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Stichting Stadsblokkenwerf

INLEIDING
De Stadsblokkenwerf heeft de afgelopen jaren
(2015/2017) haar bestaansrecht bewezen.
Elk jaar is de publieke belangstelling toegenomen,
evenals het aantal actieve vrijwilligers. De waardering
daarvoor werd tot uiting gebracht door de uitreiking
van de Arnhemse Stadsprijs 2018 met een welkome
bijdrage van maar liefst € 1.000,–.
Vanaf 2018 zijn de inspanningen gericht op een verdere
ontwikkeling van deze prachtige plek op de zuidoever
van Nederrijn in het centrum van Arnhem.
In 2018 is een begin gemaakt met de aanleg van de
langshelling en met de voorbereidingen voor het plaatsen van de 25 meter hoge, iconische werfkraan, die
het silhouet van de Stadsblokken mede zal bepalen.
Daarnaast wordt gewerkt aan de planontwikkeling
voor de langere termijn waarbij de Stadsblokkenwerf
streeft naar de bouw van een nieuwe en grotere
werfloods.

Het ontwikkelingsplan Stadsblokken-Meinerswijk
werd, na een referendum, in 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. In 2018 is met de grondeigenaar
Kondor Wessels Projecten (KWP) en de gemeente
constructief overleg gevoerd. Daarbij zijn de planologische voorwaarden voor een verdere ontwikkeling van
de Stadsblokkenwerf geconcretiseerd. Er is formeel
overeenstemming bereikt over de wijze waarop
een en ander in het bestemmingsplan zal worden
opgenomen. Het bestemmingsplan is in het voorjaar
van 2019 in procedure gebracht. Wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk wordt, zal de grondeigenaar
de gebruiksovereenkomst met de Stadsblokkenwerf
voor de komende tien jaar voortzetten. Daarna wordt
de grond aan de gemeente overgedragen.

De Stichting Stadsblokkenwerf
De doelstelling van de Stichting Stadsblokkenwerf is om een
kleinschalige, historische scheepswerf te ontwikkelen op de
fundamenten van de oude ASM-scheepswerf.
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: leerwerkplekken bieden, vooral aan jongeren;

•

Algemeen: aantrekkingskracht van het gebied vergroten
voor onder meer de Arnhemmers.

ACTIVITEITEN 2018
Werf
Op de wekelijkse klusdagen, de donderdagen en
vrijdagen, is weer heel wat werk verzet. Naast de zorg
voor het terrein, de opstallen en de materialen is de
verplaatsing van het Werfpaviljoen een terugkerende
klus, vóór en na het zomerseizoen. Het horecagebouwtje deed in de winter dienst als houtwerkplaats.
Van het vrachtschip de Hugo Grotius is de roef en
de stuurhut verwijderd en op de werf gezet. Beiden
worden opgeknapt. De roef zal in de toekomst dienst
doen als kantine en vergaderaccommodatie voor eigen
gebruik. Het stuurhuis wordt in ere hersteld en krijgt
een educatieve functie.

Langshelling
Er is serieus gewerkt aan de langshelling. Van de
Gelderse Smalspoor Stichting is een hoeveelheid
smalspoor overgenomen waarmee een begin is
gemaakt met het spoor. In de houtwerkplaats zijn de
dwarsliggers vervaardigd. In Hoorn werd een partij
tuindersrails uit de modder gegraven en naar Arnhem
gebracht. Hiermee kon een klein service-spoortje
worden aangelegd, dat vanaf de “derrick-kraan” naar
de loods loopt en met een ingenieuze wissel verbonden is met het spoor van de langshelling.
De “derrick-kraan” is afkomstig van Watersportvereniging Jason en is naast de helling geplaatst op een forse
betonnen sokkel. De kraan is helemaal opgeknapt en
de lier is gerestaureerd. Met een hijsdraad – gekregen
van Bouwman Arnhem (hijsbedrijf) – is het beeld van
deze kraan compleet en een lust voor het oog.
Verder is al het benodigde voorbereidende werk
gedaan om de 25 meter hoge werfkraan in Angeren
geschikt te maken voor transport naar de Stadsblokkenwerf.

