 
Antwoord/reactie W+B: 
Dat kan, maar de weerstand die een anker kan opbouwen komt voort uit een combinatie van de lengte 
van het anker en de druk van de korrels op de diepte waarop het anker is geplaatst. Hoe dieper, hoe 
beter. Ondiepe ligging is voorts niet aantrekkelijk gezien de ligging van de kabels, leidingen en riool en het 
feit dat dan de spanning lager is. Daardoor moet het anker langer worden (effectiviteit neemt dan wel toe). 
7 meter is voor een groutanker dan wel erg kort: W+B hebben dit in de praktijk nog nooit zien toepassen. 
 
Vraag/kanttekening: 
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Heeft het groutanker effect op de omliggende grond en veroorzaakt het zettingen? 
Antwoord/reactie W+B: 
Het anker (bestaande uit een mengsel van zand, cement en water: geen grindkorrel) moet afdoende diep 
onder hoge druk in de boorlans worden gespoten en worden geïnstalleerd door een machine. Het uiteinde 
wordt vervolgens over een bepaalde afstand teruggetrokken, waardoor er een groutlichaam is gevormd: 
een kokervormig betonlichaam met een staaldraad erin.  
De omringende grond moet het anker wel opsluiten.  
Daarom wijst W+B een anker af. 
 
Vraag/kanttekening: 
Veroorzaakt deze constructie schade aan de woningen? 
Antwoord/reactie W+B: 
Normaal gesproken zijn deze systemen schadevrij te installeren. Alleen bij voorkeur niet onder de 
woningen, niet vanwege het risico op schade maar vanwege de eigendomsaspecten. 
 
Vraag/kanttekening: 
Kunnen er niet meer ankers worden geplaatst? 
Antwoord/reactie W+B: 
Er is een grens aan: er wordt een taartpunt van grond in beweging gebracht. Het is niet zo dat naarmate 
er meer ankers worden aangebracht, de trekkracht toeneemt: er wordt aan dezelfde taartpunt getrokken. 
Er zit een grens aan hoeveel meer capaciteit er wordt gegenereerd door meer ankers.  
 
Vraag/kanttekening: 
2½ meter zoals eerder berekend, is vrij ruim. Bij de Nieuwe Gracht is de afstand korter. 
Antwoord/reactie W+B: 
Een economische maat is circa 3 meter.  
Antwoord gemeente: 
Bij de Nieuwe Gracht is het ook 3 meter. Waar de weg wat omhoog loopt is de afstand iets krapper maar 
nergens minder dan 2½ meter. 
Antwoord/reactie W+B: 
Theoretisch is het mogelijk. In sommige zware bouwkuipen zet met 2 rijen boven op elkaar. Dat is voor 
deze kademuur niet geschikt. 
Reactie ABT: 
ABT vindt de uitleg bij de ankers eenzijdig negatief. Uiteindelijk is het ter plekke eenvoudig om deze 
ankers aan te brengen. Desnoods, als de draagkracht van schuine ankers tegenvalt,  kunnen er 
Tubexpaaltjes als anker worden bijgeplaatst: er is altijd een geschikte oplossing te vinden. 
 
W+B 
Er wordt nu schetsmatig uitleg gegeven. Maar W+B steekt in op robuustheid. De ankercapaciteit kan 
alleen worden getest door een test. Is de ankerbelasting laag, dan zijn er weinig ankers nodig en kunnen 
deze kort zijn. Er is in alle gevallen steun nodig. In algemene zin zijn groutankers van 7 meter kort. Er zijn 
ook ankers met grote schroefbladen (toegepast bij Het Spaarne): het zijn wokkels met stangen waaraan 
wordt getrokken. 
 
Vraag/kanttekening: 
In alternatief 2 is de conditie van de walmuur door het maken van diepe palen en de verankering, 
opgelost. 
Antwoord/reactie W+B: 
Bij het plaatsen van palen, moet de kracht tussen de palen worden herverdeeld. Als (oud) metselwerk de 
samenhang verliest, is het de vraag of de draagkracht van paal naar paal gebracht kan worden. Er is wel 
een betonnen kop voorzien, maar of deze sterk genoeg is, blijft de vraag.  
 
