
Maak de sprong!

6

Thematours 

Laat tijdens een boottocht de 
geschiedenis van de haven aan 
je voorbijgaan, vaar langs de 
mooiste fotoplekken of langs 
verrassende natuur in de haven 
(pagina 6).
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Zeemans- 
liederen
Laat je meeslepen door de 
hartstochtelijke zeemansliede-
ren van de 4Tuoze Matroze, het 
Weespertrekvaart Mannenkoor 
en het Amsterdams Havenkoor 
(pagina 3).

Open huis 
bedrijven
Neem een kijkje bij industriële 
bedrijven in het havengebied 
(pagina 7).

‘Port’jumpen 

Kijk de kunst af van het 
‘port’jumpen (ook bekend als 
parkour of free running) of doe 
mee! Top ‘port’jumpers geven 
demonstraties en workshops 
(pagina 6).

Haven- 
experience
Pak de boot naar het speciale 
jongerenterrein op de Kop van 
het Java-eiland en ga zelf aan 
de slag met havenwerk. Ook 
zijn er optredens van onder 
andere Fouradi en MC 
Complex (pagina 6).
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Op de Open Haven- en Industriedag is 
een dag lang van alles te beleven voor 
Amsterdammers, scholieren, werkzoe-
kenden, kinderen en verder iedereen 
die zin heeft in een leuke dag op en aan 
het water. Met boottochten kom je op 
plaatsen waar je normaalgesproken 
niet zo snel zult komen, bedrijven pre-
senteren zich bij het Muziekgebouw aan 
’t IJ en houden in het havengebied en 
Amsterdam-Noord open huis. In en om 
het Muziekgebouw zijn tal van optre-
dens (waaronder de 4Tuoze Matroze en 
het Weespertrekvaart Mannenkoor), 
vanzelfsprekend zijn er boten te bezich-
tigen en de beste foto’s van de Parool 
fotowedstrijd worden tentoongesteld. 
Speciaal dit jaar is de internationale  
finale van 8 mega catamarans, de  
iShares Cup. Deze wordt van 14 tot 16 
september in de IJhaven gehouden.

Havenexperience
Nieuw dit jaar is de Havenexperience, 
een jongerenterrein op de Kop van het 
Java-eiland (naast het Open Haven  
Podium). De Havenexperience is mak-
kelijk te bereiken met de gratis boot 
vanaf het Centraal Station en vanaf het 
Muziekgebouw aan ’t IJ. Je kunt er aan 
boord van schepen, havenmachines be-
dienen, een reddingsactie doen met de 
brandweer en naar optredens van o.a. 
Fouradi en MC Complex. Top ‘port’jum-
pers geven demonstraties en workshops 
en de finalisten van de havengame (kijk 
op www.portjumpingamsterdam.nl) spe-
len er live de beslissende ronde. Daar-
naast is er een banen- en opleidingen-
markt over werken in de haven.

Snelle groeier
De speciale aandacht voor jongeren 
heeft alles te maken met het feit dat het 
bijzonder goed gaat met de Amster-
damse havens. Het is een van de snelst 
groeiende havens in noordwest Europa 
(vorig jaar groeide de goederenoverslag 
met ruim 13%). Dit is goed voor de eco-
nomie van de stad en de regio, en levert 
veel werkgelegenheid op. Tienduizen-
den mensen werken in de haven en de 
komende jaren ontstaat behoefte aan 
veel nieuwe mensen. Mensen van alle 
leeftijden, maar met het oog op de toe-
komst natuurlijk vooral jongeren. Om 
deze reden wordt 15 september ook 
een speciale PORTal over werken en va-
catures in de Amsterdamse haven ge-
lanceerd (www.werkenindehaven.nl).

De haven werkt 
De Amsterdamse haven heeft een grote 
variatie aan industrie en andere bedrij-
ven, van overslag- en distributiebedrij-
ven tot recyclingbedrijven en ICT-speci-
alisten. Het maakt de haven tot een 
dynamische en internationale werkom-
geving met carrièreperspectieven voor 
mensen van alle opleidingsniveaus. 
Werk je graag met je handen, dan kun 
je bijvoorbeeld aan de slag als lasser, 
machine operator of verfspuiter: vaak 
specialistisch en verantwoordelijk werk, 
waar je ook goed je hoofd bij moet hou-
den. Wie liever een kantoorbaan heeft, 
heeft het ook voor het uitzoeken. Want 
achter de schermen van de overslag- 
en logistieke bedrijven en industrie zijn 
allerlei mensen in de weer met de plan-
ning, administratieve afhandeling en 
management. 

