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In 2015 kreeg de Stichting Stadsblokkenwerf drie 
jaar de tijd om een begin te maken met de bouw 
van een kleinschalige, historische scheepswerf op 
de fundamenten van de oude voormalige Arnhemse 
Scheepwerf Maatsschappij (ASM).

2017 is het laatste van deze drie jaren waarin de 
Stadsblokkenwerf haar bestaansrecht heeft kunnen 
bewijzen. De stijgende lijn van de eerste twee jaren 
is voortgezet. Het aantal vrijwilligers is gegroeid tot 
boven de 60. En er zijn 25 sponsoren, meest Arnhemse 
bedrijven, die de Stadsblokkenwerf met raad en daad 
steunen. Bovendien neemt de publieke belangstelling 
verder toe. 

Ook kwam in 2017 het eerste grote restauratieproject 
van het beurtschip ‘de Stad Woerden’, op de helling 
te staan. Al deze positieve ontwikkelingen leiden 
ertoe dat de Stadsblokkenwerf zich permanent op het 
voormalig ASM-terrein wil vestigen.   

m aS T e r p L an

Ontwikkelingsplan Stadsblokken-
Meinerswijk
In 2016 werd het ontwikkelingsplan Stadsblokken-
Meinerswijk, na een referendum, door de gemeente-
raad vastgesteld. In 2017 werden de plannen verder 
ontwikkeld in een Masterplan waarin, door de 
grondeigenaar Kondor Wessels Projecten (KWP), de 
Stadsblokkenwerf werd opgenomen. Ondertussen kon 
het tijdelijk gebruik van de grond worden voortgezet 
totdat er een bestemmingsplan is vastgesteld. 
Eind 2017 startte het overleg over het bestemmings-
plan met de gemeente en KWP, dat in het voorjaar van 
2018 in procedure zal worden gebracht. 

De Stichting Stadsblokkenwerf 
Ontwikkelt een kleinschalige, historische scheeps-

werf op de fundamenten van de oude ASM-scheeps-

werf. Doelen van de stichting zijn:

•	 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 onder meer de Arnhemmers.



ac T i v i T e i T e n  2017

Werf
De zorg voor het terrein en de materialen heeft de 
nodige inspanning gekost. Na de winter hebben we 
Het Werfpaviljoen weer helemaal opgebouwd. En het 
pontje kreeg een onderhoudsbeurt waarbij de kuip 
van een nieuwe houten vloer werd voorzien. De  
romneyloods  is verder ingericht en de inbraakbeveili-
ging is verbeterd nadat herhaaldelijk was ingebroken. 
De technische kwaliteiten van onze vrijwilligers 
werden ten volle benut met de restauratie van de 
werftransporter.

Werk aan schepen
Er is aan verschillende kleine schepen gewerkt, 
waaronder aan een zogenaamde vlieger die een van de 
sponsoren belangeloos had afgestaan. 
Het in 2016 verworven voormalige beurtschip ‘de Stad 
Woerden’ (1924) is bij scheepswerf Bennik aan de IJssel 
ingekort tot 19 meter en door vrijwilligers en leerlingen 
van het REA-college in de teer gezet. In verband met de 
waterstand werd besloten het schip over land naar de 
Stadsblokkenwerf te vervoeren. Hier wordt het schip 
verder onder handen genomen door leerlingen van het 
REA-college in een leerwerkproject. Over de uiteinde-
lijke bestemming van het schip wordt nog nagedacht.
Verder is een begin gemaakt met het opknappen van 
de 20 meter lange dekschuit die is aangeschaft om de 
komende jaren dienst te doen als opstapponton aan de 
Rijnkade.

Cadeau van Jason 
Watersportvereniging Jason heeft een laadmast 
cadeau gedaan die met vereende krachten naar de 
Stadsblokkenwerf is getransporteerd. Het komende 
jaar zal de laadmast een goede bestemming krijgen. 

Pontje
Ook in 2017 was het pontje weer in de vaart van 1 mei 
tot 1 oktober, iedere woensdag tot en met zondag van 
12.00 uur tot 18.00 uur. Tijdens evenementen zoals het 
circustheater werd extra gevaren. Het pontje wordt 
gevaren en onderhouden door vrijwilligers.

Meer publiek 
Wisten in 2015 en 2016, respectievelijk 9.000 en 15.000 
Arnhemmers hun weg naar het pontje te vinden, in 
2017 waren het er 16.000. De prijs van een overtocht 
was 1 euro voor volwassenen, 50 cent voor kinderen  
(5 t/m 10 jaar) en 50 cent voor fietsen. De toegangs-
kaarten zijn door een sponsor gedrukt. 

Ponton Waterpolitie
Bij de opstapplaats aan de Rijnkade werd in 2017 voor 
het laatst gebruik gemaakt van het ponton dat door 
de Waterpolitie beschikbaar was gesteld. Om fietsen 
en rolstoelers aan boord te kunnen krijgen, werd langs 
dat ponton een verlaagd bordes gemonteerd en werd 
de toegang tot het pontje breder gemaakt. 