Vraag/kanttekening:  
Er moet anno 2013 rekening worden gehouden met zwaar vervoer (brandwagens, bierwagens e.d.) die 
moeten kunnen doorrijden tot op de rand van de walmuur. Deze factoren moeten in de berekening voor 
de betonbalk en het draagvermogen voor de palen worden meegenomen.  
W+B stelt niet, dat deze oplossing onbespreekbaar is;  alleen is de oplossing afhankelijk van de kwaliteit 
van datgene dat men aantreft. 
 
Samenvatting reactie W+B op alternatieven 1 + 2  

1. Moderne rekenregels versus vroegere ontwerpregels.  
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2. Trekstangen beperking ondergrondse infrastructuur.  
3. Ankerschotten kort op de gevels vormt een bedreiging. 
4. Trekstangen kort op infra (zoals riool) vormt een bedreiging. 
5. Afstand tot gevel is circa 7 m, dit beperkt de ankerlengte tot maximaal 8 m (11 m is noodzakelijk) 
6. Ankerschotten / damwanden vergt inzet materieel onder de boomkruin. Bij reconstructie vanaf nr. 

33, bomen vervangen 
7. Korte h.o.h. afstanden (2,5 m) 

 
ABT is het oneens met de onder 5 genoemde 11 meter als ‘zijnde noodzakelijk’. Dat is extreem lang en 
niet noodzakelijk. 
Antwoord/reactie W+B: 
W + B onderschrijft dat. De noodzakelijke lengte kan eigenlijk pas worden bepaald op basis van 
berekeningen. W+B stelt dat men (W+B en ABT) een gezamenlijke conclusie kan trekken over de 
noodzakelijke lengte voor de noodzakelijke houdkracht van het anker op basis van berekeningen. ABT 
sluit zich hierbij aan. Het is een punt voor nader onderzoek. 
 
Vraag/kanttekening: 
Waar lopen de ankerstangen op dit moment? Over of onder het riool? Het riool is aan de binnenzijde 
recentelijk bekleed, wat de levensduur met 60 jaar zou verlengen.  
Antwoord gemeente: 
Ze lopen over het riool.  
Antwoord/reactie W+B: 
Bij herinrichting is het beter dergelijke conflicten weg te nemen. Men zou ervoor kunnen kiezen over 100 
jaar de kademuur weer te herstellen en over 60 jaar de riolering, maar deze kan niet 2 of 3 keer worden 
bekleed omdat daardoor de diameter van de buis steeds afneemt. 
 
Vraag/kanttekening: 
De afstand tot de gevel bedraagt 7 meter. Waar wordt de damwand in de straat aangebracht? Vanaf 3½ 
meter? 
Antwoord/reactie W+B: 
De beschikbare afstand tussen het verankeringspunt van het anker tot aan de gevellijn bedraagt 7 meter. 
In de L-muur komen geen trekstangen.  
 
Vraag/kanttekening: 
Wat gebeurt er met het grondwater van de huizen? Plaatsing van een pomp leidt tot schade. 
Antwoord/reactie W+B: 
Er is een tweetal wanden voorzien, waarmee de invloed kan worden beperkt. Tussen de wanden wordt de 
waterstand verlaagd. De damwand is water- en grondkerend. Er wordt in de randvoorwaarden een grens 
gesteld aan de waterstandsdaling aan de gevellijn. Daarvoor wordt een monitoringssysteem aangebracht. 
Er zijn in Haarlem meer voorbeelden waarbij aan weerszijde van de kuip grondwaterbewaking is 
toegepast. 
 