In dit programmaoverzicht is alles te 
vinden over de activiteiten, voorstellin-
gen, optredens en boottochten die op 
15 september in en om het Muziek-
gebouw aan ’t IJ, de Kop van het Java- 
eiland en in de haven te beleven zijn. 
Sommige zijn bekenden van vorig jaar, 
zoals de spectaculaire acrobatenshow 
in de Ceres kranen, velen zijn nieuw. 
Veel plezier gewenst.

Namens de organisatie

Hans Gerson 
Directeur Haven Amsterdam

Jasper Heusdens 
Voorzitter ORAM

Maak de sprong!
Nieuwsgierig wat er allemaal gebeurt in de haven 
en industrie? Zin in een dag vol vermaak, cultuur, 
schepen en havenweetjes? Maak dan de sprong en 
bezoek op 15 september de Open Haven- en 
Industriedag in en om het IJ.

Wist je dat…
Veel Amsterdammers hebben, zo blijkt, weinig idee wat er allemaal 
gebeurt in de haven. Jammer, want het is een interessant gebied.  
Wist je bijvoorbeeld dat Amsterdam de grootste cacaohaven ter wereld is? 
En dat één van de grootste windmolenparken van Nederland in de 
Amsterdamse haven staat? Dat er oude autobanden worden verwerkt  
tot materiaal voor nieuwe producten, zoals zachte tegels voor onder 
klimrekken? En dat er graafmachines in elkaar worden gezet die tot  
aan de andere kant van de wereld hun bestemming vinden?

Opening  11 uur

Havenwethouder Lodewijk Asscher 
opent de dag in het Muziekgebouw aan 

’t IJ. Hij maakt de prijswinnaars bekend 
van de Parool fotowedstrijd en er wordt 
een Polygoon journaal uit 1925 vertoond 
over het ontstaan van de Amsterdamse 
haven. Even later openen Lodewijk As-
scher en een bekende Amsterdamse 
kunstenaar de Havenexperience op de 
Kop van het Java-eiland en beschilderen 
ze een container, onder getrommel van 
slagwerkgroep AbSurdo op containers. 

De mooiste havenfoto 

Samen met het Parool organiseert  
Haven Amsterdam een wedstrijd voor 
de mooiste foto van de Amsterdamse 
haven, dit jaar met het thema ‘De  
haven werkt!’ De jury bestaat uit Hans 
Gerson (directeur Haven Amsterdam), 
Cor Jaring (fotograaf) en Alexandra  
Besuijen (chef fotoredactie Het Parool). 
Havenwethouder Lodewijk Asscher 
maakt de prijswinnaars bekend. De 
twintig mooiste foto’s worden gepubli-
ceerd in het Parool, tentoongesteld in 
het Muziek-gebouw aan ’t IJ en gaan 
later op tournee door de stad. De win-
nende foto komt 15 september op de 
voorpagina van Het Parool. De eerste 
en tweede prijswinnaar mogen een he-
likoptervlucht boven de haven maken, 
de derde prijs is het fotoboek Amster-
dam Onbewolkt deel 2 van Paroolfoto-
graaf Peter Elenbaas en het fotoboek 
De Amsterdamse haven van fotograaf  
Cor Jaring.

4Tuoze Matroze 
12.00–12.45, 14.00–14.45, 15.30–16.00

De 4Tuoze Matroze staan bekend  
als vernieuwers van het Nederlandse 
zeemanslied. Met wereldse invloeden 
bezingen ze in hun smartlappen het 
rauwe zeeleven. 

Weespertrekvaart  
Mannenkoor
10.45–11.00, 11.20–11.40, 13.00–13.20 

Eigenzinnig, soms ruig en onverschrok-
ken, dan weer zacht en ingetogen.  
Het 35 man sterke Weespertrekvaart 
Mannenkoor zingt liederen van onder 
meer Trio Bier, Ramses Shaffy, Slauer-
hof en Raymond van het Groenewoud 
over water en de zee.

Amsterdams Havenkoor
13.00–13.45, 14.45–15.30, 16.30–17.15 

Dit 50 leden tellende koor put uit drie 
eeuwen oud-Nederlandse zeemanslie-
deren. Veel liederen werden gezongen 
bij zware werkzaamheden aan boord, 
zoals het hijsen van de zeilen of het 
lichten van de ankers, maar ook bij het 
afscheid nemen van geliefden. 

