
 
 

ALTIJD AL ALS (ASSISTENT)SCHIPPER 
OP EEN PONTJE WILLEN VAREN?  
 
Dan is dit je kans! 

 
 
De Stichting Stadsblokkenwerf in Arnhem heeft gedurende het zomerseizoen een voetveer in de 
vaart dat door vrijwilligers wordt gerund. We zoeken daarvoor mensen die schipper willen worden of 
op het pontje willen assisteren. 
 
Tijdsbelasting: 
Vanaf 20 dagdelen per seizoen op het pontje en de bereidheid een aantal dagdelen mee te helpen 
aan het beheer en onderhoud van het pontje en de werf. 
 
Mensen die schipper willen worden zullen eerst als assistent schipper ingezet worden om vertrouwd 
te kunnen raken met het schip en de omstandigheden. Maar het is ook mogelijk om assistent te 
worden zonder de ambitie te hebben zelf schipper te worden. 
 
Om zelfstandig als schipper te kunnen functioneren is nodig: 
= bekwaamheid om in alle omstandigheden te kunnen varen 

= voldoende communicatieve en leidinggevende eigenschappen 

= in staat is de gelden te innen en informatie te geven aan het publiek 

= het hebben van een vaarbewijs is een pré 

 
De Stadsblokkenwerf komt midden in Arnhem te liggen. 
Het wordt een kleinschalige historische scheepswerf op de fundamenten van de roemrijke ASM-werf. 
In de zomer vaart er een pontje en er komt een horecavoorziening met een subliem uitzicht op de 
stad. Aan de zuidkant begint hier een wandeling door het zuidelijke stadsdeel en het stadspark 
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 meter 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 vrijwilligerswerk opleveren. 
Ook worden kansen geboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en aan kunnen oude 
ambachten weer tot leven gebracht worden. 
 
Kijk voor informatie, vaar- en openingstijden en volg de ontwikkelingen op: 
www.stadsblokkenwerf.nl 
 
Belangstelling mail of bel naar Rob Bilderbeek 
E: stadsblokkenpontje@gmail.com 
T: 06 – 2202.7536 
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