Kanttekening ABT: 
Benadrukt dat zowel in de presentatie van W+B als in de rapportages nergens wordt gemeld, dat de 
Bakenessergracht ontzettend smal is en dat de fundering op staal staat. Na eventuele plaatsing van de 
door W+B vermelde vrijstaande damwanden zullen er vervormingen optreden tijdens de uitvoering. Hoe 
groot deze zijn na het verwijderen van water en grond is niet bekend en door de gemeente niet 
gekwantificeerd.  
ABT kan zich niet vinden in de oplossing volgens het voorliggende bestek van de gemeente. W+B heeft 
ABT geciteerd wat betreft de schadeverwachting, maar die verwachting is erop gebaseerd dat het bestek 
van de gemeente op dit soort cruciale punten wordt aangepast en dat er extra maatregelen worden 
getroffen om te voorkomen dat alles het water in schuift tijdens het vanaf de damwand aanbrengen van de 
palen. Welke verzakkingen kunnen daardoor ontstaan? Wat is de visie van W+B op het voorliggende 
bestek van de gemeente? 
Antwoord/reactie W+B: 
Er zijn beheersmaatregelen te treffen om de damwanden op hun plek te houden, zoals een gestempelde 
kuip die echter voor aannemers niet aantrekkelijk is omdat deze de bewegingsvrijheid beperkt. Er kan ook 
een werkvloer worden gestort die de wanden uit elkaar houdt. 
Kanttekening ABT: 
Waarom is dit aspect dan nergens als voorwaarde benoemd? 
Antwoord/reactie W+B 
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Kennelijk is onvoldoende duidelijk gemaakt, dat alle adviezen uit voorgaande rapportages van Geoconsult 
en ABT zullen worden meegenomen om de risico’s te beperken. Ook de gemeente wil de risico’s 
maximaal beperken.  
Voordat de kuip volledig is leeg gegraven en drooggelegd kan worden beoordeeld of de vervorming van 
wanden toelaatbaar is voor de belendende panden. Indien dat niet het geval lijkt, kunnen er alsnog 
beheersmaatregelen worden getroffen voordat er schade optreedt. 
 
Vraag/kanttekening: 
Wat zijn de specifieke minpunten? 
Antwoord/reactie W+B: 
Een groot negatief punt van de meest ingrijpende variant, de L-muur, is dat voor het realiseren van een 
robuuste oplossing, alle grond moet worden weggehaald. Deze variant biedt wel de hoogste eindkwaliteit.  
 
Vraag/kanttekening: 
Welke variant biedt de minste risico’s? Die vraag staat centraal. Het gaat om risico’s en de uitstraling van 
de Bakenessergracht.  
Antwoord/reactie W+B: 
Elke variant kent risico’s. Indien wordt gekozen voor de lichte uitvoeringsmethode waarbij optimaal 
gebruik wordt gemaakt van bestaande constructiedelen die worden verstevigd, zal het risico voor panden 
aanmerkelijk kleiner zijn in vergelijking met een damwand die op enige afstand nog in de grond moet 
worden aangebracht. Door voor de aanleg van een L-wand alles weg te slopen en te vervangen gaat de 
gemeente tot het gaatje!  
Anderzijds is het risico voor de kadebeheerder bij de lichtste uitvoering groter: ‘welk product wordt er 
eigenlijk geleverd?’. De tijd zal leren of het metselwerk zo sterk blijkt te zijn als verwacht. 
 
Vraag/kanttekening: 
Hoe worden de risico’s beheerst? 
Antwoord/reactie W+B: 
Dat is afhankelijk van het gebruikte materiaal, de geometrie, de omvang van het werk, de noodzakelijke 
hulpmiddelen, welke machines. Hierop kan een berekening worden losgelaten en kunnen risico’s worden 
gekwantificeerd (toelaABTaar/niet toelaABTaar). Tijdens de uitvoering is borging door middel van 
bewaking (zakkings-, trillings- en geluidsmeters) mogelijk. 
 
