
Nieuwbouw Hoogte Kadijk 145B 

en de gevolgen voor de buurt 





- De locatie waar na de zogenaamde “Nieuwe Uitleg” van 1662 de 
scheepsbouw in Amsterdam zich voornamelijk had gevestigd rond de 
Nieuwe Vaart is van grote historische betekenis. 
 
- Grote werven van de Admiraliteit en de VOC vestigden zich op de 
Oostelijke Eilanden Kattenburg en Oostenburg. De particuliere werven 
zaten op Wittenburg.  
 
- Kleinere werven vestigden zich vanaf de Rapenburg naar de hellingen 
langs de Nieuwe Vaart en de Hoogte Kadijk. 
 
- Omstreeks 1970 waren nog maar twee kleine scheepswerven aan de 
Hoogte Kadijk over. Werven: ”Koning William” en “Werf ’t Kromhout“, 
gelegen aan de ingang van de Entrepotsluis.  

Bron: http://www.kromhoutmuseum.nl/ontdek/de-geschiedenis/ 

Historie 



Hoe het was 



Hoe het is 



Wat Hubstudio’s wil 



Hubstudio's wil het kleine terrein 
volbouwen met:   
Hoogbouw 
- 80 appartementen van 24 m2 
voor jongeren tot 28 jaar met 
een vast inkomen.  
Met huur onder de sociale huur-
grens en met een huurcontract 
voor vijf jaar. 
- 10 appartementen van 40 m2 

voor senioren met huur boven 
de sociale huurgrens. 
Tweede woongebouw 
- met 6 koopwoningen en een      
werkplaats.  
 

Het zicht op de Oosterkerk is verdwenen 

Wat Hubstudio’s wil 



 
 

Klein Monaco: de jachthaven  
 

 
De plannen van Hubstudio’s 
omvatten ook een jachthaven 
aan de zijde van de Nieuwe 
Vaart.  
 
Op de schets is goed te zien 
tot welke drukte en overlast 
dat op het water zal leiden. 
Het wordt een komen en gaan 
van veelal uitgelaten 
botenbezitters en hun 
bezoekers.  
 
 

Wat Hubstudio’s wil 



Hubstudio’s is negatief  
over wonen op 25 m²: 



‘Het realiseren van horeca is bovendien 
wenselijk omdat de toekomstige sociale 
huurappartementen voor starters, 
studenten en senioren relatief klein 
bemeten zullen zijn. Met een gemiddeld 
oppervlak van 25 m² is het lastig om veel 
bezoek te ontvangen, laat staan op een 
representatieve manier.’ 
 Bron: Ruimtelijke onderbouwing behorende bij ontwerp-omgevingsvergunning voor 
planologisch afwijkend gebruik op het adres Hoogte Kadijk 145b (29 juni 2016, blz. 20). 



Horeca: 

Gelukkig heeft de gemeente inmiddels aangegeven dat er geen 
horeca op het terrein Hoogte Kadijk 145B mag komen.  
Daarmee vervalt de mogelijkheid voor de toekomstige bewoners om 
hun huis van gemiddeld 25 m² te ontvluchten en kunnen zij hun 
bezoekers niet op een representatieve manier ontvangen. 
 
 



De gevolgen 
- De bevolkingsdruk zal enorm toenemen. 

 
- De bezoekersstromen verlopen via de smalle toegangspoort aan de Hoogte Kadijk.  

 
- Grote verkeersdrukte op de Hoogte Kadijk van zowel toekomstige  bewoners (en  

hun gasten) en de bezoekers van de jachthaven.  
 

- Toename van fijnstof en zwerfafval. 
 

- Geluidsoverlast van bezoekers jachthaven, zowel in de straat als op het water.  
 

- Het definitief verdwijnen van een uniek stuk erfgoed: de laatste kleine scheepswerf 
aan de Hoogte Kadijk.  
 

- Vanaf de Hoogte Kadijk zal het zicht op de monumentale Oosterkerk worden 
weggenomen. 
 

- Verdwijnen sociale samenhang door de grote hoeveelheid bewoners met een tijdelijk 
huurcontract, zij bouwen geen binding met de buurt op. 
 

 
 
 

 



 
Wij vragen om hulp bij: 

 
- Het benaderen van bestuur en politiek (uitzoeken van beleidsplannen/vergunningen) 
- Juridische kwesties  
- Bouwkundige kwesties en het schrijven van de zienswijze als de vergunning is    
  verleend. 
- Publiciteit en actie 
- Het schrijven van nieuwsbrieven aan de buurtbewoners die op de hoogte willen blijven    
  van onze actie. 
 

Uw steun is nodig! 
kadijkers@buurtorganisatie1018.nl 

https://wakkerekadijkers.weebly.com/ 
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