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Oude historische stad, STEEDS INTENSIEVER 

GEBRUIK, structurele overbelasting, 
en ACHTERSTALLIGHEID

| 4



Vier doelen voor behoud van de stad

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.
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Overzicht areaal
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Aanpak van achterstalligheid



Groot planmatig onderzoek



Onderzoek houten paalfunderingen

> Brug 28 – Herengracht   
over de Leidsegracht
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Urgentie!



Prioriteit: veiligheid waarborgen!



Indeling areaal: prioritering op risico 
(kans maal gevolg)

 Indeling 200 km kade en 850 bruggen in categorieën rood, oranje en groen 

 Groot deel van de bruggen en kademuren twijfel of het voldoet aan 
huidige wet- en regelgeving
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 Deze prioriteren op kans en gevolg
(verkeersnetten, kabels & leidingen, 
Stadsregie)



Typen maatregelen
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Bewaken - Monitoringscampagne

van nu meten bij risicovolle 
bruggen en kademuren 

naar een stadsbrede
bewaking en signalering



Beperken
Inrijd- of gewichtsbeperking, parkeerplaatsen, etc

7,5 tonszone



Versterken 
Damwanden, noodconstructies, droogbakken



Oranje: in behandeling, nader onderzoek wordt uitgevoerd om 
noodzaak van handelen en mogelijke maatregelen vast te stellen.
Rood: lastbeperking 
Zwart: noodconstructies
Blauw: monitoring bruggen en kademuren



Consequenties voor de stad



Vernieuwen
Uitvoeringsprogramma t/m 2023

2019
2020

2019 - 2023
- 27 bruggen
- 4,5 km kademuur (and counting)



Bundelen van projecten
Vervangen van bruggen op één corridor
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Uitdagingen bij kademuurvervangingen

Lange voorbereidingstijd 
i.v.m. inmeten pandenBereikbaarheid over land 

en water

Woonboten

Kabels & 
Leidingen



Programma in verbinding met andere 
beleidsambities

 Wat voor een stad willen we zijn?

 Blik op de toekomst
– Nieuwe vormen van mobiliteit
– Autoluw
– Duurzaam
– Vervoer via het water
– Hubs aan de randen van de stad
– …



Innoveren in uitvoeringsmethoden



Factor 20 vraagt om een nieuwe normaal!
Meer inzicht helpt, maar is nog niet de oplossing
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c

Gemeente

MarktpartijenKennisinstellingen

Samenwerking: Triple helix



Samen zoeken naar oplossingen



Organiseren samenwerking

Kennisinstellingen Marktpartijen

 AMS (samenwerkingsovereenkomst)
o Consortium verklaringen per field 

lab
 Huidige relaties 
 Nader aan te vullen

 Na contractering
o Diverse contractvormen mogelijk

 Voor contractering
o Nader in te vullen
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Team Innovatie en 
Ontwikkeling

Living Lab 
Monitoring en 

Sensoring

Team 
Monitoring

Team 
Constructieve 
Veiligheid

Team 
preventie en 
interventie

Vernieuwings
projecten

Living Lab 
Toetsing

Living Lab 
Levensduurverlenging

Living Lab 
Vernieuwing



Living lab Stedelijke Logistiek

>  Bouwkeet en opslag op het water >  Betonstort vanaf water

 Stedelijk beheer breed

 Zoeken naar alternatieven
o Zwaar verkeerroutes
o Bouwlogistiek over water
o Bevoorrading of afvalinzameling over water
o Hubs aan randen van de stad



Vragen?
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