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Aan het bestuur van stadsdeel Centrum 
T.a.v. Dagelijks Bestuur  
Stadhuis Amsterdam 
Postbus 202 
1000 AE Amsterdam 
 
 
Amsterdam, 28 maart 2019 
 
 
Betreft: Nieuwe aanvraag monumentenstatus bebouwing Hoogte Kadijk 145B i.v.m. nieuwe 
feiten 
 
 
Geacht Bestuur, 
 
Buurtorganisatie 1018 is een stichting die in postcodegebied 1018 bewonersinitiatieven en 
bewonersparticipatie faciliteert en ondersteunt. Tot onze doelstellingen behoort statutair ook 
het handhaven van natuur- en stadsschoon en het behoud van historisch erfgoed. Op grond 
daarvan achten wij ons bevoegd om een standpunt in te nemen met betrekking tot de 
monumentenstatus van de bebouwing op de werf aan de Hoogte Kadijk 145 B. 
 
De Stichting Buurtorganisatie laat zich in haar standpuntbepaling leiden door het 
Eilandenoverleg en de Buurtwerkgroep Wakkere Kadijkers van het Eilandenoverleg. De 
Buurtwerkgroep Wakkere Kadijkers bestaat uit een actieve groep buurtbewoners die 
betrokken zijn bij de ontwikkelingen op de Kadijken. 
 
Wij willen het perceel en de bebouwing Hoogte Kadijk 145 B voordragen als industrieel 
erfgoed. Deze werf is de laatste werf aan de Hoogte Kadijk die een beeld geeft van de vele 
kleine werven die aan deze straat gevestigd waren. 
 
Op 15 juni 2018 hebben wij een eerdere aanvraag monumentenstatus bij u ingediend. 
Reden voor deze nieuwe aanvraag is dat sinds oktober 2018 bij ons nieuwe feiten bekend 
geworden met betrekking tot de bebouwing op Hoogte Kadijk 145 B, met name over de 
architect en authenticiteit van de botenloods en over de betekenis van de blinde muur als 
onderdeel van een historische rij blinde muren.. 
Een tweede reden voor deze nieuwe aanvraag is dat bij de bezwaarprocedure van het eerste 
bezwaarschrift een procedurefout gemaakt is, waardoor de bewonersgroep Wakkere 
Kadijkers bezwaarmogelijkheden zijn ontnomen. Hierover gaat de bijgevoegde verklaring 
(bijlage 1). 
 
Voorgedragen Onderdelen: 

1) Werkplaats/botenloods 
Exterieur: houten werkplaats/botenloods uit 1950. 
Interieur: zwaar ijzeren geraamte met draagbalken en de naar binnen lopende 
scheepshellingbaan, die de industriële functie representeert.  

2) Schuur tegen de blinde muur uit 1946 
3) Blinde muur aan de Hoogte Kadijk uit 1946 
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De opstallen staan voor de jaren van de wederopbouw van Nederland net na de Tweede 
Wereldoorlog. Er was weinig bouwmateriaal en het schaarse bouwmateriaal werd vooral 
gebruikt voor de zeer noodzakelijke woningbouw. Hout was nog betrekkelijk goed te 
verkrijgen door de handelsovereenkomst met Finland. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de 
meer dan honderd zogenoemde Finse scholen die tussen 1948-1950 verspreid over 
Nederland zijn gebouwd; daarvan zijn de meeste verloren gegaan.  
De meeste gebouwen uit de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn verloren gegaan.  
‘Pas vanaf 1948 werd er weer op grote schaal gebouwd al bleef de schaarste aan 
bouwmiddelen een belangrijke handicap. Er werd gezocht naar alternatieve bouwmaterialen 
of productiemethoden. Veel woningen uit deze tijd zijn later grondig herzien of  inmiddels 
gesloopt omdat de kwaliteit onvoldoende bleek’. Bron: Digitaal museum van de 
volkshuisvesting. 
 
De werkplaats is gebouwd door de architect D. Amesz; hij was in dienst bij het 
gerenommeerde architectenbureau Cuypers (zie bijlage 2).  
Van binnen is goed te zien dat de bouw is gedaan met vakkennis zoals het gebruik van de 
vakwerkspant liggers. Dit is een authentieke bootloods met werkplaats. 
 
De blinde muur (1946) is het laatste stukje van de rijen blinde muren die op de Hoogte Kadijk 
hebben gestaan. Op de plek van de woningen, die in de jaren tachtig aan de overzijde van 
de werf zijn gekomen, hebben lage loodsen gestaan met een blinde muur. Ook aan de 
overzijde van brug 80 hebben lage loodsen gestaan met een blinde muur; deze zijn rond 
1976 verdwenen voor de bouw van een 10 KV station en een buitenopstelling van twee zeer 
grote 150 KV transformatoren. De blinde muur van de werf sloot in 1946 goed aan bij de 
andere bebouwing van de Hoogte Kadijk. Tegenwoordig is de muur een herinnering aan de 
tijd dat de Hoogte Kadijk een werkgebied was met loodsen en werven. 
 