Vraag/kanttekening: 
Welke kosten brengt een dergelijke bewaking van de meest robuuste variant met zich mee t.b.v. de meest 
risicoloze uitvoering? Blijft het bestek zoals het nu is, of komen er nog kosten bij? 
Antwoord/reactie W+B: 
De uitvoeringsmethode is in het bestek benoemd. Bij het schetsontwerp is een eerste raming gemaakt. De 
nu voorliggende besteksraming komt lager uit dan de eerste. Het verschil is ruim voldoende om de 
uitvoerings- en bewakingsmaatregelen optimaal toe te passen indien wenselijk. Het bedrag blijft dan 
binnen de eerste zeer ruime raming van het schetsontwerp.  
 
Vraag/kanttekening: 
In de praktijk komt het vaak voor dat gaandeweg de uitvoering blijkt, dat er voor aanvullende 
werkzaamheden geen krediet beschikbaar is. 
Antwoord/reactie W+B: 
Het is niet bekend welk krediet is aangevraagd. Dat weet de gemeente.  
 
Vraag/kanttekening: 
Hoe wordt het afval afgevoerd als alles wordt afgegraven? Dan kan niet via de oneven zijde van de 
Bakenessergracht maar moet aan de overzijde (met zware vrachtwagens). Is dat geen risico? 
Antwoord/reactie W+B: 
Er kan gewerkt worden met materieel zoals dat nu ook al op de Bakenessergracht rijdt. Het aantal 
voertuigbewegingen zal toenemen en kan bewaakt worden met trillingsmeters. Snelheidsbeperking kan 
worden ingesteld. Ongeladen vrachtwagens zijn veelal erger dan beladen vrachtwagens op plekken waar 
het wegdek niet vlak is. Misschien moet gebruik worden gemaakt van kleinere vrachtwagens. 
 
Vraag/kanttekening: 
Leidt dit ertoe dat de Bakenessergracht 6 tot 12 maanden ontoegankelijk wordt voor bewoners? Vergt de 
besteksoplossing meer tijd dan de varianten van ABT? 
Antwoord/reactie W+B: 
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De realisatie vergt uiteraard tijd en de varianten van ABT zullen minder tijd vergen hoewel W+B geen 
bouwramingen van deze methoden kent.  
 
Vraag/kanttekening: 
Wat gebeurt er als er onverhoopt trillingen/verzakkingen ontstaan? 
Antwoord/reactie W+B: 
Naar verwachting worden deze opgemerkt voordat er schade optreedt. Dan zouden de wanden tegen 
elkaar kunnen worden afgezet zodat ze altijd in evenwicht zijn: ze kunnen tegen elkaar worden 
afgestempeld. Bij verzakking bij een van de wanden, wordt elders volume verloren (grond beweegt als 
een taartpunt achter de wand aan). Een deel van de taartpunt kan onder de woningen zitten. 
 
Vraag/kanttekening: 
Dit wordt pas geconstateerd als het schuiven al aan de gang is, dus ben je altijd te laat. 
Antwoord/reactie W+B:  
Er kan aan de wand zelf bewakingsapparatuur worden bevestigd. Ook kunnen op het maaiveld 
meetpiketten worden geslagen om in kaart te brengen hoe de taartpunt eruit ziet en of deze te groot 
wordt. 
 
Vraag/kanttekening: 
In alle tekeningen lijkt het riool in het midden te liggen. Hij ligt dicht bij het uitvoeringsgebied. Wat is de 
diameter? 
Antwoord/reactie W+B + gemeente: 
300 mm breed en 500 mm hoog  
 
Vraag/kanttekening: 
Is het niet aannemelijk dat ook in de besteksvariant het riool moet worden vervangen tijdens de 
werkzaamheden omdat deze vlak langs het riool zullen plaatsvinden? In dat geval vervalt het bezwaar 
tegen de groutankers.  
Antwoord/reactie W+B: 
Er is 2-2½ meter ruimte tussen het riool en de damwand. Dat is inderdaad krap, want de L-muur wordt 1½ 
meter.  
 
