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We zijn niet op de Zeedijk. Met reden, we hebben de laatste jaren als NV Zeedijk ons 

werkgebied verruimd. Dat willen we u graag laten zien. Welkom dus op 

de Oudezijds Voorburgwal 248- 250- 252.  

 

Om te beginnen wil ik de bouwers en het team van de NV Zeedijk bedanken voor het 

organiseren van de nieuwjaarsreceptie. Dank jullie wel!  

 

Drie prachtige panden die de NV Zeedijk ontwikkelt. Op de begane grond komen bedrijven 

(terug) en boven negen (koop) appartementen, langs de wanden hangen impressies en 

bouwtekeningen. Medio 2014 willen we het project afronden en de verkoop starten.  

 

Velen van u zijn ondernemer. Dan weet u : de kost gaat voor de baat uit. Die regel geldt ook 

voor ons. Zo`n renovatie kost heel veel geld. Maar de NV Zeedijk bouwt voort op de baten 

die in de voorbije jaren zijn opgebouwd. We geven het terug aan de stad. 

  

Ik wil heel even stil staan bij wat we in 2013 buiten het begrensde gebied van de Zeedijk zelf 

hebben gedaan. 

 We hebben een groot project in de Warmoesstraat opgeleverd: een nieuwe vestiging 

van de Bakkerswinkel, een prachtige winkel de DC store met daarboven negen koop 

appartementen. De winkels zijn verhuurd, de appartementen verkocht. 

 In de Oude Hoogstraat, hier om de hoek, hebben we het pand van de Grote 

Tas onderheid. Dit is samen gedaan met de onderheien van de buren. Samenwerking 

bleek kosten besparend en overlast beperkend 

 Samen met het stadsdeel Centrum is in de Lange Niezel aangekocht het pand van het 

legendarische Centra. Amsterdams oudste Spaanse restaurant blijft behouden. En het 

blijft een samenwerking: de gemeente als eigenaar van de grond, de NV Zeedijk van 

de stenen en een ondernemer in de keuken. Boven het restaurant komen (koop) 

appartementen. 

  

De NV Zeedijk is ontstaan als een samenwerkingsverband tussen maatschappelijke partners, 

gemeente Amsterdam, bewoners en ondernemers van de dijk zelf. Die samenwerking had tot 

doel de verloederde Zeedijk een nieuwe toekomst te geven door panden op te kopen en weer 

te verhuren aan bonafide ondernemers en huurders. Daarin zijn we succesvol, met u en 

dankzij u. 

 

Op dit maatschappelijk kapitaal moeten we zuinig zijn. We hebben het zorgvuldig 

beheerd. De baten zoveel mogelijk herbelegd in het gebied. De Zeedijk van nu mag gezien 

worden. Wij zijn er trots op!   

Door u, die er woont en werkt, door de gemeente, die het als voorbeeld ziet voor een bredere 

aanpak, door steeds meer Amsterdammers, die er passeren of verblijven.  

Natuurlijk willen we (nog) meer; meer mensen met oog voor schoonheid van de Zeedijk en 

het gebied er omheen, meer cultuur, om oa een breder publiek te trekken.. Elke 

Amsterdammer moet dit gebied in het hart kunnen sluiten, trots zijn op wat wij met elkaar 

hebben waargemaakt.   

  



Politiek is het ‘brede Wallengebied’ momenteel inzet van een discussie waarin vergroten van 

de schaal, inzet en kapitaal voor ogen staat. Door samenvoegen van recente aankopen in het 

gebied en nieuwe kapitaal aan te trekken.   

In het zogenoemde 1012 gebied. De gemeente streeft er nu naar, bezit bijeen te brengen en 

ook de NV Zeedijk onderdeel te maken  van een nieuwe eenheid. 

 

U en ik kennen het doel; terugdringen van de criminaliteit, ontwikkelen versterken van het 

goede van het gebied langs de entree en in het oude hart van Amsterdam. Een ambitieus doel, 

dat realisme vereist en een vasthoudend duurzaam beleid. 

  

Ik ben blij met de ambitie van deze politici. Toenmalige wethouder en nu minister en de 

burgemeester zelf, politieke (pit bul) terriërs, wiens hardnekkige vasthoudendheid ik zelf ook 

regelmatig heb mogen ervaren. 

 

De NV Zeedijk werkt graag samen. Als het om de buurt en de toekomst gaat blijven wij 

idealisten. Maar 30 jaar Zeedijk heeft ons ook veel realisme bijgebracht.  

Zoals; aankopen is één, beheer en behoud is beslissend. We leven in tijden waarin woorden 

als schaalvergrotingen efficiencywinst hoogtij vieren. Maar de Wallen zullen altijd een 

spannende en kwetsbare buurt blijven. Dat kost tijd en aandacht, dat vraagt zorgvuldige 

verhoudingen tussen mensen, tussen u en ons. 

 

We willen graag samenwerken. We willen met gemeente, politie en maatschappelijke 

instellingen, bewoners en ondernemers  de veiligheid vergroten. Bijdragen aan beter en 

mooier. We doen het via de stenen. Voor de buurt en de stad zijn we met onze werkwijze het 

cement tussen de stenen.  

  

Voor 2014 willen wij de samenwerking verbreden en versterken, wel op basis van gezonde 

posities, ook financieel.  We willen groot doen, maar klein blijven werken. En we blijven op 

zoek naar nieuwe projecten, naar vastgoed op strategische locaties in het Wallengebied. 

  

In dertig jaar heeft zich op de Zeedijk een volledige ommekeer voltrokken. Dankzij een 

aanpak waarin bezit van onroerend goed de sleutel was. Waarin zorgvuldigheid naar 

ondernemers en bewoners voorop stond. Dat moet blijven. In die zin is er eigenlijk niet veel 

veranderd en zal er – als het aan mij ligt- ook niet veel veranderen, simpelweg omdat het nog 

steeds nodig is.  

  

Ik hef daarom met u graag het glas op 2030. 

  

Mede namens het team van de NV Zeedijk 

 

Janny Alberts 

 


