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Stichting Stadsblokkenwerf

IN L EIDING
In 2016 heeft de Stichting Stadsblokkenwerf zich
verder ontwikkeld op de zuidelijke oever van de Nederrijn, tegenover de Arnhemse binnenstad. De Stichting
Stadsblokkenwerf is een vrijwilligersorganisatie, die
samenwerkt met instellingen en bedrijven in Arnhem.
In dit tweede levensjaar is het aantal vrijwilligers
gegroeid tot boven de 50. Dertig sponsoren, meest
Arnhemse bedrijven, steunen Stadsblokkenwerf met
raad en daad. De publieke belangstelling is in dit jaar
sterk gegroeid.
De doelstelling van de Stichting Stadsblokkenwerf
is een kleinschalige, historische scheepswerf
ontwikkelen op de fundamenten van de oude ASMscheepswerf.
De volgende subdoelen zijn geformuleerd:
•
Historisch: oude scheepsbouwindustrie zichtbaar
maken;
•
Cultureel: oude ambachten in stand houden;
•
Sociaal: zinvolle activiteiten bieden aan mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt;
•
Educatief: leerwerk-plekken bieden, vooral aan
jongeren;
•
Algemeen: aantrekkingskracht van het gebied
vergroten voor o.a. de Arnhemmers.

2016 was een spannend jaar voor de
Stadsblokkenwerf.
De grond werd gekocht door Kondor Wessels Projecten
(KWP). Die respecteerde de lopende gebruiksovereenkomst volledig. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op
7 april werd deze overeenkomst formeel ondertekend.
De Arnhemse bevolking sprak zich dat jaar door
middel van een referendum uit voor de ontwikkelingsplannen van KWP voor het gebied StadsblokkenMeinerswijk.
Zaken die het project niet onberoerd lieten en van
groot belang zijn voor de toekomst.
De politiek heeft zich in dat proces massief achter de
Stadsblokkenwerf opgesteld en de nieuwe grondeigenaar KWP heeft zich ook in positieve zin uitgelaten
over de toekomstkansen. Als de gemeente en KWP de
daad bij het woord voegen, zal de Stadsblokkenwerf
zich blijvend kunnen vestigen. Als daar zekerheid over
is, kunnen de vervolgprojecten worden gestart, zoals
de restauratie en het plaatsen van de 25 meter hoge
werfkraan, die nu nog in Angeren staat.

AC T IVI T EI T EN 2016
Werf
Nadat in 2015 de basis en de infrastructuur waren
gerealiseerd, kon in 2016 verder worden gewerkt
aan de inrichting van de scheepswerf en het verder
verfraaien en onderhouden van het terrein. Het
meest springt daarbij de romneyloods in het oog, die
voorzien is van monumentale houten deuren en een
geklonken ijzeren front waarin de letters STADSBLOKKENWERF kunstig zijn uitgesneden. Machines en een
werfwagen zijn opgeknapt. De werfploeg werkte op
donderdag en vrijdag. Naast de werkzaamheden voor
de scheepswerf heeft de ploeg zich met verve ingezet
voor de bouw van het Werfpaviljoen en het onderhoud
van het pontje. Gedurende het hele jaar hebben drie
stagiairs van het REA college en het Marwindcollege,
beide uit Nijmegen, meegewerkt aan diverse projecten. Alle drie hebben ze inmiddels een vaste baan
gevonden in de metaalsector.
Twee particulieren hebben op het terrein van Stadsblokken aan hun schip gewerkt. Een Luxe Motor die
voor de wal lag en een klassieke Beenhakkervlet die in
de loods werd gerestaureerd. En natuurlijk werden ook
het onderhoud en de aanpassingen aan de ASM1, het
pontje, op de werf uitgevoerd.
Het terrein en de werftuin zijn verder ingericht, onder
andere door het plaatsen van twee scheepsdelen,
waarvan er één in gebruik wordt genomen als opslag
voor het Werfpaviljoen.

De veiligheid van mensen staat op de eerste plaats; het
veiligheidsbeleid voor de werkzaamheden is verder
aangescherpt.
Eind 2016 werd de Stad Woerden in eigendom gekregen.
Het is een voormalig beurtschip dat op onze werf
in samenwerking met het REA-college zal worden
gerestaureerd.