Vraag/kanttekening: 
Vrachtwagens veroorzaken onvermijdelijk overlast op de rest van de Bakenessergracht. Worden er 
pontons ingezet omdat het overblijvende stuk Bakenessergracht tussen damwand en huizen niet voor 
zwaar verkeer kan worden gebruikt?  
Antwoord/reactie W+B: 
In de adviezen van ABT is aan- en afvoer over water geadviseerd. Maar dit is nog een punt van overleg. 
 
Vraag/kanttekening: 
De gracht lijkt te smal voor vervoer over water.  
Antwoord gemeente: 
Twee jaar geleden is de kademuur aan de Kampersingel ook vervangen vanaf het water (ponton).  
De gemeente verwijst voorts naar het schadeprotocol dat bij vergelijkbare werkzaamheden aan de 
Nieuwe Gracht succesvol is gebruikt. Een dergelijk protocol wordt ook voor de Bakenessergracht op de 
site geplaatst. 
 
Vraag/kanttekening: 
Voor alle varianten komt toch een signaleringssysteem? Dat staat toch niet ter discussie? 
Reactie gemeente:  
Zie het protocol, waarin alle vooraf gemaakte afspraken zijn opgenomen. 
 
Vraag/kanttekening: 
Bij welke instantie moeten burgers zich melden in het geval van schade? Gemeente, aannemer? Wat als 
aannemer failliet is? 
Antwoord gemeente: 
De gemeente heeft voor het huidige straatwerk aan de Bakenessergracht alle woningen geïnventariseerd, 
wat eigenlijk overbodig is. Hiermee toont de gemeente aan hoe zorgvuldig men projecten als dit begeleid. 
Met het protocol wordt extra zekerheid geboden aan de bewoners. 
 
Vraag/kanttekening: 
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Vragensteller heeft het protocol gelezen, maar de deskundigen bevestigen dat de grond na afloop van de 
werkzaamheden tijd nodig heeft om ‘te zetten’. Dat gaat enige tijd duren. Het schadeprotocol is beperkt tot 
een half jaar na afronding van de werkzaamheden. Dat is te krap. Wanneer gaat het half jaar lopen? Is 
zes maanden voldoende?  
Antwoord/reactie W+B: 
Er wordt geotechnisch onderzoek gedaan op basis waarvan een bodemprofiel wordt opgesteld. In de 
diepste onderlaag zit stevig zand, iets daarboven ligt zand met iets minder pakking, de bovenste paar 
meters bevat slappe grond. Zetting in de onderste lagen gaat vrijwel onmiddellijk na verwijdering van de 
plank. Indien de volledige grond wordt vervangen, zal er circa zes maanden overheen gaan. In die zes 
maanden worden overige afbouwwerkzaamheden uitgevoerd en reageert de grond ook al.  
Bij sommige projecten vindt de afsluitende meting een jaar na afronding van het project plaats zodat ook 
dan nog schade kan worden ingebracht. Voor het na-ijleffect moet een termijn worden bepaald. W+B acht 
zes maanden na afronding van de werkzaamheden gevoelsmatig afdoende.  
ABT is het hiermee eens. 
 
Vraag/kanttekening: (dia 37): 
Hoe diep slaat de meting nog uit? 
Antwoord/reactie W+B: 
De straat zit ongeveer 1 meter + NAP. Het gedeelte eronder (slappe grond) is gemeten iets beneden het 
niveau van de kademuur (2 tot 3 meter –NAP). De getoonde meting betreft het project.  
 
Vraag/kanttekening: 
Worden de ankers (alternatief 1) horizontaal in de slappe grond getrokken in plaats van in de stevige 
grond? 
Antwoord/reactie W+B: 
Achter de kade zal veel zand zijn aangebracht. De grond ter plekke is niet meer oorspronkelijk. 
Het bovenste deel bevat kabels en leidingen (wordt apart in een document beschreven maar kan niet in 
grafiek worden weergegeven). Het is een aandachtspunt: top mag niet slap zijn. Maar dat lijkt niet het 
geval anders zouden de woningen al problemen ervaren. 
 