Botenschouw 

Speciaal voor de Haven- en Industrie-
dag liggen langs een deel van de PTA-
kade en bij de Kop van het Java-eiland 
een aantal prachtige boten om te be-
zichtigen. Neem bijvoorbeeld een kijkje 
op de Clipper Amsterdam (op vertoon 
van geldig legitimatiebewijs), het 56 
meter lange passagiers- annex oplei-
dingsschip Prinses Maxima, het Zand-
bootje, een boot van de Havendienst, 
de Brandweer, een loodstender en een 
speedboot van het Korps Landelijke 
Politiediensten.

Kinderprogramma 

Voor kinderen zijn er diverse voorstel-
lingen, waaronder een goochelaar, 
poppenkast en de bakfietsvoorstelling 

‘Onderwaterwereld’ (klein straattheater 
uit een bakfiets door ROC-jongeren).

Havenweetjes 

Meer weten over de industrie en bedrij-
vigheid in de haven? Veertien bedrijven 
presenteren zich in de centrale entree-
hal van het Muziekgebouw aan ’t IJ: 
Albe Marle, Corus, Gassan Diamonds, 
Hitachi, Draka, Seamen’s Center, Nis-
san, Nova College & Maritieme Acade-
mie, Bureau voorlichting Binnenvaart, 
Granuband, Marine, Nuon, Sonneborn, 
ORAM. Een  deel van deze bedrijven 
houdt bovendien in het havengebied 
open huis (zie ook pagina 7). Vanaf het 
Muziekgebouw vertrekken rondvaarten 
naar de bedrijven in het havengebied.

Meer weten over functies, bedrijven en 
banen in de Amsterdamse haven? Dan 
kun je vanaf 15 september terecht op 
de website www.werkenindehaven.nl. 

Havenkost bij Fifteen 

Kom langs bij restaurant Fifteen (be-
kend van ‘The Naked Chef’ Jamie 
Oliver) en geniet van heerlijke  
havenkost. De leerlingen van Fifteen  
bereiden onder leiding van de chefs ver-
schillende gerechten op de barbecue. 
Lunch vanaf 12.00, diner vanaf 17.30, 
kosten vanaf € 11,50 per persoon.

Er is nog meer te doen bij Fifteen.  
Van 13.00 tot 13.45 treedt hier het  
Amsterdams Havenkoor op en vanaf 
het terras aan het IJ kunt u de specta-
culaire catamaranraces  bewonderen. 

Rondleiding PTA 

De Passagiers Terminal Amsterdam  
organiseert elk uur een rondleiding  
van ongeveer een halfuur door haar  
bijzondere gebouw aan het IJ. Er wordt 
onder meer verteld over het gebouw  
en wat er gebeurt als een cruiseschip 
binnenkomt. 

Gratis kaartjes vanaf 10.00  
verkrijgbaar bij de kaartverkoop in het 
Muziekgebouw, maximaal 12 personen 
per rondleiding.

Catamaranraces op het IJ 

Speciaal dit jaar is de iShares Cup,  
de internationale finale van 8 mega  
catamarans die van 14 tot 16 septem-
ber in de IJhaven wordt gevaren. Deze 
formule 1 van de zeilsport bestaat uit 
vier races die jaarlijks in Europa wor-
den gehouden. In Amsterdam wordt 
de beslissende race gevaren. 

Kijk voor meer info op  
www.iSharescup.com.

Thematours,  
bustours en ponten 

Alle (thematische) boottochten en de 
gecombineerde boot/bustours naar be-
drijven in het havengebied vetrekken 
en eindigen in de Zouthaven bij het Mu-
ziekgebouw aan ’t IJ. Elk uur is er een 
pendeldienst van het CS naar de Kop 
van het Java-eiland. Ook vaart er elke 
30 minuten een pendeldienst tussen 
het Muziekgebouw aan ’t IJ en de Kop 
van het Java-eiland.

Kaartverkoop 

Voor de thematours (€2), bedrijventours 
(€2), de acrobatiekvoorstelling (€5 incl. 
bustour ernaartoe) en de rondleiding  
bij de PTA (gratis) zijn op 15 september 
vanaf 10.00 tot 16.00 kaarten verkrijg-
baar bij de kassa van het Muziekge-
bouw aan ’t IJ. 

Voor alle kaarten geldt:  
kinderen t/m 8 jaar gratis. 

Kijk voor vertrektijden en programma-
overzicht  op pagina 4-5.

