
Het nieuwe kanaal werd aangelegd omdat de oude
vaarverbinding via de Gooische Vaart niet meer

voldeed voor het vaarverkeer. De losplaats van de Vaart
werd geheel afgesloten voor vrachtvervoer door een
brug over de vaart (naar ontwerp van Dudok), de huidi-
ge brug aandeGijsbrecht vanAmstelstraat. Voor het la-
den en lossen kwamen aan het eind van het nieuwe ka-
naal vier havenarmen, drie aandenoordzijde en een aan
de zuidzijde. Het terrein hieromheenwerd geschikt ge-
maakt voor de vestiging vanbedrijven. Er kwamennieu-
we straten: de Nieuwe Havenweg, de 1e en 2e Loswal en
de Zuiderloswal.

De eerste jaren
In 1936 kwamen de eerste aanvragen binnen van bedrij-
ven. Beurtschippers Boelhouwer en Taling, die aan het
einde vandeVaartwegopdeplek vandenieuwebrughun
bedrijf hadden, moesten verkassen. Zij lieten door G.
Seppen,debroer vanmevrouwTaling, eendubbelwoon-
huis neerzetten aan het eind van de 2e Havenarm. Die
tweewoningenvanhet eersteuur staannogsteedsaande
NieuweHavenweg (17 en 19). Behalve de grond kochten
debeurtschippers vandegemeente ook een strookwater
waarboven ze een steiger lieten bouwen.
De firma Slagt had jarenlang een losplaats voor bouw-
materialen gehad aan het eind van de vaart bij de Haven-
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Bedrijvigheid in de Nieuwe Haven
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Luchtfoto uit 1937, kort na de

aanleg van de Nieuwe Haven.

Op de voorgrond doorsnijdt de

Gijsbrecht van Amstelstraat nu

met de nieuwe brug de oude
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eind. Verderop langs de Vreel-

andseweg de olie- en benzine-

tanks van de Bataafse Import

Maatschappij aan de 4e Haven-

arm.

(coll. SAGV)



straat.Ookzij verhuisdennaardenieuwehavenenpakten
het opNieuweHavenweg 7-13 groter aan. Architect C. de
Groot Jzn. ontwierp voor het bedrijf een kantoormet wo-
ning, een pakhuis en twee silo’s voor grind en zand.
Een zaak die hier vanaf het eerste uur gevestigd was,
was houthandel Key (Vreelandseweg 2-10). Het bedrijf
breidde in de loop der jaren uitmet loodsen en een tim-
merfabriek. Nu is op deze plek PontMeyer gevestigd.
Het laatste bedrijf uit de beginperiode was de Bataafse
Import maatschappij, die een depot vestigde aan de 4e

Havenarm aan de Vreelandseweg. Daar zijn nu Beere-
poot en een bedrijfsverzamelgebouw te vinden.
Omhet reilen en zeilen in de haven in goede banen te lei-
den en de havengelden te innen was een havenkantoor
nodig. Dudok ontwierp dit gebouwmet woning. Haven-
meester Gilles zwaaide hier aan het eind van de eerste land-
tong tussen de eerste en tweede havenarm1 jarenlang de scepter.
Aan het begin van de oorlog kwamen meer bouwaan-
vragen binnen. Van de Beresteinseweg verhuisden de
groenteveiling (zie elders in dit blad) en houthandel

Sprey naar het bedrijventerrein.Deze nieuwegebouwen
werden net als het pand van houthandel Key eerder,
ontworpendoor het architectenduoBakker enBunders.
De groenteveiling zat op de plekwaar nu de Technische
Unie zit en Sprey begon op de hoek van de Nieuwe
Havenweg ende 2e Loswal, verhuisde later naar de over-
kant onder de naamHaalhout. Hier is nu Karwei geves-
tigd. Ook aan de 2e Loswal kwamen bedrijven. Het wa-
ren merendeels loodsen voor ondernemingen als
houthandel Chr. Zanen. Aan de Zuiderloswal werd een
kolenloods voor Ons Belang neergezet.
Prominent zichtbaar vanaf de Gijsbrecht van Amstel-
straat,waar nuhet parkeerterrein vanGamma is,was de
veevoederfabriek van de firma VanWijngaarden.