Werk aan schepen
Leerlingen van het REA-college en vrijwilligers van de
Stadsblokkenwerf hebben gestaag doorgewerkt aan
het voormalige, 19 meter lange beurtscheepje “de Stad

Woerden” (1924). Het idee is om er een multifunctioneel
scheepje van te maken, geschikt voor dagtochten met
kleine groepen tot twaalf personen. Enkele slaapplaatsen, een keuken en een natte cel maken het ook
geschikt voor een langer verblijf met enkele personen.
Er wordt nog nagedacht over de toegankelijkheid voor
rolstoelgebruikers.
Er is door de Arnhemse houtbewerker Kees van Drie in
opdracht een nieuwe houten mast voor een platbodem
en een roer voor een grote tjalk gebouwd. Door de
eigenaar van de steilsteven Ebenhaezer zijn twee
nieuwe zijwaarden vervaardigd.
Een 20 meter lange dekschuit is bij Bennik, scheepswerf aan de IJssel in Arnhem, gedubbeld en op de
Stadsblokkenwerf verder opgeknapt. De dekschuit is
voorzien van een scheepsgroen geverfd ijzeren design
zitbankje en in gebruik genomen als opstapponton
voor het pontje aan de kade.

Hugo Grotius
Onder de vlag van een eigen stichting wordt in de
ASM-haven gewerkt aan de restauratie en verbouwing
van het vrachtschip de Hugo Grotius tot zeilend
theaterschip met twee masten. Het is een samenwerkingsproject van de Stichting Touchstones (van het
circustheater) en de Stichting tot behoud van de Hugo
Grotius. De samenwerking met de werfploeg van de
Stadsblokkenwerf verliep prettig, over en weer zijn
hand- en spandiensten verricht.

Pontje
Ook in 2018 was het pontje weer in de vaart van 1 mei
tot 1 oktober (woensdag tot en met zondag van 12.00
tot 18.00 uur). Tijdens evenementen zoals het circustheater is er extra gevaren. De cijfers laten duidelijk
een stijgende lijn zien. Wisten in 2015, 2016 en 2017,
respectievelijk 9.000, 15.000 en 16.000 Arnhemmers
hun weg naar het pontje te vinden, in 2018 waren het
er 17.000. De prijs van een overtocht was 1 euro voor
volwassenen en 50 eurocent voor kinderen (5 tot en
met 10 jaar) en voor fietsen.

Aan de kade is de nieuw verworven en opgeknapte
dekschuit in gebruik genomen. Om fietsen aan boord
te kunnen krijgen, is langs de dekschuit een verlaagd
bordes gemonteerd.
De extra aanlegplaats bij het strand op het ASMterrein is met name tijdens de warme dagen door veel
zwemmers en zonaanbidders benut.
De ASM 1 is dit jaar weer opnieuw in de verf gezet.
Omdat er op de Stadsblokkenwerf weinig plaats was,
zijn deze werkzaamheden uitgevoerd bij de buren:
Watersport Centrum Arnhem.
Het pontje wordt volledig door vrijwilligers bemenst
en onderhouden.

Werfpaviljoen en theetuin
Het was dit jaar een hele tour om het Werfpaviljoen
voldoende te bemensen. Door omstandigheden moesten de drijvende krachten achter het paviljoen zich
vlak voor de start van het seizoen terugtrekken. Met
man en macht is een nieuwe ploeg gevormd en mede
door de tomeloze inzet van een aantal vrijwilligers is
het gelukt om alle dagen open te zijn.

Public Relations en activiteiten
Zoals elk jaar zijn in de stad flyers verspreid en posters
opgehangen met de slogan “Schuitje varen, theetje
drinken”. Bij diverse gelegenheden zoals de Kadedagen
en de Open Monumentendagen is actief aan de weg
getimmerd. Er zijn veel nautische tweedehands
boeken en Stadsblokken-merchandising materialen
zoals boeken, T-shirts en petjes, verkocht. Op het NSstation verscheen onverwachte publiciteit: een groot
spandoek met een foto van de Stadsblokkenwerf hing
maandenlang in de drukke tunnel onder de perrons.
Voor de werfkraan werd een fantastische sponsoractie
opgezet die € 14.741 opleverde.