In en om het Muziekgebouw aan ’t IJ
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programmaschema

In en om  
het Muziekgebouw aan ’t IJ

Kop Java-eiland 
Havenexperience, Jongerenterrein

In de haven 
Thematours, vertrek bij Muziekgebouw aan ’t IJ

10.45 Weespertrekvaart Mannenkoor (entreehal Muziekebouw)

12.45 ‘Port’-jumping Freerunning show

11.20  Weespertrekvaart  
Mannenkoor 
(entreehal Muziekgebouw)

11.20  Havenfilm ‘Polygoon’ 
(entreehal Muziekgebouw)

15.30 4Tuoze Matroze  
(terras Muziekgebouw)

11.45 Absurdo

14.30  DJ Abstract 

14.45 ‘Port’-jumping Freerunning show

15.30  DJ Abstract

11.00  Opening Haven- en Industriedag en prijsuitreiking van het Parool fotowed-
strijd door havenwethouder Lodewijk Asscher

12.00 Opening Havenexperience door o.a., havenwethouder Lodewijk Asscher12.00  4Tuoze Matroze  
(terras Muziekgebouw)

14.45  Amsterdams Havenkoor  
(terras Fifteen)

15.00  ‘Port’-jumping  
Freerunning Workshop 
(±40 personen)

15.00 TK Jive

14.00  4Tuoze Matroze  
(terras Muziekgebouw)

14.00  ‘Port’-jumping  
Freerunning Workshop 
(±40 personen)

14.00 HBM

13.00  Amsterdams Havenkoor  
(terras Fifteen)

13.00  Weespertrekvaart Mannenkoor 
(terras Muziekgebouw)

13.00  ‘Port’-jumping  
Freerunning Workshop 
(±40 personen)

13.00 MC Complex en Fouradi

13.30  DJ Abstract

18.00 Laatste rondvaarten komen aan bij Muziekgebouw 18.00 Afsluiting

17.00 MC Complex

16.30  Amsterdams Havenkoor  
(terras Muziekgebouw)

16.00  ‘Port’-jumping  
Freerunning Workshop 
(±40 personen)

16.00 Ziggi 

Elke 20  
minuten
 
Elke 20 minuten 
is er een pendel-
dienst van het CS 
naar de Kop van 
het Java-eiland.

Ook vaart er  
een pendeldienst 
tussen het  
Muziekgebouw 
aan ’t IJ en  
de Kop van het 
Java-eiland.

10.00 Muziekgebouw open voor publiek

15.45 ‘Port’-jumping Freerunning show

16.45 ‘Port’-jumping Freerunning show

13.45 ‘Port’-jumping Freerunning show

14.00–16.00
Historische tour  
per rondvaartboot

 
Fototour 
Portret van  
de haven per  
rondvaartboot 

15.00–17.00
Ceres Terminal 
acrobatiek 
voorstelling 
(per bus)

12.30–14.30
Ceres Terminal 
acrobatiek 
voorstelling 
(per bus)

12.00–14.45
Cargill/Igma  
bedrijventour  
per boot en bus 
 
Nissan  
bedrijventour 
per boot en bus

12.00–14.00
Historische tour  
per rondvaartboot 

Fototour 
Portret van  
de haven per  
rondvaartboot

16.00–18.00
Historische tour  
per rondvaartboot

 
Fototour 
Portret van  
de haven per  
rondvaartboot 

16.00–18.00
‘Wat groeit  
en bloeit  
in de haven’  
per rondvaartboot

14.00–16.00
‘Wat groeit  
en bloeit  
in de haven’  
per rondvaartboot

12.00–14.00
‘Wat groeit  
en bloeit  
in de haven’  
per rondvaartboot

13.00–15.15
Granuband  
bedrijventour 
per boot en bus 

13.00–15.45
Draka 
bedrijventour 
per boot en bus 

14.00–16.45
Hitachi 
bedrijventour  
per boot en bus 

Nuon 
bedrijventour  
per boot en bus 
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Pendel-
diensten
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Kop Java-eiland 
Havenexperience, Jongerenterrein

Gratis boot 

Pak de gratis boot bij CS en kom za-
terdagmiddag 15 september naar de 
Kop van het Java-eiland voor de Ha-
venexperience. Je kunt hier zelf erva-
ren wat de haven doet: met een Ship-
simulator op een opleidingsschip een 
schip de haven in loodsen, je kunt een 
reddingsactie van de brandweer mee-
maken, een heftruck besturen, kof-
fers scannen met een X-ray scan en 
nog veel meer. 

