
 
 
 
 
 

BROODHUIS  
“AAN HET SPAARNE” 

 

 
 
 
 

Genieten van versgebakken brood en vers gebrande koffie. 
  



INLEIDING 
Van de voormalige Amsterdamse Watermeterfabriek 
een lunchroom maken met een eigen bakkerij. Dit is wat 
Rein de Wit voor ogen heeft. 
 
Dagelijks komen er vele fietsers, wandelaars en sporters 
langs deze unieke historische locatie aan de Noord 
Schalkwijkerweg. Vooral overdag is hier veel 
bedrijvigheid, ook door het pontje dat fietsers en 
voetgangers het Spaarne overzet. Daarnaast is het 
gelegen aan een fietsknooppunt en is er mogelijkheid 
voor pleziervaart om aan te meren. 
 
 
MISSIE, VISIE EN STRATEGIE 
De missie is om mensen op een gezonde manier te 
verwennen en brood weer hip maken. Voor ons is het 
belangrijk dat onze gerechten duurzaam zijn en het 
proces transparant is. Wij weten dus waar onze 
producten vandaan komen en wij streven erna dat al 
onze producten puur zijn en geen onnodige 
toevoegingen bevatten. De strategie is om met lokale 
ondernemers samen te werken en goed te weten waar 
alle producten vandaan komen. 
 
  



LOCATIE 
De voormalige Amsterdamse Watermeterfabriek is 
gelegen in een rustige, landelijke en autoluwe omgeving 
in het stadsdeel Schalkwijk aan de rand van de 
Europawijk. Aan de overzijde van het Spaarne is de wijk 
Haarlemmerhoutkwartier gelegen. 
 
 
HORECA 
Door van de voormalige Amsterdamse 
Watermeterfabriek een lunchroom te maken, volstaat 
Horeca-1. De lunchroom zal overdag geopend zijn van 
7:00 tot 18:30. 
Naast de horeca willen we graag een kleine winkel 
vestigen waarin het brood uit eigen bakkerij verkocht zal 
worden en lokale producten waarmee in de lunchroom 
wordt gewerkt. 
 
 
PRODUCTEN 
Brood wordt dagelijks vers gebakken in eigen bakkerij. 
Voor het beleggen van het brood willen we zoveel 
mogelijk samen werken met lokale ondernemers. Denk 
hierbij aan de groente van stichting Vrij Waterland. 
Door de oude industrie tot leven te laten komen, zal er 
dagelijks koffie gebrand worden in onze eigen 
koffiebrander 
  



HISTORIE BEHOUDEN 
Als toekomstig eigenaar en bewoner zien we graag dat 
de historie van de voormalige Amsterdamse 
Watermeterfabriek wordt behouden, alsook de uitstraling 
van het perceel. 
Door het oprichten van een stichting welke als doel heeft 
het onderhouden van de historische waarden, denken 
wij de omwonenden en belanghebbenden er direct bij te 
kunnen betrekken. 
 
 
VRAGEN 
Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op via 
broodhuisaanhetspaarne@gmail.com 


