
Het wordt een kleinschalige historische 

scheepswerf op de fundamenten van de 

roemrijke ASM-werf. In de zomer vaart er 

een pontje en is er een horecavoorziening 

met een subliem uitzicht op de stad. 

Aan de zuidkant begint hier een wandeling 

door het zuidelijke stadsdeel en het stads-

park Stadsblokken-Meinerswijk. Voor wie 

van zuid komt begint hier met het pontje 

een bezoek aan de binnenstad. Dat 

alles zal in de toekomst worden 

gedomineerd door een 25 me-

ter hoge historische werfkraan.

Stadsblokkenwerf wordt ontwikkeld met 

hulp van vele vrijwilligers en de steun van 

bedrijven, fondsen en instellingen. Voor veel 

mensen kan het zinvol en uitdagend vrijwil-

ligerswerk opleveren. Ook worden kansen 

geboden aan mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt en kunnen oude ambach-

ten weer tot leven gebracht worden.

Heeft u belangstelling voor dit project 

neem dan contact met ons op. Heeft 

u ideeën of wilt u een bijdrage  

leveren? We horen het graag.

Mail ons stadsblokkenwerf@gmail.com

De Stadsblokkenwerf komt midden in Arnhem te liggen
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Kijk voor informatie, vaar- en openingstijden en volg de ontwikkelingen op:

www.stadsblokkenwerf.nl

Steun ons project en maak een bijdrage over naar: Stichting Stadsblokkenwerf

IBAN NR: NL08 ABNA 0461 4925 63



Zonder de belangeloze inspanningen van onder-

staande bedrijven was dit initiatief niet mogelijk 

geweest:

De Arnhemse Scheepsbouw Maatschap-

pij (ASM) was eens de grootste werkgever 

van Arnhem en domineerde ‘de  overkant’ 

van de Rijn. De Stichting Stadsblokken-

werf is voortgekomen uit de Stichting 

Historische Schepen Arnhem (SHSA) en 

ontwikkelt een kleinschalige, historische 

scheepswerf op een deel van de funda-

menten van deze oude scheepswerf.

Geniet aan de Rijn.

De horecavoorziening Geniet aan de Rijn 

wordt gerund door de medewerkers van 

Geniet in de Weerd (Weerdjesstraat) en 

Geniet achter de Koepel (Jansplein). Op 

onze locaties werken een 

groot aantal medewerkers 

met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Dit gebeurt 

in samenwerking met Arnhemse zorg-

instellingen. Wij bieden mensen een oplei-

dingstraject met als doel dat ze zelfstandig 

werkzaamheden kunnen verrichten. 

Door middel van actief te trainen op 

werknemersvaardigheden en sociale vaar-

digheden proberen wij te bereiken dat 

medewerkers meer aansluiting krijgen bij 

de vraag van de arbeidsmarkt.

We hopen u op het strand of terras te ont-

vangen voor een heerlijk drankje waarbij 

u kunt genieten van het mooie uitzicht op 

het water en de stad.
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HELLDÖRFER

Van Amerongen Berging

Landschapsbeheer