Finale havengame  
‘portjumping’ 

Klimmend en springend over allerlei 
havenattributen kom je in deze inter-
netgame, afgeleid van parkour of free 
running, op een steeds hoger niveau. 
Vanaf half augustus gaat de ‘portjum-
ping’ game live (www.portjumpingam-
sterdam.nl), kun je prijzen winnen (zo-
als een portable play station en een 
i-pod nano) en een plek krijgen in de 
finale. De finalisten gaan op 15 sep-
tember onder begeleiding van top 

‘port’jumpers live de strijd om te kijken 
wie het ‘port’jumpen het beste in de 
vingers krijgt. De 2 hoofdprijzen zijn 
een helikoptervlucht en meezeilen op 
een mega catamaran.

‘Port’jumpen 
12.45–17.00 

Kijk de kunst af van het ‘port’jumpen 
(ook bekend als parkour of free running, 
ofwel over obstakels op straat klimmen, 
rennen, hangen, en springen). Of doe 
zelf mee! Internationale topjumpers ge-
ven demonstraties en workshops 

‘port’jumpen (40 à 50 deelnemers per 
keer). Meedoen? Neem je sportschoe-
nen en comfortabele kleding mee!

AbSurdo 
11.45 

Niemand kan stil blijven staan bij de 
opzwepende zomerse klanken van de 
Braziliaanse percussiegroep AbSurdo, 
die bekend staat om zijn dans, absurde 
acts en keiharde ritmes. Tijdens de Ha-
ven- en Industriedag bespeelt AbSurdo 
een bijzonder instrument: zeecontai-
ners. 

Fouradi,  
MC Complex en meer 

De hele middag zijn er optredens op de 
Kop van het Java-eiland. Nederlandse 
rap van de broers Mohamed en Brahim 
Fouradi, de ‘mixed style’ muziek van 
TK Jive, de reggae en dancehall muziek 

van Ziggi en HBM. MC Complex praat 
alles op zijn eigen energieke manier 
aan elkaar en tussendoor draait DJ Ab-
stract, met zijn voorliefde voor soulvol-
le hiphop, dope bangers en oorverwar-
mende R&B.

Banen- en opleidingenmarkt 

Op, in en bij groepjes containers is een 
levendige informatiemarkt over werken 
in de haven. Hier presenteren bedrijven, 
opleidingen en havenorganisaties zich. 

Vanaf 15 september vind je op  
www.werkenindehaven.nl alles  
over functies, bedrijven en banen  
in de Amsterdamse haven.

ART-on -a-BOX 
12.00

Een bekende Amsterdamse kunstenaar 
beschildert live een nieuwe container 
in de ART-on-a-BOX serie. Tussen 
2005 en 2009 worden in opdracht van 
Haven Amsterdam op deze manier 
twaalf containers beschilderd, die uit-
eindelijk worden opgenomen in het 
normale transport. Zo zijn zij overal ter 
wereld zichtbaar als origineel visite-
kaartje van de Amsterdamse haven. 

Open Haven Podium 

Op de Kop van het Java-eiland staat 
ook het Open Haven Podium. Hier is 
een weekend lang muziek, dans, the-
ater, film en groot&kleinkunst op en 
rond het water en tussen de boten. 
Overdag is er een speciaal program-
ma voor kinderen op het ‘Kinderplein’. 
Verder is er een divers programma 
met niet alleen professionele, maar 
ook amateur artiesten en soms kan 
zelfs het publiek deelnemen. Nieuw 
dit jaar is een kleinkunstpodium met 
onder andere dichters en cabaret. 
Traditiegetrouw wordt het festival 
zondagavond om 20.00 afgesloten 
met de Admiralentocht: een grootse 
optocht van kleine bootjes om het 
Java- en KNSM-eiland.

14-16 september vanaf 13.00.  
Kosten: volwassenen €5,  
kinderen tot 10 jaar €2,50. 
Meer info: www.openhavenpodium.nl

Thematours

Stap bij het Muziekgebouw op  
de boot voor een boottocht door  
de Amsterdamse haven. 

Wat groeit en bloeit er  
in de Amsterdamse haven?
12.00, 14.00 en 16.00

Rugstreeppadden, orchideeën, varens, 
muizen, vogels, konijnen en krabben. 
Het leeft allemaal in de Amsterdamse 
haven. Stadsecoloog Martin Melchers 
vertelt én laat zien dat de haven vol zit 
met dieren en planten.

