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Historie
Het REM eiland is in 1963 in het Engelse Cork gebouwd voor de Reclame  
Exploitatie Maatschappij om vanaf de Noordzee commerciële radio- en  
televisie uitzendingen te verzorgen. Vanwege de destijds geldende wetgeving 
konden commerciële radio en televisie alleen buiten de landsgrenzen worden  
geproduceerd. Al na 5 maanden werd het REM eiland echter door de Staat 
geconfisqueerd. Uit de Reclame Exploitatie Maatschappij kwam later de  
legale Nederlandse zendgemachtigde TROS voort. 

Het platform was vanaf 1974 in gebruik bij Rijkswaterstaat als Meetpost 
Noordwijk waar de hoogte van de golven, de temperatuur en het zoutgehalte 
van het water werden gemeten. 

In 2009 kocht woningcorporatie De Key het platform en bracht het naar
Delfzijl waar het werd verbouwd en uitgebreid met een extra verdieping.
In maart 2011 werd het REM eiland in zijn nieuwe gedaante overgebracht
naar de Nieuwe Houthaven langs het Amsterdamse IJ waar het als
promotie voor de gebiedsontwikkelingen in de Houthavens werd ingezet.
Het REM eiland heeft zijn functie als publiekstrekker voor de Houthavens 
waargemaakt. De belangstelling voor de Houthavens is groot en de
eerste nieuwbouwprojecten worden komend jaar opgeleverd.
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Ligging
Het REM eiland ligt in de Nieuwe Houthaven aan de Haparandadam.
De Houthavens zijn volop in ontwikkeling. Het gebied kenmerkt zich
door de combinatie van water, wonen en werken en heeft een stoere,
creatieve en eigentijdse uitstraling. 

In de Houthavens worden 7 kunstmatige eilanden gecreëerd waarop  
ca. 1.700 woningen en 52.000 m2 bedrijfsruimte zullen worden gereali-
seerd. In de direct omgeving zijn reeds diverse creatieve bedrijven ge-
vestigd zoals Reclamebureau Doom&Dickson, N=5, Brandbase, Theater 
Amsterdam en vele andere mulitmedia-, reclame- en kledingbedrijven.

Het REM eiland is prima bereikbaar met de auto. Rijksweg A10 en A5  
liggen op zo’n 5 tot 10 minuten rij-afstand. De locatie is verder met het 
openbaar vervoer bereikbaar door 2 buslijnen vanaf Amsterdam CS.  
In de toekomst zal dit sterk verbeterd worden. Het station is op slechts  
15 minuten fiets afstand gelegen. 
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REM eiland

Kerngegevens
Adres
 Haparandadam 45, 1013 AP, Amsterdam

Eigendoms- en gebruikssituatie 
 Met het Havenbedrijf Amsterdam is een ondererfpachtovereenkomst  
 afgesloten voor 30 jaar en is een huurovereenkomst voor de
 nutsvoorzieningen op de kade overeengekomen. 

 Het REM eiland beschikt over 3 lagen (deks). Het eerste dek is  
 verhuurd als bedrijfsruimte. Het tweede dek en derde dek zijn  
 in gebruik als restaurant. Het dak beschikt over een terras en is
 gedurende de openingstijden van de bedrijven publiek toegankelijk   
 zonder consumptieverplichting. 

 Het REM eiland is onderdeel van het bestemmingsplan
 Stadhaven Minerva. 

Vloeroppervlakte
 Dek 1: 256 m2 vvo
 Dek 2: 169 m2 vvo
 Dek 3: 193 m2 vvo
 Totaal: 618 m2 vvo

 De deks zijn met een lift bereikbaar. 

Parkeren
 Parkeren kan langs de openbare weg (betaald). 
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Procedure
Verkoop bij inschrijving
 Het REM eiland wordt verkocht door middel van openbare inschrijving.

Dataroom
 De uitgebreide verkoopdocumentatie en tenderdocumenten zijn
 opgenomen in een digitale dataroom. Toegang tot deze dataroom   
 wordt uitsluitend door Van Dijk & Ten Cate Vastgoedadviseurs B.V.  
 verstrekt. 

Biedingsdatum
 De biedingsformulieren dienen uiterlijk 25 januari 2016 bij de notaris  
 te worden ingeleverd.

Disclaimer Wijzigingen en voorbehouden: Deze verkoopdocumentatie, zoals brochure en website, is nauwkeurig en met zorg samengesteld 
aan de hand van de gegevens en tekeningen van de architect en overige adviseurs van dit plan. Desondanks moet er een voorbehoud gemaakt 
worden voor geringe architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen en afwijkingen die zich kunnen voordoen. De afgebeelde 
perspectieftekeningen en plattegronden zijn slechts een impressie. Aan deze impressies kunnen geen rechten worden ontleend.

Ontwerp: BGMW, Haarlem
Fotografie: Roos Aldershof