Pontje
Van 1 mei tot 1 oktober was het pontje van woensdag
tot en met zondag in de vaart, van 12 uur tot 18 uur.
Tijdens evenementen zoals het circustheater werd er
extra gevaren. Duidelijk is dat steeds meer Arnhemmers hun weg naar het pontje weten te vinden:
ongeveer 15.000 overzettingen in 2016 tegenover
9.000 in 2015. De prijs van een overtocht was 1 euro
voor volwassenen en 50 eurocent voor kinderen (5 t/m
10 jaar) en voor fietsen.
Met hulp van de gemeente en de provincie konden een
nieuw ponton en nieuwe loopbruggen worden gebouwd
en is het pad verhard. Dat was allemaal nodig om het
overzetten van fietsen mogelijk te maken. Het plan om
aan de kade gebruik te maken van de Meteoor als aanlegponton ging niet door omdat de eigenaren het schip
niet op tijd klaar kregen. Gelukkig heef t de Waterpolitie
tijdelijk een ponton beschikbaar gesteld. Omdat dit
ponton niet de vereiste maten had, moesten de fietsen
nog met handkracht op de boot worden getild. Ondanks
deze handicap hebben zeer veel fietsers de overtocht

gemaakt. Zelfs enkele rolstoelers werden met vereende
krachten in en uit de boot geholpen.
Vanaf augustus is een extra aanlegplaats gecreëerd bij
het strand op het ASM-terrein. Met name tijdens de
warme dagen werden daar veel zwemmers en zonaanbidders overgezet.
Het pontje is volledig door vrijwilligers bemenst en
onderhouden. De toegangskaarten zijn door een
sponsor gedrukt.

Werfpaviljoen en theetuin
Met ondersteuning van diverse sponsoren werd door
vrijwilligers en de stagiairs van het REA-college
keihard gewerkt om het demontabele Werfpaviljoen
voor de aanvang van het nieuwe seizoen af te krijgen.
Ondanks die inspanningen werd dat niet gehaald,
maar het uiteindelijke resultaat mag er zeker zijn.
Dit nieuwe pronkstuk van Arnhem werd op 15 juli
feestelijk geopend. Tot op dat moment was alleen
de theetuin voor publiek geopend. De opening van
het Werfpaviljoen leidde tot steeds meer drukte. De
kaart is uitgebreid met zwak alcoholische dranken en
diverse heerlijkheden, waaronder belegde broodjes,
taart, soep en de onvolprezen smoothies. In de warme
augustusmaand waren het paviljoen en de theetuin
vaak helemaal bezet. Het mooie gebouw op die geweldige plek en de gastvrijheid van de vrijwilligers werden
kennelijk zeer gewaardeerd. De openingstijden waren
dezelfde als die waarop het pontje in de vaart was:
woensdag tot en met zondag van 12 tot 18 uur gedu-

rende de maanden mei tot en met september. Met de
ervaring in het Werfpaviljoen op zak wisten twee van
de vrijwilligers een baan te vinden in de horeca.
In het Werfpaviljoen is informatie te vinden over de
geschiedenis van de ASM-werf, de scheepvaart en de
scheepsbouw, onder andere in de nautische bibliotheek.
De jury van de Nationale Staalprijs waardeerden het
ontwerp van Ruud-Jan Kokke, want het Werfpaviljoen
werd genomineerd voor de Nationale Staalprijs 2016.
Hoewel de prijs niet naar de Stadsblokkenwerf ging,
zijn we trots op deze eervolle nominatie.

Public Relations en activiteiten
De PR activiteiten zijn uitgevoerd met behulp van sponsoren. Zo was het mogelijk een flyer te maken en die op
ontmoetingsplaatsen in en rond Arnhem te verspreiden.
Op en rond het terrein en de kade zijn borden geplaatst.
Verder gingen de website (www.stadsblokkenwerf.nl)
en de Facebook-pagina de lucht in.