De historie van de haven
12.00, 14.00 en 16.00 

Benieuwd wat er 40 jaar geleden in het 
Oostelijk havengebied gebeurde, waar 
nu 18.000 mensen wonen? Weet u 
waar de uitdrukking ‘voor Pampus lig-
gen’ vandaan komt? Stap op de rond-
vaartboot voor een historische tour 
door de haven.

Maak een foto van de haven 
12.00, 14.00 en 16.00

Tijdens de fotorondvaart laten fotogra-
fen de mooiste plekjes van de haven 
zien en vaart u langs plekken waar de 
winnende foto’s van de Parool fotowed-
strijd zijn gemaakt. De fotorondvaart 
gebeurt op de historische IJveer XI (kijk 
voor meer info op www.vaarmij.nl). 

Duurzaamheidtocht

Nieuwsgierig hoe duurzaam de Amster-
damse haven is? Pak je fiets en kom 
zelf kijken. Haven Amsterdam heeft 
een fietsroute uitgestippeld langs aller-
lei plekken waar te zien is wat er in de 
haven aan duurzaamheid gebeurt. De 
tocht start bij station Sloterdijk, is on-
geveer 16 kilometer lang en te down-
loaden op www.portofamsterdam.nl/ 
smartsite186.dws, of op te halen bij het 
Muziekgebouw aan ’t IJ.

Acrobatiek in  
de Ceres kranen
12.30 en 15.00 vertrek bussen 

Na het succes van vorig jaar komen de 
acrobaten van Corpus Acrobatic Thea-
tre terug met een nieuwe show. Mid-
denin het havengebied geven ze een 
duizelingwekkende show in de toppen 
van de oranje Ceres kranen. 

Vertrek per bus vanaf  
het Muziekgebouw  aan ’t IJ 
(volwassenen €5, kinderen gratis).

Open huis bedrijven

Overal in het havengebied houden be-
drijven open huis met rondleidingen. U 
kunt hier op eigen gelegenheid naartoe 
of met vervoer over water vanaf het 
Muziekgebouw. 

Kijk voor meer informatie op pagina 7. 
Het schema met vertrektijden vindt u op 
pagina 4-5.

In de haven

Cargill/Igma Bulk Terminal
Cargill is met vier vestigingen een van de 

grootste bedrijven in de Amsterdamse haven. 
In de fabriek aan de Coenhavenweg worden 
sojabonen bewerkt, die in een groot aantal 
voedingsmiddelen worden verwerkt. Igma 
Bulk Terminal heeft jaarlijks een overslag van 
7 à 10 miljoen ton agribulk en mineralen. Tij-
dens een rondvaart bekijkt u beide bedrijven.

Bezoekadres Coenhavenweg 2  
in Amsterdam-Westpoort  
(Westpoortnummer 2261),  
parkeergelegenheid aanwezig
Haventour A1� vertrek per boot  
vanaf het Muziekgebouw om 12.00
Rondleidingen 10.00–15.00, m.u.v. 13.00 
Website www.cargill.com en www.igma.nl
Informatie tel. 020 580 8613
E-mail info@igma.nl

Draka Kabel
Draka Kabel Amsterdam ontwerpt, produ-

ceert en levert zware voedings- en speciaal-
kabels voor de elektrotechnische installatie-
branche. Daarvoor is jaarlijks zo’n 11.500 ton 
koper en 3800 ton kunststofmateriaal nodig. 
In de fabriek wordt hiervan vijf dagen per 
week kilometers kabels in verschillende 
soorten en maten geproduceerd. Het bedrijf 
is in bijna een eeuw tijd uitgegroeid tot een 
internationale onderneming met vestigingen 
in Europa, Amerika en Azië.

Bezoekadres  
Hamerstraat 2-4 in Amsterdam-Noord
Rondleidingen en demonstraties  
van 10.00 tot 14.30, duur ca. 1 uur. 
Haventour A2� vertrek per boot vanaf  
het Muziekgebouw om 13.00
Openbaar vervoer  
vanaf Centraal Station  
Bus: uitgang centrum,  
bus 32-33 richting Amsterdam-Noord,  
eerste halte na de IJ-tunnel 
IJ-pont (±15 min.): IJ-pont naar  
Meeuwenlaan, volg Meeuwenlaan,  
rechts aanhouden, rechtsaf naar Hamerstraat
Website www.drakakabel.nl
Informatie tel. 020 637 9452  
(Marketing & Communicatie)
E-mail info@draka.nl

 