Kanttekening ABT: 
Deze methode met ankers is al toegepast aan de kade en er zijn geen problemen: kennelijk biedt de 
grond voldoende weerstand. Bij ankers wordt bovendien doorgestoten naar – 5, -6 meter. 
Antwoord/reactie W+B: 
Ook bij groutankers is dit een aandachtspunt. Soms moet bij slappe grond worden uitgeweken naar 
diepere lagen. 
 
Vraag/kanttekening: 
Hoe diep liggen de funderingen? Op 2½ meter of dieper? 
Antwoord/reactie W+B: 
Dat verschilt per woning, bij een aantal zal de veenlaag zijn verwijderd.  
 
Vraag/kanttekening: 
Wat is de reden dat de nieuwe bestekskosten fors lager zijn? Zijn de aanpassingen aangebracht nadat 
ABT zijn alternatieven indiende die goedkoper zijn dan de L-wand? Of teneinde het besteksmodel ‘er bij 
de gemeenteraad door heen te drukken’? Terwijl gaandeweg veelal grote overschrijdingen plaatsvinden. 
Antwoord/reactie W+B: 
De besteksraming is gemaakt voordat er met marktpartijen werd gesproken over uitvoering van de 
werkzaamheden (begin 2012). ABT is eind 2012 gestart. De eerste raming van € 1 miljoen betrof een 
grove raming waarin aanvankelijk veel onzekerheden zijn verdisconteerd. Bij nadere detaillering en 
afname van de onzekerheidsmarge, konden de kosten worden teruggebracht. 
 
Vraag/kanttekening: 
Zijn de eventuele hoge kosten die gemaakt moeten worden bij tegenvallers als gekozen wordt voor de L-
wand (als de twee damwanden moeten worden verankerd) ook opgenomen in de nieuwe bestekskosten? 
Dergelijke tegenvallers zullen het werk bovendien vertragen en tot overlast leiden.  
Antwoord/reactie gemeente: 
Deze posten zijn hierin nog niet opgenomen. De kosten voor het stempelen zijn beperkt.  
Antwoord/reactie W+B: 
Stempelen is als beheersmaatregel niet zo kostbaar. Het is veeleer een zaak van contractbespreking: 
welke partij draagt alle verantwoordelijkheid voor de uitvoering?  
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Vraag/kanttekening: 
Het is positief dat de gemeente verantwoordelijkheid neemt voor de schade. Hoeveel is daarvoor begroot? 
Antwoord gemeente: 
Dit risico wordt gedekt door de verzekering van de gemeente Haarlem. De gemeente garandeert dat 
bewoners bij eventuele schade ongeacht de methode, niet hoeven te shoppen tussen verschillende 
aannemers. 
Antwoord/reactie W+B: 
Aan de L-wand zijn net als bij alle andere varianten risico’s verbonden. Maar het voordeel is dat deze 
risico’s vooraf in kaart kunnen worden gebracht omdat alles wordt weggehaald en door nieuw wordt 
vervangen. Doorbouwen op bestaande materialen biedt meer onzekerheden voor de gemeente.  
 
ABT stelt dat W+B de risico’s van de kwaliteit van de walmuur bespreekt, maar de bewoners maken zich 
zorgen over de risico’s voor hun woningen. Hoe groot zijn die?  
W+B heeft de risico’s bij de uitvoering van de L-wand met de twee damwanden, met vrachtverkeer e.d. 
niet afgezet tegen de risico’s van de andere alternatieven.  
Antwoord/reactie W+B: 
De gemeente heeft toegezegd dat alle adviezen ter harte zullen worden genomen om risico’s te beperken. 
Dus als over water aanvoeren beter is, zal daarvoor worden gekozen. Als van de 5 mm die ABT aangeeft 
kan worden uitgegaan, is de kans op schade nihil. 
 
ABT stelt dat men nu kan kiezen voor een oplossing die een goed product waarborgt (zie het middelste 
stuk van de Bakenessergracht dat als zodanig is uitgevoerd) waarbij de kans op uitvoeringsrisico’s 
aanzienlijk lager ligt dan in het besteksmodel, zowel voor de gemeente als de bewoners. 
Reactie gemeente: 
De vervanging van de L-muur elders is ook goed verlopen.  
 