In de Kwaliteitstoets Hoogte Kadijk 145 b - Irene Klarenbeek, Hans Kranenborg en Erik 
Mattie, [Amsterdam] 16 januari 2018 staat: 
(Pagina 2:) ’De stedenbouwkundige waarde van het hele terrein inclusief opstallen, 
scheepshelling en rails is zeer hoog als zeldzaam overgebleven herinnering aan de 
oorspronkelijke verkaveling en het grondgebruik bij de Vierde uitleg op de Oostelijke 
eilanden’. 
(Pagina 8:) ’De band van de oude scheepshellingen wordt versterkt door de zichtlijn op de 
Oosterkerk, het enige bouwwerk in de omgeving dat uit dezelfde periode van de Vierde uitleg 
dateert. De planmatige aanleg van de Oostelijke eilanden is door de eeuwen sterk 
verwaterd, maar juist deze combinatie van bedrijfsmatige scheepshellingen en een religieus 
iconisch bouwwerk houdt de herinnering aan de stedenbouwkundige bedoelingen van de 
oostelijke grachtengordel levend. De stedenbouwkundige waarde van de bouwwerken is dan 
ook gelegen in de kleinschaligheid en de samenhang met het terrein en de terrein inrichting’. 
 
In de Watervisie Amsterdam 2040 staat de volgende passage: “De mogelijkheden om het 
maritiem erfgoed in Amsterdam beter te beschermen en te stimuleren worden verkend’.  
Op 14 september 2016 is de Watervisie Amsterdam 2040, ‘Het water in Amsterdam is voor 
iedereen’, een ruimtelijk-economisch perspectief op het gebruik van het water met een 
uitvoeringsagenda tot 2018 vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam. 
 
Conclusie: De werf op Hoogte Kadijk 145B behoort tot het maritiem erfgoed en dient een 
goede bescherming te krijgen. 
 
Buurtorganisatie 1018 ondersteunt toekenning van de monumentenstatus aan de Hoogte 
Kadijk 145 B. Wij vertrouwen erop dat u bovenstaande nieuwe feiten en omstandigheden 
serieus in overweging zult nemen bij uw besluitvorming. Graag blijven wij op de hoogte van 
de voortgang daarvan via ons e-mailadres info@buurtorganisatie1018.nl 

mailto:info@buurtorganisatie1018.nl
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Buurtorganisatie1018 machtigt Marcel Bergen, Janny Hofman, Joop Klein en Irma van 
Verseveld van de werkgroep Wakkere Kadijkers om namens haar de aanvraag in te dienen 
en verder af te handelen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Stichting Buurtorganisatie 1018, 

            
 
 
Petra Catz,      Jeroen Verhulst, 
voorzitter      secretaris 
 
 
Correspondentie svp naar info@buurtorganisatie1018.nl en 
Kadijkers@buurtorganisatie1018.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1:  
Verklaring van vier afgevaardigden van de bewonersgroep Wakkere Kadijkers over de gang 
van zaken bij de bezwaarprocedure tegen het besluit van 7 november 2018 inzake afwijzing 
van het verzoek tot aanwijzing van de monumentenstatus. 
 
Bijlage 2:  
Persoonlijk rapport van Dirk Amesz, architect bij architectenbureau Cuypers. 
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Persoonlijk rapport van AMESZ Dirk (I778)

Naam: AMESZ Dirk Geslacht: Mannelijk
Roepnaam: Dick
Geboren: 24 aug 1899 Plaats: Gouda
Gedoopt: Plaats:

Beroep: Architect
Beroep: Opzichteren en bouwkundig tekenaar
Verblijfplaats: van 2 sep 1919 tot 15 sep 1927 Plaats:

Verblijfplaats: van 15 sep 1927 tot 8 apr 1936 Plaats:

Verblijfplaats: van 8 apr 1936 Plaats:

Overleden: 23 jan 1994 Plaats: Amsterdam
Begraven: Plaats:

Gedoopt (HLD): Plaats:

Bevestigd (LDS): Plaats:

Initiatie (LDS): Plaats:

Begiftigd (HLD): Plaats:

Vader: AMESZ Johannes (9 jan 1876 - 3 apr 1937)
Moeder: VAN VLIET Gijsje (31 mrt 1870 - 4 okt 1924)
Verzegeld ouders (HLD): Plaats:

Partner: ROS Johanna Josephina Maria (13 nov 1901 - 23 jul 1985)
Getrouwd: 30 aug 1927 Plaats: Amsterdam
Verzegeld partner (HLD): Plaats:

1Kinderen: AMESZ Gijsbertus Jan Maria (7 jan 1930 - 21 aug 2012)
2 AMESZ Gerardus Adrianus (28 jun 1932 - 31 jan 2002)
3 AMESZ Allegonda Hendrika (7 sep 1934 -     )
4 AMESZ Josephina Johanna Maria (5 aug 1936 -     )
5 AMESZ Joannes Gerardus Antonius (25 nov 1940 -     )
6 AMESZ Catharina Johanna Maria (27 jul 1943 - 27 jan 1999)

Algemeen

Beroep
* bij het architectenbureau Cuypers.

Genealogie site van Dick Amesz - Gegevens onderhouden door Dick Amesz 28 Nov 2018
http://www.dickamesz.nl Pagina 1
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