Extra tochtjes
In 2017 werden regelmatig extra tochtjes met de pont 
gemaakt, met kleine groepen die het pontje daarvoor 
huurden. De extra aanlegplaats bij het strand op het 
evenemententerrein werd vooral tijdens warme dagen 
door veel zwemmers en zonaanbidders gebruikt.

Werfpaviljoen en theetuin
Op 1 mei was alles klaar voor de start dankzij de inspan-
ning van velen. Daarom kon dit jaar voor het eerst het 
Werfpaviljoen vanaf de eerste dag van het seizoen in 
gebruik worden genomen. Arnhemmers weten het 
Werfpaviljoen inmiddels te vinden en te waarderen. 



Zodra het mooi weer was, zaten het terras en de 
theetuin vol. Nieuw is dat sommige mensen een plekje 
reserveren voor verjaardagen en bijeenkomsten. 
De openingstijden waren hetzelfde als de vaartijden 
van het pontje: woensdag tot en met zondag van 12.00 
tot 18.00 uur van mei tot en met september.

Hoge score van Google maps
De kaart biedt warme en koude dranken, waaronder 
zwak alcoholische dranken, soepen, broodjes en de 
onvolprezen smoothies. Het mooie gebouw op zo’n 
geweldige plek en de gastvrijheid van de vrijwilligers, 
werden zeer gewaardeerd. Van GoogleMaps kregen 
we voor de horecavoorziening met de fantastische 
bediening zelfs een score van 4,6 van de maximaal te 
behalen 5 punten.

Bibliotheek en houtwerkplaats ineen
In het Werfpaviljoen is onder andere in de nautische 
bibliotheek, informatie te vinden over de geschiedenis 
van de ASM-werf, de scheepvaart en de scheepsbouw. 
Na de zomer hoefden we dit keer het Werfpaviljoen 
niet af te breken. We konden het paviljoen naar 
achteren rijden en het kon afgelopen winter dienst 
doen als houtwerkplaats.

Public Relations en evenementen

Schuitje varen theetje drinken
De PR-activiteiten zijn uitgevoerd met behulp van 
sponsoren. Zo hebben we in 2017 een  flyer en een 
poster gemaakt die op verschillende plekken zoals 
campings, bibliotheken, hotels, winkels, supermarkten 
en cafés in en rond Arnhem zijn verspreid. De slogan 
op de poster luidde heel toepasselijk ‘Schuitje varen, 
theetje drinken’. De loopbrug aan de kade werd 
opgesierd met een – uit plaatstaal gesneden –  toe-
gangspoort.

Circustheater Cirque de Liberté
De samenwerking met diverse evenementenorga-
nisaties was wederom een succes. Zo werd met het 
circustheater intensief samengewerkt. Ons technische 
werfteam heeft allerlei ondersteunende werkzaamhe-
den verricht bij de opbouw van het theater. En rondom 
de voorstellingen was er een speciale dienstregeling 
van het pontje. 
Tijdens de Open Monumenten Dag in het tweede 
weekend van september, werd de werf goed bezocht. 
De rondleidingen van Jan Prins trokken veel belang-
stellenden.

Or g an iS a T ie

Vier commissies  
De ruim 60 vaste vrijwilligers die actief zijn bij de 
Stadsblokkenwerf vallen organisatorisch onder vier 
commissies: Werf, Pontje, Werfpaviljoen en Thee-
tuin  en PR en activiteiten. Daarnaast zijn er enkele 
projectgroepen actief. Vertegenwoordigers van de 
commissies en projectgroepen hebben ook zitting in 
het bestuur.

In 2017 deden we mee aan de de volgende evenementen:

•	 Kadedagen SHSA

•	 Circustheater Cirque de Liberté

•	 Festival De Luie Hond

•	 Open Monumentendag



p L an n e n  2018

Werf
In het ontwikkelingsplan Stadsblokken-Meinerswijk 
heeft de Stadsblokkenwerf een plek gekregen. Terwijl 
het bestemmingsplan voorjaar 2018 in procedure 
wordt gebracht, zullen wij de komende tijd bepalen 
hoe de Stadsblokkenwerf zich verder wil ontwikkelen. 
Waarschijnlijk zal op termijn een grotere loods 
worden gebouwd die een betere ligging ten opzichte 
van de beoogde helling heeft.

In 2018 
•	 wordt gezocht naar geschikte rails om een helling-

baan aan te leggen. Zolang er geen duidelijkheid 
is over de uiteindelijke plannen en de mogelijk-
heden om te baggeren, wordt de hellingbaan nog 
niet aangelegd.

•	 wordt de 25 meter hoge werfkraan, die nu in 
Angeren staat, gedemonteerd. De kraanelemen-
ten worden op de Stadsblokkenwerf geplaatst 
voor renovatie. 