Vraag/kanttekening: 
Vervanging in bestaande situaties levert ook een bepaald risico omdat men niet weet wat men aantreft.  
Reactie ABT:  
Dat is hier niet waar: de kop van de walmuur wordt immers vervangen door nieuwe beton. Het metselwerk 
bovenin –onderdeel van de kering- wordt gesloopt en men weet exact wat er gemaakt wordt. Idem dito 
voor wat betreft de verankering. De materialen die eronder liggen, blijven onberoerd maar maken geen 
deel uit van de grondkering. Indien gekozen wordt voor uitvoering met verticale palen en ankers, wordt de 
verticale draagkracht door nieuwe te maken palen gegarandeerd. Er is dus geen enkele onzekerheid over 
de kwaliteit en duurzaamheid van alle belangrijke onderdelen van de nieuw te maken walmuur.  
 
Antwoord/reactie gemeente: 
Het is evident dat een vervanging altijd maatschappelijke onrust veroorzaakt. Daarom is het goed te 
kiezen voor een oplossing met een lange levensduur. 
 
Vraag/kanttekening: 
De techniek maakt ook slagen: over 40 jaar zullen er weer veel betere methodes beschikbaar zijn dan de 
prijzige L-constructie, die bovendien duurder is dan de gemeente zich kan veroorloven. De kosten voor 
alternatief 2 van ABT zijn aanzienlijk lager. 
Reactie gemeente: 
Het staat vast dat de aanlegkosten inderdaad zonder twijfel lager uitvallen. Maar er moet financieel 
gekeken worden naar een periode van 100 jaar. 
 
Vraag/kanttekening: 
Aan de Nieuwe Gracht is een damwand geplaatst met trekankers waarvan beweerd wordt dat die 
oplossing 100 jaar meegaat. Wat bepaalt deze levensduur? Welk onderdeel? Waarom zou een dergelijke 
oplossing aan de Bakenessergracht niet 100 jaar meegaan. 
Antwoord/reactie W+B: 
Corrosie is een belangrijke factor. Indien er wordt gekozen voor een dikker staal, wordt de levensduur 
verlengd.  
Indien er een stalen damwand wordt geplaatst, gaat men dwars door de kruin heen. Het kan. 
 
Vraag/kanttekening: 
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De vervanging van de damwand door een betonnen blok heeft een gegarandeerd langere levensduur dan 
een stalen damwand. Als dezelfde trekankers worden gebruikt – die weliswaar aan corrosie onderhevig 
zijn- die bij de Nieuwe Gracht zijn toegepast, geldt toch ook een levensduur van 100 jaar. 
Reactie Gemeente: 
Als de ankers van de Nieuwe Gracht zouden worden toegepast, zouden deze onder de woningen komen 
en dat is niet de voorkeur van de gemeente.  
 
Vraag/kanttekening: 
Dit is aan de experts. 
ABT acht dit niet noodzakelijk: er moet nog gerekend worden aan het model. 
 
Vraag/kanttekening: 
De lengte van de groutankers is niet bepalend voor de levensduur. Is de gemeente bereid eventueel de 
verankering tussen de twee damwanden indien voor die variant wordt gekozen wordt, dwingend voor te 
schrijven in het bestek? Past deze verankering binnen het projectbudget? 
Reactie/antwoord gemeente: 
Dat kan in het bestek worden opgenomen. Het bestek moet in alle gevallen worden opgefrist. Het 
aanvankelijke bestek is inmiddels al opgeknipt en al het werk is dus niet in een keer aanbesteed. In het 
voortraject heeft de gemeente al veel extra kosten moeten maken, mede om het gesprek met elkaar op 
gang te houden. Het huidige budget heeft nog ruimte, maar de gekozen variant zal moeten worden 
aanbesteed en zal waarschijnlijk niet in het huidige krediet passen. Er zal dus aanvullend krediet moeten 
worden gevraagd aan de gemeenteraad. Het riool gaat nog zeker 50 jaar mee.  
Het project en het overleg lopen al vanaf 2009 en vanaf die datum zijn er diverse vooronderzoeken 
gedaan en hebben ambtenaren op kantoor continue contact met de burgers. 
 
