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Bijlage 1 - Geschiedenis van de binnenvaart
Binnenvaartschepen in de 20e eeuw
Om de cultuurhistorische waarde van de binnenvaartschepen van de 20e eeuw die gebouwd zijn op de
Scheepswerf De Biesbosch in perspectief te kunnen zien, is het goed om eerst de grote lijnen van de
ontwikkeling van de binnenvaart te beschrijven.
Rivierschepen
Er werd op de grote rivieren als de Rijn en de Maas eeuwenlang gevaren met houten schepen. Deze
waren vaak lang genoeg om zoveel zeil te kunnen zetten dat zij met gunstige wind stroomopwaarts
konden zeilen. Lukte dat niet, dan werden ze door paarden stroomopwaarts getrokken. Ze voeren met
behulp van hun zeilen stroomafwaarts. Bekende houten rivierscheepstypen waren de keen, de
samoreus en de Dorstense of 's Gravenmoerse aak. Deze houten schepen waren vaak wel rond de 40
meter lang. In de 20e eeuw werden ook deze houten rivierschepen opgevolgd door stalen schepen.
Rond 1870 kwam de zware industrie in het Ruhrgebied op gang. Dit vroeg om schepen die bestand
waren tegen het vervoer van ijzererts, kolen en ijzerproducten. De houten schepen waren hier niet goed
geschikt voor. Toen het mogelijk werd om stoomsleepboten te bouwen ontwikkelde men sleepschepen,
aanvankelijk van ijzer, later van staal. Deze werden met wel 6 tot 8 schepen tegelijk achter een
sleepboot aan stroomopwaarts getrokken. Vaak hadden deze schepen een uitwaaierende kop en een
wat vollere kont dan de zeilschepen uit die tijd.

Ontwikkeling rivierschepen
De scheepvaart heeft zich altijd ontwikkeld vanuit nieuwe eisen en mogelijkheden. Schepen werden
aangepast aan de producten die ze vervoerden en aan het vaargebied. Hun afmetingen werden bepaald
door bijvoorbeeld hoogtes van bruggen en lengtes van sluizen. Maar in de 20e eeuw zijn de
veranderingen in de binnenvaart in een sneltreinvaart gegaan. In een eeuw tijd is het aanzien van de
binnenvaart volstrekt veranderd. De volgende factoren hebben daarin een rol gespeeld:
- de opkomst van rail-, weg- en luchtvervoer
- de opkomst van ijzeren en stalen schepen
- de opkomst van stoommachines en verbrandingsmotoren
- de overgang van sleepvaart naar duwvaart
- de schaalvergroting in de binnenvaart

Tot aan het begin van de 20e eeuw ging het grootste gedeelte van het vervoer van goederen, mensen
en dieren nog over water. Het waren de schepen die Nederland letterlijk ontwikkeling en welvaart
brachten. Een eerste verandering werd ingeluid door de uitvinding van stoommachines en later van
verbrandings- en elektromotoren. De toepassing van motoren maakte de opkomst van andere
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transportmodaliteiten mogelijk, zoals de trein, de auto en het vliegtuig. Deze konden hun lading sneller
vervoeren dan per schip mogelijk was. De komst van het rail- en wegvervoer verving typische soorten
van vervoer over water, zoals de beurtvaart, de relatievaart en de campagnevaart. De beurtvaart voer
een vast traject tussen twee plaatsen volgens een vaste dienstregeling. In de relatievaart voer een
schipper goederen over hetzelfde traject voor eenzelfde opdrachtgever. En in de campagnevaart
zorgden schepen ervoor dat aardappels en suikerbieten van de akkers naar de verwerkende fabrieken
werden gebracht. Deze typen binnenvaart waren na de Tweede Wereldoorlog verdwenen.
Een tweede verandering was de overgang van houten naar stalen schepen. Dit werd ingezet doordat de
fabricage van ijzeren en later stalen platen mogelijk werd. Voor die tijd werden schepen gebouwd van
hout. Dit vroeg om grote vaardigheid van de scheepsbouwer, die zowel een schip moest maken met een
groot laadvermogen, als met afgeronde hoeken, om de planken zodanig aan de spanten te bevestigen
dat zij een goed sluitende scheepsromp vormden.