Gassan Diamonds
Gassan Diamonds, van oudsher een  

familiebedrijf, is gevestigd in een prachtig 
gerestaureerd fabriekspand hartje Amster-
dam. Destijds was dat nog dichtbij de ha-
ven van Amsterdam, nu ligt deze een stuk 
verder weg. De ligging ten opzichte van de 
haven was één van de redenen waarom de 
diamantslijperij zo succesvol is geworden. 
Nog steeds worden er diamanten geslepen. 
Kijk eens mee over de schouder van een  
diamantslijper! Speciaal voor de Haven- en 
Industriedag is een exclusief bezoek geor-
ganiseerd aan het diamantlaboratorium en 
het atelier waar juwelen worden ontworpen 
en diamanten worden gezet. 

Bezoekadres  
Nieuwe Uilenburgerstraat 173-175  
(beperkte parkeergelegenheid)
Rondleidingen om 10.00, 12.30 en 16.00, 
steeds max. 30 personen
Website www.gassandiamonds.nl
Informatie tel. 020 622 5333
E-mail   
opendag@gassandiamonds.nl
Aanmelden per e-mail  
t.a.v. Martine Willemsen

Granuband
Granuband is een van de grootste ban-

denverwerkingsbedrijven van Europa. Jaar-
lijks verwerkt het zo’n 25.000 ton autoban-
den en rubberafval. De banden worden 
vermalen en gescheiden in rubbergranulaat, 
ijzer en nylon. Het rubbergranulaat wordt ge-
bruikt als instrooimateriaal voor kunstgras-
velden en voor de productie van rubbertegels 
voor onder meer speelplaatsen.

Bezoekadres Siciliëweg 20,  
Amsterdam-Westpoort  
(Westpoortnummer 5120)
Haventour A2�, vertrek per boot vanaf het 
Muziekgebouw om 13.00 
Rondleidingen  
van 10:00 tot 15:00 (elk uur)
Website www.granuband.com
Informatie Leo van Dongen  
tel. 020 497 8201 of 06 1094 2320
E-mail info@granuband.com

 Nissan Motor Parts Center
Aan de Hornweg staat het 90.000 m² gro-

te Europese distributiecentrum voor auto-on-
derdelen van Nissan. Deze onderdelen, bijna 
een half miljoen verschillende, worden vanuit 
Japan en Europa aangeleverd en van hieruit 
naar de Europese dealers gedistribueerd. 
Wat vandaag wordt besteld, ligt de volgende 
ochtend bij de dealer. Dit is alleen mogelijk 
dankzij een strak georganiseerd logistiek 
proces. U krijgt een rondleiding door het dis-
tributiecentrum, waarvan een gedeelte vol-
ledig is geautomatiseerd. 

Bezoekadres  
Hornweg 32 in Amsterdam-Westpoort
Haventour A1� vertrek per boot vanaf het 
Muziekgebouw om 12.00 
Rondleidingen om 10.00 en 11.30 
Website www.nissan.nl (importeur)
Informatie tel. 020 516 2222
E-mail  
opendag@nissan-europe.com
Aanmelden per e-mail 

 NUON  
Elektriciteitscentrale

Nuon is een toonaangevend energiebedrijf 
met ruim twee miljoen klanten in Nederland, 
België en Duitsland. Meer dan negenduizend 
Nuon-medewerkers werken dagelijks in de 
energieketen van productie, handel en trans-
port tot en met de levering van elektriciteit, 
gas en warmte bij u thuis. Ook beschikt Nuon 
over verschillende centrales waar elektriciteit 
wordt opgewekt. Altijd al willen weten hoe een 
energiecentrale er van binnen uitziet? Maak 
dan gebruik van dit unieke aanbod en bezoek 
de energiecentrale van Nuon in Amsterdam. 

Bezoekadres  
Petroleumhavenweg 1,  
1041 AB Amsterdam 
Rondleiding  
uitsluitend met Haventour A3,  
vertrek per schip vanaf  
het Muziekgebouw om 14.00 
Minimum leeftijd 16 jaar 
Website www.nuon.nl
E-mail jenny.coolen@nuon.com

Hitachi
Hitachi Construction Machinery Europe 

NV (HCME) is een toonaangevende interna-
tionale organisatie gespecialiseerd in de pro-
ductie van grondverzetmachines.  Hitachi 
vestigde zich vijf jaar geleden in Amsterdam 
en zit al ruim 35 jaar in Oosterhout. Er wor-
den diverse machines in Nederland gemaakt, 
daarna worden ze naar dealers in Europa, 
Rusland, Afrika en het Midden-Oosten ver-
voerd en vervolgens gaan ze naar de eindge-
bruiker. De vestiging in Amsterdam begon in 
2002 met 150 medewerkers. Door de enorme 
groei is dit aantal meer dan verdubbeld, naar 
400 medewerkers. Hitachi wil nog veel meer 
groeien. Kom daarom kennis maken! 