Evenementen
De samenwerking met de organisaties van enkele
evenementen was weer en succes. Zo is met het
circustheater intensief samengewerkt: een speciale
dienstregeling van het pontje en materiaal en handjes
van het onvolprezen werfteam. Ook tijdens de Open
Monumentendag is de werf goed bezocht. De rondleidingen van Jan Prins trokken veel belangstellenden.

Evenementen in 2018
Ook wat het warme zomerweer betreft was het een
uitzonderlijk seizoen. De stijgende bekendheid van
de Stadsblokkenwerf en het uitzonderlijk mooie weer,
maakten dat het paviljoen, het terras en de theetuin
vaak overbezet waren. Naast gewone bezoekers waren
er mensen die een plekje reserveerden voor kleine
feestjes (verjaardagen en dergelijken) en bijeenkomsten tijdens de openingsuren.
In het Werfpaviljoen is ook informatie te vinden over
de geschiedenis van de ASM-werf, de scheepvaart
en de scheepsbouw, onder andere in de nautische
bibliotheek.
Het is een succesvol seizoen geweest zoals blijkt uit
de hoge score op GoogleMaps: 4,4 van de maximaal
5 punten. De openingstijden waren dezelfde als die
waarop het pontje vaart van mei tot en met september
(woensdag tot en met zondag van 12.00 tot 18.00 uur).

•

Kadedagen SHSA

•

Circustheater Cirque de la Liberté

•

Open Monumentendag

•

Diverse tochten met het pontje

Organisatie
De zeventig vaste vrijwilligers, actief bij de Stadsblokkenwerf, zijn georganiseerd vanuit vier commissies:
Werf, Pontje, Werfpaviljoen en Theetuin en PR en
activiteiten. Daarnaast zijn er enkele projectgroepen
actief. De commissies en projectgroepen zijn in het
bestuur vertegenwoordigd.

P LANNEN 2019
Werf
•

•

•

•

•

•

•

In het kader van het ontwikkelingsplan Stadsblokken-Meinerswijk krijgt de Stadsblokkenwerf
een definitieve plek. In het bestemmingsplan dat
inmiddels in procedure is gebracht, is voorzien in
een verdere ontwikkeling van de Stadsblokkenwerf. Met hulp van enkele vrijwillige deskundigen
worden plannen ontwikkeld voor een nieuwe
loods die aanmerkelijk groter zal zijn dan de
huidige romneyloods.
Ondanks dat er zich (gelukkig) in al die jaren
geen ernstige ongelukken hebben voorgedaan,
worden op alle terreinen de veiligheidsregels en
-protocollen aangescherpt en wordt de deskundigheid van de vrijwilligers verbeterd. Dat geldt voor
de vrijwilligers van het pontje, de werf en van de
horeca.
De hellingbaan wordt verder afgerond en er
worden hellingwagens gemaakt waarop schepen
geplaatst kunnen worden.
Er is een principeafspraak met een kraanbedrijf
om de 25 meter hoge werfkaan van Angeren
naar de Stadsblokkenwerf te transporteren. Het
wachten is nu op een combinatie van hoog water
en de beschikbaarheid van het kraanschip. De
diverse elementen van de kraan worden op de
Stadsblokkenwerf geplaatst om op te knappen.
Voor de restauratie van de Stad Woerden wordt de
samenwerking met het REA-college voortgezet en
mogelijk uitgebreid nu het REA-college zich in Elst
heeft gevestigd. Jongeren met een afstand tot de
arbeidsmarkt krijgen een unieke kans om zich te
bekwamen in verschillende ambachten en maken
daardoor kans op een opstap naar vast werk.
De stuurhut (afkomstig van de Hugo Grotius)
wordt opgeknapt, ingericht en krijgt een educatieve functie.
De werftuin wordt verder verfraaid en ingericht.