Evenementen
Dit eerste seizoen heeft de Stichting Stadsblokkenwerf
de volgende evenementen (mede) gefaciliteerd:
Kadedagen SHSA
Circustheater Cirque de Liberté
Festival De Luie Hond
Open Monumentendag
Dag van de geschiedenis
Diverse tochten met het pontje

P L ANNEN 2017
Werf
De volgende activiteiten zijn gepland:
•
de romneyloods zal verder worden ingericht als
werfloods. Van verschillende kanten worden
machines en gereedschappen aangeboden.
Vaak moeten die nog worden hersteld en daarna
geïnstalleerd.
•
we zijn op zoek naar geschikte rails om een hellingbaan aan te leggen. Zolang er niet gebaggerd
wordt, zal deze alleen met hogere waterstanden
gebruikt kunnen worden.
•
de houtbewerking willen we zoveel mogelijk
scheiden van de metaalbewerking. Dit willen we
omdat er maar beperkt ruimte is in de romneyloods, maar ook vanwege de brandveiligheid.
Daarom zal er een aparte houtwerkplaats worden
ingericht.
•
voor de restauratie van de Stad Woerden zullen
we samenwerken met het REA-college. Jongeren
met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen een
unieke kans om zich te bekwamen in verschillende
ambachten met daardoor de kans op een opstap
naar vast werk.
•
er zal getracht worden andere scheepsprojecten
aan te trekken.
•
de werftuin wordt verder verfraaid en ingericht.

Pontje
Wij hopen nog steeds in de toekomst gebruik te
kunnen maken van een historisch expositieschip dat
de Stichting Historische Schepen Arnhem (SHSA) wil
realiseren aan de kade. Dat zal dan dienen als opstapponton voor het pontje, dat dan ook geschikt is voor
fietsers. Het voor dit doel opknappen van de Meteoor
– een op de ASM-werf gebouwd schip – heeft ernstige
vertraging opgelopen. Daardoor moeten we voor 2017
weer een tijdelijke oplossing vinden. Gelukkig mag het
ponton van de Waterpolitie nog een seizoen worden

gebruikt. Er zullen aanpassingen aan het ponton en
het pontje gedaan worden zodat fietsers gemakkelijk kunnen op- en afstappen. Ook zal het pontje
daardoor toegankelijk zijn voor lichte rolstoelen. Het
aanlegponton op het evenemententerrein zal een
krib verder stroomafwaarts gelegd worden. Dit om
de zwemmers bij het grote strand niet in de weg te
zitten.
De veiligheid op de boot zal nog explicieter worden
nageleefd. De deskundigheid van de bemanning zal
verder worden ontwikkeld door middel van een cursus.
Buiten de reguliere vaartijden kan het pontje – tegen
betaling – worden ingezet voor kleine gezelschappen.

Werfpaviljoen
Het Werfpaviljoen zal dit jaar vanaf 1 mei weer
geopend zijn. De theetuin wordt met enkele zitjes
uitgebreid om aan de grote belangstelling tegemoet
te komen. Een van de rechtopstaande scheepsdelen
wordt ingericht als voorraadopslag. We zullen enkele
extra parasols aanschaffen. De kaart en de service
zullen ongewijzigd van hoog niveau blijven.
De reguliere openingstijden, en dat zijn ook de vaartijden van het pontje, zijn van 3 mei tot en met 1 oktober,
van woensdag tot en met zondag van 12 tot 18 uur.
Voor kleine gezelschappen kunnen arrangementen
worden aangeboden, met name tijdens de openingstijden. Het paviljoen zal niet worden verhuurd voor
feesten en partijen.

Public Relations en evenementen
De website en de Facebookpagina worden voortgezet.
We verspreiden voor aanvang van het seizoen weer
een flyer. Natuurlijk zullen we met de organisatoren
van verschillende evenementen op het ASM-terrein
zoveel mogelijk samenwerken. Daarnaast zal getracht
worden de Stadsblokkenwerf vermeld te krijgen op
toeristische websites en op fiets- en wandelroutes.

TOT SLOT
In de afgelopen twee jaar heeft de Stadsblokkenwerf
de harten van veel Arnhemmers en bezoekers van
Arnhem weten te veroveren. Een prestatie van formaat! De vele vrijwilligers en sponsoren hebben aan
dit succes bijgedragen. 2017 is het laatste jaar van onze
tijdelijke gebruiksovereenkomst met grondeigenaar
KWP. We vertrouwen erop dat KWP en de gemeente

Arnhem onze verwachtingen zullen waarmaken dat
we dit jaar meer zekerheid zullen krijgen over onze
toekomst op deze plek. Een zekerheid die we absoluut
nodig hebben om in de komende jaren de Stadsblokkenwerf verder te ontwikkelen. In dat vertrouwen
zullen we ons best doen om ook in 2017 van de Stadsblokkenwerf een succes te maken.
Bestuur Stadsblokkenwerf, maart 2017
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