De meeste aanwezigen zijn het met deze laatste kanttekening niet eens.  
 
Carry Petri benadrukt, dat de bewoners van de Bakenessergracht pas in een zeer laat stadium werden 
geïnformeerd over de beoogde werkzaamheden aan de kademuur en daarover ook niet konden 
inspreken. Er is alleen overlegd over de verfraaiing van de Bakenessergracht.  
Vervolgens heeft wethouder Van Doorn vijf maanden lang de discussie met de bewoners stil gelegd terwijl 
er volop werd gecorrespondeerd. Het is onterecht als de bewoners van de Bakenessergracht nu wordt 
verweten dat zij de oorzaak zijn van de vertraging. 
 
Lex Hagenaars stelt dat bewoners de kans moeten krijgen feitelijk te reageren op uitspraken van de 
gemeente. In 2009 is er in het geheel niet met bewoners gesproken over de kademuur. Ook niet na 2009. 
Pas in 2011 is de bewoners gemeld dat er een definitief ontwerp lag. Kortom: dat de kosten uit de hand 
zijn gelopen, komt niet door de bewoners die volledig onwetend waren. 
 
Marceline Schopman benadrukt, dat in de beroeps- en bezwaarschriftenprocedure door de bewoners is 
gemeld dat de samenwerking met wethouder Van Doorn ‘fantastisch verliep’. Het is niet correct dat er 
maanden geen contact is geweest.  
 
Daphne Huyssen vraagt aan bewoners en de gemeente of men serieus gaat nadenken over de nieuwe 
opties? 
Lex Hagenaars antwoordt dat alle varianten uiteraard serieus worden bestudeerd. De bewoners zullen de 
informatie laten bezinken. Vooralsnog heeft men een sterke voorkeur voor model 2 van ABT.   
De wethouder antwoordt dat er naar aanleiding van het Definitief Ontwerp consternatie is ontstaan op 
basis waarvan werd besloten tot deze workshop. De informatie wordt met de staf besproken en het 
college zal beslissen of het eigen oude plan wordt doorgezet of dat er aanpassingen komen. De 
uiteindelijke beslissing is aan de gemeenteraad. Het voorstel zal in december/januari 2014 naar de 
gemeenteraad gaan.  
 
Vraag/kanttekening: 
Gaat de gemeente ongeacht de conclusie, hierover nog in gesprek met de bewoners zodat de inbreng 
van ABT in alle gevallen wordt meegenomen? 
De wethouder antwoordt dat er ruimschoots is overlegd en stelt dat de gemeenteraad nu een keuze moet 
maken. Er zal wel worden gecommuniceerd met de bewoners wat er wordt voorgesteld en waarom. Hij is 
tegen een aansluitend inspraaktraject. Alle argumenten en informatie om te kunnen beslissen zijn 
intussen bekend en er moet nu een keuze worden gemaakt.  
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Vraag/kanttekening: 
Blijven beide ‘kampen’ op het eigen standpunt staan? 
Antwoord/reactie W+B: 
De verschillende uitgangspunten zijn belangrijk. Indien men kiest voor een constructie die 100 jaar mee 
moet kunnen, valt de keuze anders uit dan in het geval men kiest voor een constructie die minder lang 
mee gaat. De oorspronkelijke opdracht ging uit van een levensduur van 100 jaar en daarvoor is de L-muur 
de beste oplossing. 
ABT betwijfelt of deze echt 100 jaar mee gaat: de L-wand staat immers op stalen palen. Een L-wand op 
betonnen palen gaat 100 jaar mee.  
 
Afsluiting 
Hierop sluit de gespreksleider de bijeenkomst af om 16.30 uur.  

 


