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Jessica ter Maat en Raymond Zwanziger, omgevingsmanagers Da Costakade
Tijdelijke wisselplekken voor woonboten in uw buurt

Beste heer/mevrouw,

U bent eind 2019 uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst over de Geuzenkade of 
Bilderdijkkade als mogelijke tijdelijke wissellocatie voor woonboten. Wij hebben toen 
aangegeven verder onderzoek te doen en hebben het onderzoeksgebied uitgebreid naar 
alle grachten binnen een straal van 1500 meter rondom de Da Costakade. Het resultaat is 
dat op 10 locaties in 5 grachten in stadsdeel West tijdelijke wissellocaties mogelijk zijn, 
waaronder de Geuzenkade en de Bilderdijkkade. In deze brief informeren wij u over het 
onderzoek naar de wisselplekken voor woonboten en de mogelijke inrichting van een 
tijdelijke wissellocatie bij u in de buurt.

Aantal benodigde wisselplekken
Tussen eind 2021 en eind 2026 wordt gewerkt aan diverse kademuren en bruggen in 
stadsdeel West. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren is er voldoende werkruimte 
nodig. De woonboten die in het werkterrein liggen, moeten dan tijdelijk verplaatst worden 
naar een wisselplek in de buurt. Voor de verschillende projecten zijn de komende jaren 36 
tijdelijke wisselplekken voor woonboten nodig in stadsdeel West. De tijdelijke ligplaatsen 
worden ingericht voor de duur van de projecten Da Costakade (kademuurvernieuwing) en 
Oranje Loper (vernieuwing van bruggen in de De Clercqstraat), voor maximaal 5 jaar. 

Wissellocaties woonboten
De afgelopen maanden hebben wij uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke 
wissellocaties voor de woonboten. Alle grachten in stadsdeel West binnen een straal van 
1500 meter rondom de Da Costakade zijn onderzocht op mogelijke geschiktheid als 
potentiële wissellocatie. De locaties zijn onder andere onderzocht op veiligheid, 
bereikbaarheid (ook voor nood- en hulpdiensten), technische staat van de kademuur, 
geschiktheid voor aanleg van voorzieningen en doorvaartprofiel. Uit het onderzoek blijkt dat 
10 kades, verdeeld over 5 grachten, geschikt zijn. 
In de bijlage bij deze brief vindt u een lijst en een plattegrond met de mogelijke locaties. 
Ook hebben we een impressie van de inrichting wissellocatie toegevoegd. Deze impressies 
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zijn niet definitief, omdat omwonenden van de definitieve locaties nog de gelegenheid 
krijgen om specifieke aandachtspunten mee te geven. 
Bepalen van de definitieve locaties
Onder de woonbooteigenaren van de Da Costakade houden we een peiling over mogelijke 
voorkeurslocaties, omdat de verplaatsing voor hen een ingrijpende gebeurtenis is. Het 
dagelijks bestuur van stadsdeel West neemt dit mee bij de selectie van de definitieve 
wisselplekken. Het besluit hierover wordt naar verwachting in maart 2021 genomen. 
Vanwege de urgentie en de noodzaak om de kademuren en bruggen te vernieuwen en de 
woonbootbewoners die gedwongen moeten verhuizen op korte termijn een woonplek te 
geven, vindt er geen inspraak plaats over deze keuze. Uiteraard ontvangt u van ons nog 
uitgebreid bericht of de locatie in uw buurt tot definitieve locatie is gekozen of niet. 

Informatiebijeenkomst en vergunningprocedure
Wanneer de definitieve wissellocaties zijn bepaald, organiseren we voor de omwonenden 
van die locaties een informatiebijeenkomst. Hierbij krijgt u de gelegenheid om specifieke 
aandachtspunten voor de inrichting van de wissellocaties mee te geven. Als de locatie in 
uw directe omgeving als definitief is aangemerkt, ontvangt u een uitnodiging voor deze 
informatiebijeenkomst. Dat is naar verwachting rond maart/april 2021. Wanneer de locatie 
in uw buurt niet is geselecteerd, ontvangt u uiteraard geen uitnodiging. U wordt dan per 
brief geïnformeerd.

Na de informatiebijeenkomst starten we de verschillende procedures voor de realisatie van 
de wisselplekken, zoals het aanvragen van een omgevingsvergunning voor tijdelijke 
ligplaatsen. Het gaat naar verwachting om een periode van 4 à 5 jaar, voor de duur van de 
projecten.

Meer informatie
Op de projectpagina van de Da Costakade https://www.amsterdam.nl/projecten/da-
costakade vindt u meer informatie. 

Contact 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of over het project, dan kunt u contact 
opnemen met één van de omgevingsmanagers, via e-mail dacostakade@amsterdam.nl of 
telefoon 06 1927 2642 (Jessica ter Maat) of 06 4396 7888 (Raymond Zwanziger). 

Ook houden de omgevingsmanagers komende weken online spreekuur. U bent van harte 
welkom om ‘digitaal langs te komen’ en uw vragen te stellen, via deze link: bit.ly/3avOYwC 
op:

- Woensdag 17 februari, 18.00 - 19.00 uur
- Dinsdag 23 februari, 13.00 - 14.00 uur en 16.00 – 17.00 uur

Met vriendelijke groet,
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Carolien de Heer 
Portefeuillehouder Openbare Ruimte en Water


