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Geachte leden van de Commissie Beheer,
Uitvoering gevend aan de Motie van 18 december 2014 "gefundeerd vergelijk,
draagvlak en kademuur Bakenessergracht" hebben we de afgelopen weken samen
met de Vrienden van de Bakenes, ondersteund door hun adviseur de heer Everts van
ABT, nader onderzoek uitgevoerd naar de ABT-variant. Inmiddels heeft
Witteveen & Bos fase twee van de vier onderzoeksfasen afgerond. Over de eerste
fase bent u geïnformeerd in een eerdere brief d.d. 1 juli 2015. De tweede fase hield
in het in beeld brengen van de fundering en de kwaliteit van de bestaande
kademuur. Duikers hebben de kademuur geïnspecteerd.
Witteveen & Bos
Witteveen & Bos heeft een inspectiefilm gemaakt van de kademuur en een rapport
opgesteld met de bevindingen van de inspectie. De film en het rapport kunt u online
bekijken via https://www.haarlem.nl/bakenessergracht/
Bij de inspectie van de kademuur is gebleken dat de kademuur op meerdere
plaatsen gebroken is en het bovenste gedeelte schuift ten opzichte van het onderste
deel. Witteveen & Bos constateert dat de staat van de kademuur slechter is dan tot
nu toe is aangenomen en denkt dat de restlevensduur van 80 jaar van de ABTvariant niet haalbaar is.
Overleg Vrienden van de Bakenes
Tijdens het overleg over de resultaten van de kademuurinspectie met de Vrienden
van de Bakenes, is gebleken dat partijen van mening verschillen over de grens van
een haalbare constructie.
De kademuur is voor een deel gescheurd en niet meer één geheel. Ook het
metselwerk heeft herstel nodig. De Vrienden van de Bakenes en hun adviseur zijn
het met deze conclusie eens. De Vrienden zijn van mening dat de kademuur nog
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wel plaatselijk gerestaureerd kan worden waarna de ABT-variant alsnog uitvoerbaar
is.
Volgens Witteveen & Bos daarentegen, moet er op basis van de
onderzoeksresultaten rekening mee worden gehouden dat de hele kademuur slecht
is en niet alleen plaatselijk afschuift. Het restaureren van de huidige kademuur zou
mogelijk kunnen zijn, maar hierdoor wordt de ABT-variant veel duurder dan eerder
aangenomen.
Conclusie
Hoewel er geen overeenstemming is bereikt tijdens het overleg met de Vrienden
van de Bakenes, wordt doorgegaan met de volgende fase. In deze fase wordt het
bomenonderzoek gedaan, waarin o.a. het effect van de werkzaamheden aan de
kademuur op de bomen wordt onderzocht.
Na het bomenonderzoek volgt de raming enrisico-inventarisatieen informeer ik u
opnieuw.
Met vriendelijke groet,

Drs. Cora-Yfke'Sikkema
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