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Damwand nieuwe stijl: veiliger en minder risico’s 
Een nieuwe kademuur plaatsen en de oude verwijderen: dat werk luistert nogal nauw. Zeker op zo'n  
bijzondere  locatie als een Amsterdamse gracht. Je wilt geen daling van het grondwaterpeil (houten palen!), je wilt 
geen trillingen bij het plaatsen van de nieuwe damwand (monumenten!) en je wilt zo min mogelijk overlast voor de 
omgeving (dat geldt trouwens voor elk project).  

Vervangen van een damwand en nieuwe bestrating aanleggen is op zich geen complexe klus. Maar als je serieus  
rekening houdt met de omgeving en een 'gewoon' werk optimaal wilt uitvoeren, vraagt het wél om grondig denk-
werk. En dus is het hele project vakkundig ontleed. Wat zijn de concrete risico's? Hoe minimaliseer je de overlast 
voor omwonenden en passanten? En ook: hoe garandeer je de veiligheid voor alle betrokkenen?  

 
K_Dekker hanteert in dit project een uiterst innovatieve en omgevingsvriendelijke aanpak. 



_ het onderzoek 

Voorafgaand aan de uitvoering heeft K_Dekker 
gedegen onderzoek gedaan. Zo is het hele tracé 
voorgeprikt om precies te weten waar 
ondergronds metselwerk zat. Ook is met een 
duikonderzoek de bestaande kadeconstructie 
compleet in beeld gebracht. En is er achter de 
kademuur een sleuf gegraven om de bestaande 
fundering tot op de waterlijn minutieus in kaart te 
brengen. Dat betekent geen verrassingen tijdens 
de uitvoeringsfase, en dus geen vertraging of 
andere onverwachte tegenvallers. 

 

_ de plek 

Smalle grachten, druk verkeer. En dan moet je 
ook nog aan de slag. Het water bood uitkomst: de 
mensen van K_Dekker hebben vrijwel geen voet 
aan wal gezet tijdens het werk. Al het materieel 
werd aan- en afgevoerd met een speciaal voor dit 
doel ontwikkelde ruimschuit vanuit de Coenhaven. 
Kraanwagen, funderings-stellingen (tot 42 ton), 
grond, zand en puin: alles kwam en ging per boot. 
Bovendien is ook al het werk uitgevoerd vanaf de 
pontons en in de ruimschuiten. Zelfs de 
metselaars hebben vanaf deze plek de kademuur 
gemetseld. Op en vanaf het water bleek de 
flexibiliteit en handelingsvrijheid voor iedereen 
enorm: een groot pluspunt, zeker met het oog op 
de planning en de hinder voor de omwonenden. 

_ het resultaat 

De twee belangrijkste omgevingsrisico's bij het 
vervangen van een kademuur zijn een lager 
grondwaterpeil en trillingen. K_Dekker bouwde 
daarom eerst een combiwand (ankerdrukpalen, 
buispalen en damwandscherm) achter de 
bestaande kademuur. Water wegpompen was niet 
nodig, het grondwaterpeil bleef constant. Daarna 
werd de oude kademuur gesloopt door te crushen 
en te boren: een volledig trillingvrije methode die 
voor het eerst is toegepast in het centrum van 
Amsterdam. Een ware verademing voor alle 
omwonenden.  Bij K_Dekker is het enthousiasme 
groot. Innovatie in techniek én in aanpak blijken 
perfect te combineren met behoud van historie. 
Een mooie stap in de toekomst! 

a. Uitgebreid vooronderzoek 

e.  Crush- en boorpaal in één 

b.  Ketenpark vanaf het water geïnstalleerd 

f.  Werken op een klein stukje nabij brug 69 

c.  Al het materieel via water aangevoerd 

g.  Bouwplaats vanaf de straatkant 

d. Materieel op ponton  

h. Kade gesloopt, combiwand geplaatst 

a. 

e. 

b. 

f. 

c. 

g. 

d. 

h. 
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contact 
Postbus 17, 1749 ZG Warmenhuizen 
Oudevaart 91, Warmenhuizen 
t: 0226 39 16 29 _ e: info@kdbv.nl 
kdbv.nl 

K_Dekker bouw & infra b.v. werkt vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid  
en is daarom altijd op zoek naar de juiste balans tussen mens, milieu en meerwaarde.  
Vanuit deze gedachte realiseren wij bouwkundige en infrastructurele projecten.  
Met focus op innovatie in integraal werken, nemen wij van ontwerp tot realisatie en  
onderhoud verantwoordelijkheid voor uw project.  
 

_bouw      _ infra      _ kleinbouw 

Als u meer informatie wenst over ons project _Prinsengracht Amsterdam of andere projecten,  
of als u eens van gedachten wilt wisselen over bouw, innovatie of nieuwe ontwikkelingen,  
kunt u gerust contact met ons opnemen. Wij schuiven graag bij u aan. 

 

Over K_Dekker 