Bezoekadres  Siciliëweg 5,  
1045 AT Amsterdam, Haven West 
(Westpoortnummer 5112)
Haventour A3 vertrek per boot  
vanaf het Muziekgebouw om 14.00
Rondleidingen om 12.00, 13.30 en 15.00 
(duur: een uur)
Website www.hcme.com
Informatie Sylvia Otter en  
Nicolette Wassenaar, afdeling P&O,  
020 447 6700
E-mail recruitment@hcme.com

 

UC Transport
UC Transports is een transportbedrijf dat 

is gespecialiseerd in vervoer van luchtvracht 
over de weg. Dagelijks verzorgt het bedrijf 
transporten met voornamelijk geconditio-
neerde vrachtwagens tussen Schiphol en  
de luchthavens van Milaan, Parijs, Frankfurt, 
Londen, Luik en Brussel en andere Europese 
bestemmingen. Tijdens de rondleiding krijgt 
u demonstraties van het laden van pallets in 
de vrachtauto’s en van het geavanceerde 
GPRS-volgsysteem.

Bezoekadres Portsmuiden 88,  
Amsterdam-Westpoort  
(Westpoortnummer 7180)
Rondleidingen van 10.00 tot 16.00
Website www.uctransports.nl
Informatie tel. 020 480 3800 
(M.J.A. Kuiper sr.)
E-mail info@uctransports.nl
Aanmelden niet nodig
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Openbaar vervoer
•  IJ-tram lijn 26  

Richting IJburg:  
vanaf Centraal Station in 3 minuten naar halte  
Muziekgebouw/Bimhuis.

•  Tram lijn 25 
Richting Passenger Terminal Amsterdam (PTA):  
vanuit het centrum via Centraal Station, naar halte  
Muziekgebouw/Bimhuis.

Minder validen wordt, vanwege de enigszins steile voet 
gangersbrug bij het Muziekgebouw aan ’t IJ, aangeraden  
één halte verder uit te stappen (halte Piet Heinkade) en  
onderlangs de Passenger Terminal Amsterdam (PTA) en  
het Mövenpick hotel naar de hoofdingang van het  
Muziekgebouw te gaan.

Te voet
In circa 10 minuten vanaf het Centraal Station. U verlaat het 
station via uitgang Noord (richting het IJ). Buiten rechtsaf de 
waterkant volgen tot aan de brug. De brug opgaan en u ziet 
midden op de lange brug aan uw linkerhand de loopbrug naar 
het Muziekgebouw en het Bimhuis.

Fiets 
Vanaf het Centraal Station richting de Piet Heinkade over  
de lange brug. Aan het einde van de brug bij de PTA linksaf  
en onderlangs de PTA naar het Muziekgebouw.

Auto 
Neem vanaf de Oostelijke ringweg A10 afslag S114 richting 
Centrum. U rijdt de Piet Hein tunnel in. Aan het eind van de 
tunnel rechtsaf richting Centraal Station. Na het derde stop-
licht de tweede afslag naar rechts nemen. De inrit van de 
parkeergarage bevindt zich voor de PTA. 

Vanuit Haarlem volg de S103 richting het Centraal Station  
via de Van Diemenstraat. U rijdt voorlangs het Centraal Station 
en ziet na 500 meter het Muziekgebouw aan 't IJ aan uw lin-
kerhand liggen. 

Parkeren 
Er is een parkeergarage ter hoogte van de PTA, deze heeft 
beperkt parkeerruimte. Parkeren kan ook op P+R Zeeburg, 
vlak na de afslag Zeeburg voor de Piet Heintunnel aan uw lin-
kerhand. Tegen betaling kunt u hier parkeren en krijgt u een 
tramkaart. Er is een directe tramverbinding met het Muziek-
gebouw aan ’t IJ.

Routebeschrijving
U kunt het Muziekgebouw aan ’t IJ op verschillende manieren bereiken.  
Wij adviseren u met het openbaar vervoer te komen. Kiest u voor de auto?  
Houd dan rekening met beperkte parkeergelegendheid en betaald parkeren.
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