
In 1922 bouwde Janus Niesing deze loods voor zijn hooi- en strohandel, 
hier gezien vanaf de waterkant van de Gaasp. Links het door hem 
gebouwde woonhuis. Zijn zoon Izaak zette de zaak voort. Daarna werd de 
loods een distributiecentrum voor Magneet bromfietsen. Vervolgens trok 
staalbedrijf Robeu in de loods, dat ook bootjes bouwde (de Geinkruisers). 
Toen kleinzoon Henk de helft van de vernieuwde loods tot garagebedrijf 
maakte, bleef Robeu nog in het andere gedeelte. Achterkleinzoon Robert 
beheert inmiddels het bedrijf, dat nu in de gehele loods gevestigd is.
Janus Niesing dreef al voor 1922 handel in hooi en stro nabij de 
voormalige meelfabriek De Gaasp, gelegen aan de Provinciale weg 
(voorheen Het Zandpad), ongeveer op de plek waar die nu de A9 kruist en 
een hotel ligt. Op het terrein van die fabriek bezat Niesing ook een café, 
Gaasperzicht genaamd.

17 Niesing hooi- en strohandel



Na hooi, stro en café sloeg Henk Niesing, de kleinzoon van Janus, een heel 
andere richting in. Op de Lange Stammerdijk begon hij in 1966 een 
garagebedrijf en verkocht daarnaast ook auto's.
Garage rond 1968. Het linker en middendeel vormden de garage. Van het 
linkse pand is de gevel vernieuwd. De garage is in het rechterdeel begonnen. In 
het linkerdeel zaten achtereenvolgens van 1955 tot 1960 Zeefdrukkerij Groot &
Klein en van 1960 tot 1965 klokkenmaker Tuininga.
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Nabij voormalige garage Niesing.

Koster

Timmerbedrijf – zat in de molenbouw, had ook een heistelling. Zorgde voor 
botenreparatie en herstel beschoeiing. Op zijn terrein bevond zich ook een 
botenhuis en een speeltuin. Er waren ringen, schommels en een wip en een 
hoge glijbaan. Plezierbootjes op de Gaasp legden er wel aan om thee te drinken
bij de bijhorende uitspanning. Dit bedrijf lag naast Lange Stammerdijk 11.

H.J.Versteeg

Sloperij en oud ijzer. Er zijn er tijdelijk een aantal van de beruchte gifvaten van 
het chemie-bedrijf Philips Duphar terecht gekomen. Later zijn ze naar de 
Diemerzeedijk verplaatst.

Bedrijf lag nabij Lange Stammerdijk 11

Veldhuizen

Eerst smederij en laswerk en nu nog garage- en motorrevisiebedrijf

Lange Stammerdijk 27

Tuininga

Klokkenmaker

Deze was gevestigd in een van gesloopte woningen nabij voormalige garage 
Niesing

Groot&Klein

Zeefdrukkerij – lange Stammerdijk 41