Demping
Voor gebouwen was alleen plek aan de Zuiderloswal/
Vreelandseweg en de Nieuwe Havenweg. Het terrein
tussen de 1e en 2e Havenarm, de 1e Loswal, werd alleen
gebruikt voor opslag. Daar was jarenlang geen bedrijf

200 hht-ep 2010/4

Luchtfoto van het Nieuwe Havengebied uit 1961 met op de voorgrond de veilinghal. (coll. SAGV)



gevestigd. Aan de 2e Loswal waren slechts enkele be-
drijven te vinden. De eerste decennia was het schip de
belangrijkste vorm van transport voor de bedrijven die
hier gevestigd waren, maar dat nam steeds meer af. De
Gooi- en Eemlanderberichtte begin 1966dat nogmaar drie
bedrijven echt gebruikmaakten van de haven. Er was
vrijwel geen beurtvaart meer en nooit meer klonk de
vraag ‘Havenmeester, waar mag ik liggen?’. De haven-
armen zouden op termijn niet meer nodig zijn.
In 1969 werd het Haveneind gedempt. De reden hier-
voor was de door de gemeente gewenste overname van
de fabriekshal van de firma Bijlard aan de Prins Bern-
hardstraat. Bijlardwas al sinds 1941 gevestigd achter de
veevoederfabriek en zoumoeten uitbreiden.Dat kon al-
leen als Bijlard een deel van het terrein van Key erbij
kreeg. In ruil daarvoor kreeg Key het perceel dat be-
schikbaar kwam na demping van het Haveneind.
In 1984werd de 2eHavenarmgedempt.Dat liep niet he-
lemaal voorspoedig omdat de nazaten van de beurt-
schippers dwars lagen. Zij hadden immers een strook
water gekocht en hadden recht op een ligplaats. Boven-
dien vreesden zij waardedaling van hun panden door

verslechtering van het uitzicht. Na een jarenlange juri-
dische strijd kregen ze voor dat laatste punt in 1991 een
vergoeding van 30.000 gulden.
Door de demping van de havenarm kwam er aan de
1e Loswal industrieterrein beschikbaar. In de jaren tach-
tig werd er volop gebouwd, onder andere een bedrijfs-
hal voor Van Loenen en het voorsorteercentrum van de
PTT.
Metdedemping vande 1eHavenarmwerdbegin 1999ge-
start. De Gooi- en Eemlandermeldde 30 januari van dat jaar
dat tientallenbedrijvengeïnteresseerdwaren ineenplek-
je op het nieuwe terrein. Ze moesten nog even geduld
hebben,wanthetwerkwaspas in juni 2000afgerond.De
Zuiderloswal werd naar de Nieuwe Havenweg doorge-
trokken en kreeg de naam Verlengde Zuiderloswal.
De gemeente had ook plannen om de laatste havenarm
te dempen. Al jaren was de 3e Havenarm de vaste plek
van woonboten, die daarvoor zouden moeten verdwij-
nen. Hoewel de Raad van State begin 2001 stelde dat de
bewoners geen garantie op een vaste plek konden krij-
gen, zag de gemeente later dat jaar af van verdere dem-
ping.
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Kruideniersgroothandel

ENKABE liet in 1966 aan de

Nieuwe Havenweg een distri-

butiecentrum bouwen.

(coll. Krijn Brouwer)

Briefhoofd op een rekening uit 1955 van VanWijngaarden’s

Meelfabriek. (coll. Ineke de Ronde)

Briefhoofd op een bouwaanvraag uit 1958 van Spiejo, matrij-

zenfabriek aan de Vreelandseweg. (coll. SAGV)



Wet- en regelgeving
Uit het archief van Bouw- enWoningtoezicht valt op te
makenwaar bedrijven in de loop der jaren tegenaan lie-
pen. Uiteraardmoesten ze zich houden aan de wet. Het
starten van de bouw voordat de aanvraag goedgekeurd
was, had een schrijven tot gevolg, zoals aanVandeWei-
de van autodemontagebedrijf De Nieuwe Haven.
Ook Brakel werd op de vingers getikt toen bleek dat er
buitenlandsewerknemers in een clandestien gebouwde
opstal waren ondergebracht. Bij de bouw van de vei-
linghal in 1941 waren bouwvakkers gehuisvest in een