•	 wordt voor de restauratie van het schip ‘de Stad 
Woerden’ de samenwerking met het REA-college 
voortgezet. Jongeren met een afstand tot de 
arbeidsmarkt krijgen een unieke kans om zich te 
bekwamen in verschillende ambachten. Daardoor 
maken ze kans op een opstap naar vast werk. In 
2018 wordt ook vastgesteld wat de uiteindelijke 
bestemming van het schip zal zijn. We werken aan 
de verdere invulling van het restauratieplan met 
een verkenning van de mogelijkheden en wet-
telijke voorschriften.

•	 wordt de werftuin verder ingericht en verfraaid.
•	 Stadsblokkenwerf is een van de initiatiefnemers 

van de restauratie en verbouwing van de Hugo 
Grotius. Het schip Hugo Grotius (1883) wordt 
de komende twee jaar in de ASM-Haven geres-
taureerd en verbouwd tot theaterschip, onder 
leiding van meester in de scheepsrestauratie Bart 
Vermeer. Het gaat om een samenwerkingsproject 
met de Stichting Touchstones (van het circus-
theater) en de Stichting tot behoud van de Hugo 
Grotius.

Pontje
•	 De wens is nog steeds om in de toekomst gebruik 

te kunnen maken van een historisch expositieschip 
dat de Stichting Historische Schepen Arnhem 
(SHSA) en de Stichting Anders J. Goedkoop aan 
de Rijnkade willen realiseren. Dat schip zal dan 
ook dienen als opstapponton voor het pontje en 
geschikt zijn voor fietsers die naar de overkant 
willen. Het voor dit doel, opknappen van het schip 
de Meteoor, ooit gebouwd op de ASM-werf, heeft 
ernstige vertraging opgelopen. Omdat het ponton 
van de Waterpolitie niet nog een seizoen gebruikt 
mag worden, is een dekschuit aangeschaft die 
wordt opgeknapt om dienst te doen totdat de 
Meteoor klaar is.

•	 Met cursussen wordt verder geïnvesteerd in de 
deskundigheid van de bemanning zodat we met 
de toegenomen drukte, de veiligheid op de boot 
kunnen blijven garanderen. 

•	 Buiten de reguliere vaartijden kan het pontje 
– tegen betaling – worden gehuurd door kleine 
gezelschappen. 

Werfpaviljoen
•	 Het Werfpaviljoen en de theetuin zijn in 2018 

weer vanaf 1 mei geopend. De kaart en de service 
blijven ongewijzigd. De openingstijden van het 
paviljoen en de vaartijden van het pontje, zijn van 
1 mei tot 1 oktober: woensdag tot en met zondag 
van 12.00 tot 18.00 uur.

•	 Voor kleine gezelschappen kunnen we arran-
gementen aanbieden zoals een kinder- of 
verjaardagsfeestje tijdens de openingstijden. Het 
paviljoen wordt niet verhuurd voor feesten en 
partijen.

Public Relations en evenementen
•	 Via de website en de Facebookpagina blijven we 

regelmatig updates geven over activiteiten en 
projecten. En voor aanvang van seizoen 2018 komt 
er weer een flyer uit.

•	 Natuurlijk wordt ook weer zoveel mogelijk samen-
gewerkt met de organisatoren van verschillende 
evenementen op het ASM-terrein. 

•	 Daarnaast proberen we de Stadsblokkenwerf 
vermeld te krijgen op toeristische websites en op 
fiets- en wandelroutes.
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T O T  S L O T

De Stadsblokkenwerf heeft inmiddels een plek in het 
hart van veel Arnhemmers en bezoekers van Arnhem 
gekregen. Een prachtige prestatie waaraan vele vrijwil-
ligers en sponsoren hebben bijgedragen. 2017 was het 
laatste jaar van onze tijdelijke gebruiksovereenkomst 
met grondeigenaar KWP. Gelukkig wordt de gebruiks-
overeenkomst voorlopig jaarlijks verlengd.

We zijn opgenomen in het Ontwikkelingsplan 
Stadsblokken-Meinerswijk. Dat geeft ons veel vertrou-
wen voor een definitieve toekomst van de Stadsblok-
kenwerf op deze unieke plek in Arnhem. We zien dit 
dan ook als een geweldige aanmoediging van KWP en 
de gemeente Arnhem om de Stadsblokkenwerf in de 
komende jaren verder te ontwikkelen. 

Wij weten ons daarbij ten volle gesteund door 
vrijwilligers, sponsoren én bezoekers uit Arnhem en 
daarbuiten. Kortom ons enthousiasme om van de 
Stadsblokkenwerf een succes te maken is onvermin-
derd groot.    

Bestuur Stadsblokkenwerf, maart 2018

Van Amerongen Berging
grafisch
ontwerp
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