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Het ontstaan
Rond 1500 wonen er ongeveer 11.000 mensen in Amsterdam en is de 
stad niet groter dan het gebied tussen het IJ, de Kloveniersburgwal 
en de Geldersekade. Het omliggende gebied bestaat uit veengrond 
met plassen en vennen. Door de gunstige ligging aan het IJ en de 
Zuiderzee, groeit Amsterdam uit tot een handelsstad van betekenis. 
In het gebied Kadijken vestigen zich bierbrouwerijen, scheepswerven 
en mastenmakerijen. Rond 1710 verschijnen de eerste pakhuizen aan 
de Nieuwe Rapenburgergracht, het latere Entrepotdok. 

In de loop van de 18e eeuw neemt de handel en scheepvaart in 
omvang af, vooral nadat Holland in 1810 door Frankrijk wordt 
ingelijfd. Een van de maatregelen die de Fransen invoeren, is de 
douane-wetgeving. Goederen die voorheen in pakhuizen van de 
compagnieën en kooplieden werden opgeslagen, moeten nu in het 
door de douane gecontroleerde entrepot worden opgeslagen, in een 
douanevrije opslag van nog niet-geïmporteerde goederen. Er wordt 
gekozen voor één centraal entrepot aan de Rapenburgergracht. Op 1 
november 1827 is het Rijks Entrepot in Amsterdam een feit.

De pakhuizen aan het Entrepotdok zijn in de achttiende- en negentiende eeuw gebouwd en 
zijn 25 jaar geleden in opdracht van de Alliantie verbouwd tot woningen. Het oorspronkelijke  
karakter en veel historische details zijn bewaard gebleven bij deze herbestemming. Het  
Algemeen Rijks Entrepot, waarvoor sloop op de loer lag, kreeg hiermee een tweede leven.
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De pakhuizen 
In 1708 worden de eerste pakhuizen gebouwd aan het Entrepotdok. 
De pakhuizen zijn 5 of 6 meter breed en ongeveer 30 meter diep. 
Na de oprichting van het Rijks Entrepot worden tussen 1827 en 1840 
de eerste 51 pakhuizen aangekocht van particuliere eigenaren. Ook 
worden er 33 nieuwe pakhuizen bijgebouwd. De pakhuizen van de 
particuliere eigenaren waren in gebruik als opslag van wijn, cacao, 
graan, rogge, hout, walvis-spek en walvis-traan. Ze droegen namen 
als Bordeaux Brandewijnstuk, Dantzig en de Hoop. Na de overname 
krijgen de pakhuizen nieuwe namen. Gekozen wordt voor de namen 
van de handelssteden uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden 
(het latere België), waarmee vanuit Amsterdam handel wordt 
gedreven. De naamgeving van de panden is een hommage aan het 
nieuwe nationale zelfbewustzijn dat opkwam na de Franse tijd.
 
Omdat het Rijks Entrepot in 1827 een afgesloten en bewaakt douane-
terrein wordt, komt er rondom het Entrepot een hoge muur aan de 
zijde van de Kadijk. Het terrein wordt bewaakt door hellebaardiers en 
krijgt slechts één toegang: het nog steeds bestaande poortgebouw 
aan het Kadijksplein. 

Tegen het eind van de 19e eeuw kunnen zeeschepen vanwege hun 
toegenomen grootte het Entrepot niet meer bereiken. Ze leggen 
nu aan in de haven van Amsterdam. In 1894 wordt het Entrepotdok 
overgenomen door de gemeente Amsterdam en wordt weer een 
normale goederenopslag. In de loop van de 20e eeuw raakt het 
pakhuizencomplex steeds verder in verval. 
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Architectuur 
Vijfhonderd meter lang meet de gevel van het Entrepotdok, één van 
de langste historische gevelwanden in Europa. Haar verticale silhouet 
werd oorspronkelijk benadrukt door de regenpijpen langs de gevel. 
Het verbindende element van alle gebouwen is de witte daklijst die 
afdaalt naar de oudste pakhuizen met hun topgevels en opstijgt naar 
de nieuwere met trapeziumvormige kappen. In de kappen zaten de 
hijswielen verscholen. Pakhuizen zijn anders van bouw dan normale 
woonhuizen. De verdiepingen zijn lager en de panden zijn veel dieper, 
omdat er geen daglicht naar binnen hoeft te komen. De gevels hellen 
wat voorover om het takelen van goederen te vergemakkelijken.