schuit. Hier was het vermoeden van overtreding van de
wet op woonwagens en woonschepen.
Sommige bedrijven lieten bij hun bedrijfspand ook een
woning voor henzelf of een opzichter neerzetten. Dat
was nooit een probleemondanks het feit dat het een in-
dustrieterrein was. Als men echter de woning later wil-
de ombouwen tot bedrijf, moest dat gecompenseerd
worden met een gelijkwaardige andere woonruimte of
met een financiële bijdrage. In 1976 moest Slagt hier-
voor 100 gulden perm2 betalen. Negen jaar later was de
grondprijs aanmerkelijk gestegen: de gemeente vroeg
toen 225,35 perm2 voor onttrekking vanhet huis van de
opzichter vanKey. Dit pand staat nog steeds aan het be-
gin van de Vreelandseweg.
Waar bedrijvenhet vaakst tegenaan liepen,warende be-
palingen uit het bestemmingsplan Havengebied. De-
tailhandelwas verboden, tenzij daarvoor een vrijstelling
verleend werd en dan was dit gelimiteerd tot ±25% van
de omzet.
Bouwtrefpunt Schipper kreeg in 1984 een vrijstelling
voor detailverkoop. De gemeente gaf precies aan wat
onder de vrijstelling viel:

plaatmaterialen, deuren, trappen, hout, kozijnen, isolatiema-
terialen, lichtkoepels, lijmen, parket, wandbekledingsmateri-
alen, dakvensters, chemische bouwstoffen, dubbel en enkel
glas, schuifpuien, tuinkamers, plafonds en bijbehorende ver-
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De 1e en 2e Havenarm in het begin van de jaren ’80. (coll. Krijn Brouwer)

De hijskraan van de Mebin betonmortelcentrale aan de Zuider-

loswal. (foto: Ineke de Ronde)



lichting, schoorsteensystemen, voorzethaarden, inbouwhaar-
den, haardkachels, haardaccessoires, keukens, keukenappa-
ratuur, keukentafels- en stoelen, keukenaccessoires, tegels en
natuursteen en bijbehorende produkten alsmede de door u
van halffabrikaat tot eindfabrikaat bewerkte sanitaire artike-
len, kasten en kastsystemen en daarbij behorende onder-
houdsmiddelen en materialen voor de verwerking van deze
produkten.

Sommige bouwaanvragen werden afgekeurd omdat er
volgens het bestemmingsplan water was. Dat over-
kwam Key in 1973 toen hij wilde gaan bouwen op het
terrein waar voorheen het Haveneind was. De demping
van het Haveneind, vier jaar daarvoor, was nog niet in
het bestemmingsplan verwerkt.

Huidige situatie
In de loopder jaren kwamen engingende bedrijven, zo-
als de broodfabriek van Paul Kaiser Das, de veilinghal
en inkoopvereniging Samenwerking.
Vanaf het begin waren de bouw en de (groot)handel
prominent aanwezig op het industrieterrein en dat
blijkt bij een recente telling nog steeds het geval te zijn.2

In 2007 waren 73 van de 129 bedrijven actief in de secto-
ren industrie, bouwnijverheid of handel. Veel bedrijven
vallen onder perifere detailhandel (PDV). Een dergelijk
bedrijf heeft vanwege aard en omvang van het assorti-
ment veel vloeroppervlak nodig. Woninginrichting,
keukens en bouwmarkten vallen in die categorie. Nog
steeds geldt overigens de bepaling dat detailverkoop

hooguit een ondergeschikt bestanddeel uitmagmaken
van de bedrijfsvoering.
In deGebiedsvisieHavenkwartier van juni 2008heeft de
gemeente een aanzet gegeven voor een nieuw bestem-
mingsplan. Streven is, om bedrijven die minder passen
in de binnenstad naar het industrieterrein te verplaat-
sen. Of dat op korte termijn gaat lukken is de vraag. Er
is veel leegstand, wat hier en daar een troosteloze aan-
blik geeft.

Noten
1 SAGV, Knipselarchief De Gooi- en Eemlander: Haven dd 5-2-

1937.
2 Gebiedsvisie Havengebied, juni 1008, p. 9, Tabel Groei aantal be-

drijven Havenkwartier 2001-2007.
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Een kort stompje is alles wat er na de demping overbleef van de

2e Havenarm. (foto: Arie den Dikken)

De Nieuwe Haven is tegenwoordig een nagenoeg volgebouwd industrieterrein. (foto: Egbert Pelgrim)
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