Pontje
Het pontje zal weer op de gebruikelijke vaartijden
varen, gelijktijdig met de openingstijden van het
Werfpaviljoen. De aanlegplaats aan de Noordzijde
(Rijnkade) is bij de SHSA-ligplaatsen voor historische
schepen, en aan de Zuidzijde bij de Stadsblokkenwerf.
Bij voldoende waterstand wordt ook gevaren naar het
stroomopwaarts gelegen strandje bij het ASM-terrein.

Het pontje is recentelijk overgestapt op milieuvriendelijker GTL-diesel brandstof.
De plannen van de Stichting Historische Schepen
Arnhem (SHSA) om in de toekomst gebruik te kunnen
maken van een historisch expositieschip als opstapponton aan de kade, hebben ernstige vertraging
opgelopen. Gelukkig kan de mooi opgeknapte dekschuit nog jaren dienst doen.
Buiten de reguliere vaartijden kan het pontje – tegen
betaling – worden ingezet voor kleine gezelschappen.
Ook wordt er, binnen de mogelijkheden, extra gevaren
tijdens evenementen zoals het circustheater.

Werfpaviljoen
Het Werfpaviljoen en de theetuin zijn dit jaar vanaf
1 mei weer geopend. De kaart en de service zullen
ongewijzigd van uitstekend niveau blijven. De reguliere openingstijden, en dat zijn ook de vaartijden van
het pontje, blijven van 1 mei tot 1 oktober van woensdag tot en met zondag van 12.00 tot 18.00 uur.
Voor kleine gezelschappen kunnen arrangementen
worden aangeboden, met name tijdens de openingstijden. Het paviljoen wordt niet verhuurd voor grote
feesten en partijen.

Public Relations en evenementen
De website en de Facebookpagina blijven in de lucht.
Voor aanvang van het seizoen komt er ook weer een
flyer uit. Er wordt minder ingezet op bekendheid voor
de Stadsblokkenwerf en op het aantrekken van meer
publiek.
De nadruk komt meer te liggen op informatieoverdracht. Zo worden er meer informatieborden geplaatst
in uniforme, daarvoor speciaal ontworpen, metalen
paspartouts. Voor vrijwilligers en sponsoren worden –
als daar behoefte aan is – recreatieve vaartjes georganiseerd buiten de reguliere vaartijden.
Natuurlijk blijft de Stadsblokkenwerf zoveel mogelijk
samenwerken met de organisatoren van verschillende evenementen op het ASM-terrein. Daarnaast
wordt geprobeerd om de Stadsblokkenwerf vermeld
te krijgen op toeristische websites en op fiets- en
wandelroutes.

tot slot
We kunnen het niet vaak genoeg schrijven. Zonder
het enthousiasme en de inzet van alle vrijwilligers
en sponsoren is de ontwikkeling van deze prachtige
locatie van de Stadblokkenwerf onmogelijk. En we
mogen met z’n allen trots zijn want inmiddels hoort
de Stadsblokkenwerf bij Arnhem met haar pontje en
het Werfpaviljoen. Het vrolijke geluid van hamers en
slijptollen, dat af en toe hoorbaar is als de mannen,
vrouwen en jongeren aan het werk zijn op de werf, is
niet meer weg te denken.

Wij voelen ons ook bijzonder gesteund door KWP en
de gemeente Arnhem. Immers, de verdere ontwikkeling van de Stadsblokkenwerf wordt ruimtelijk
mogelijk gemaakt binnen het bestemmingsplan, dat in
procedure is. Dit sterkt ons om de Stadsblokkenwerf in
de komende jaren verder te ontwikkelen.
Wij zijn ervan overtuigd dat talloze vrijwilligers,
sponsoren én bezoekers uit Arnhem en daarbuiten ons
daarbij terzijde zullen staan. Kortom, wij zijn niet te
stoppen en vastberaden om het succes van de Stadsblokkenwerf voort te zetten.
Bestuur Stadsblokkenwerf, 9 mei 2019

Stadsblokkenwerf wordt mede mogelijk gemaakt door:
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