Op oude foto’s ziet het complex er zwaarmoedig uit, vooral aan de 
kant van de Laagte Kadijk. Een hoge muur met prikkeldraad diende 
ter afschrikking van ongewenst bezoek, erachter rezen de muren 
hoog en ongenaakbaar op. Die kant had dan ook geen functie: de 
raampjes in de gevel zorgden alleen voor ventilatie.
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Onneembare vesting
Het is moeilijk voor te stellen dat het entrepotdok tot halverwege 
de jaren zeventig van de 20e eeuw een no-go-area in Amsterdam 
was, een gebied waar ‘gewone mensen’ weinig te zoeken hadden. 
Alhoewel het Entrepot voor de inklaring van goederen buiten gebruik 
geraakt is, is het terrein met de pakhuizen nauwelijks openbaar 
toegankelijk. Hellebaardiers hielden tot in de jaren zestig in het poort-
gebouw aan het Kadijksplein ongewenst volk op afstand. Een muur 
scheidde het Entrepot van de Hoogte Kadijk en er was geen oeverver-
binding met de Plantage. 

De bovenverdiepingen van de pakhuizen komen als eerste leeg te 
staan en begin jaren zeventig staat het complex er verwaarloosd bij 
en lijden veel pakhuizen aan achterstallig onderhoud. Verschillende 
pakhuizen zijn door brand vervallen geraakt. Helemaal nutteloos 
waren de pakhuizen nog niet, in een enkele lag een partij wijn 
opgeslagen en in een andere meubilair. En helemaal ontoegankelijk 
was het terrein ook niet: de Jazzclub Joseph Lamm was een broeierige 
nachtclub die mensen uit de hele stad trok.
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Herbestemming 
In de jaren zeventig beraadt de gemeente Amsterdam zich op de 
toekomst van het Entrepotdok. De gemeente wil het Entrepotdok 
behouden en het gebied verbeteren. Bij de herbestemming is de wens 
van Monumentenzorg dat de voor- en achtergevels behouden blijven, 
zodat het complex zijn massa en silhouet behoudt. De gemeente 
onderzoekt wordt of het pakhuiscomplex kan worden verbouwd tot 
wooncomplex met (premie)koopwoningen. Ook komt het idee van 
een kunstenaarsgebied a la Quartier Latin voorbij. 

Het Kadijken-buurtcomité komt vervolgens met een goed onder-
bouwd plan voor sociale huurwoningen. Het was de periode van 
‘bouwen voor de buurt’ en weggesaneerde buurtbewoners moesten 
de kans krijgen terug te keren naar een betaalbare huurwoning in 
hun buurt. Na onderzoek blijkt het realiseren van betaalbare huurwo-
ningen inderdaad haalbaar door opeenstapeling van subsidies. 
Maar alleen als de renovatie vergezeld wordt van nieuwbouw om 
de gewenste differentiatie te bereiken. De herbestemming van het 
Entrepotdok tot sociale woningbouw was zeer revolutionair in een 
tijd van leegstand, speculatie en kraakacties. 
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Verbouwing tot  
sociale woningbouw
In september 1981 gaat het ontwerpteam voor de verbouwing van
start. De restauratie duurt tot 1992 en in die periode stuit het team 
op veel verrassingen, zoals onverwachte hoogteverschillen tussen 
de balken, stucwerk dat niet op de vette muren hechtte, houtworm, 
boktor en zwam. Om het originele karakter van de panden te 
handhaven, bevrijdt de aannemer bij de restauratie balken en vloer-
delen uit het inwendige, zodat een tijdelijk karkas blijft staan. Het 
oude hout wordt op de kade verzameld om uiteindelijk weer terug 
te keren in het interieur. Daardoor bewonen bewoners nu appar-
tementen met zware balken in het zicht en vindt je deze ook in de 
onderdoorgangen van het complex.

De succesvolle, natuurlijke menging van wonen en werken op het 
Entrepotdok geeft het gebied een levendig en stedelijk karakter. 
Het was een puzzel om alle woningen, bedrijven en parkeervoorzie-
ningen te herbergen in het grillige complex. Op sommige plaatsen 
worden souterrains uitgegraven om ze voldoende hoogte te geven 
voor de parkeerplaatsen, bedrijfsruimten en bergingen. De diepe 
pakhuizen worden in het midden ‘uitgekernd’ om voldoende daglicht 
in de woningen te krijgen en voor de ontsluiting van de woningen. 
Zo ontstaan er op 5,5 meter boven het maaiveld pleinen en tuinen. 
Om de toekomstige woningen aan de Laagte Kadijk lichter te maken, 
zijn verticale schachten in de gevels geboord met ramen direct onder 
elkaar, zodat het lijkt alsof er in het verleden ook goederen getakeld 
werden. Het entrepotdok is inmiddels een bruisende plek geworden. 
Een gebied waar wonen, bedrijvigheid en recreatie op een natuurlijke 
manier met elkaar gemengd zijn.