Ten derde bracht de komst van stoommachines en verbrandingsmotoren grote veranderingen met zich
mee voor de scheepvaart. Tot aan de Tweede Wereldoorlog ging het vervoer over water grotendeels
met zeilschepen. Zeilschepen werden aanvankelijk zonder motor gebouwd. Bij geen of ongunstige wind
werd het schip op andere manieren voortbewogen, bijvoorbeeld door het schip in een trekzeel te slepen
via de jaaglijn. Vaak deden de schippersvrouw of de schipperskinderen dit zware werk, maar tegen
betaling gebruikte men ook paarden. Vaarwegen hadden hiervoor gewoonlijk een jaagpad langs het
water. Ook bomen was gebruikelijk: hiertoe hadden schepen één of meer lange houten vaarbomen aan
boord. Door de vaarboom aan de voorkant van het schip tot op de bodem in het water te steken en dan
naar het achterschip te lopen, duwde men het schip vooruit. Later werden zeilschepen vaak toch
voorzien van een motor. Aanvankelijk werd soms een zijschroef aangebracht: een motor die aan dek
stond dreef met een haakse overbrenging een lange as met een schroef aan, die met een davit (klein
hijswerktuig) in of uit het water getild kon worden. Het varen met een zijschroef vroeg wel wat
behendigheid. Vaker werd gebruik gemaakt van een opduwer: een klein bootje met een motor, dat
achter het vrachtschip vast werd gemaakt en dat het hele schip voortduwde - een soort
buitenboordmotor dus.
Op de rivieren voeren binnenschepen veelal achter een sleepboot aan, dia aanvankelijk met een
stoommachine waren uitgerust en later met een dieselmotor. Sleepboten trokken zo tot wel 8 schepen
tegelijkertijd voort, allemaal aan een eigen sleeplijn. De sleepschepen die op deze wijze werden
meegenomen hadden vaak forse afmetingen, tot ruim 100 meter lengte en meer dan 10 meter breedte
aan toe. Het manoeuvreren van zo'n sleep door bochten en sluizen en het afmeren in havens vroeg veel
stuurmanskunst, zowel van de sleepbootkapitein als van de schippers van de binnenschepen.
Na de Eerste Wereldoorlog werden steeds meer binnenvaartschepen gebouwd met een eigen motor en
bij bestaande zeil- of sleepschepen werd alsnog een motor ingebouwd. Langzaam maar zeker verdween
de zeilvaart en ook de stoomvaart werd opgevolgd door de verbrandingsmotor op gasolie
(scheepsdiesel).
Een vierde verandering is de omslag van sleepvaart naar duwvaart. De opkomst van de dieselmotor
maakte motoren met steeds grotere vermogens mogelijk. Daardoor werd het technisch haalbaar om
een duwboot te maken die een aantal schepen kon voortduwen in plaats van ze te slepen. Dit had als
voordeel dat niet elk sleepschip meer zijn eigen bemanning aan boord nodig had. De sleepschepen
werden dan ook vervangen door de veel eenvoudiger als rechthoekige bak vormgegeven duwbakken.
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Deze werden aan elkaar gekoppeld en voor de duwboot gebonden, waardoor alleen nog bemanning
nodig was op de duwboot. De sleepschepen werden ofwel alsnog zelf gemotoriseerd of ze verdwenen
naar de sloop.
Een vijfde verandering tenslotte is de schaalvergroting in de binnenvaart. In de jaren '60 en '70 van de
20e eeuw was er, als gevolg van de forse groei van de economie en de bevolking, steeds meer behoefte
aan transport van goederen. De bestaande binnenvaartvloot werd hiervoor te klein en er ontstond
behoefte aan grotere schepen.
Tegelijkertijd ontstond daardoor een overschot aan kleine schepen. In twee rondes vaardigde de
rijksoverheid een sloopregeling uit, die schippers in de gelegenheid stelde om een klein schip uit de
vaart te nemen. Zelf konden zij ofwel een andere toekomst kiezen, ofwel een groter schip kopen. Niet
voorzien was dat zoveel schippers voor deze laatste optie zouden kiezen, waardoor er een overschot
aan tonnage ontstond. Een ander gevolg was dat sommigen zich realiseerden dat met deze
sloopregeling een compleet tijdsbeeld in de hoogovens dreigde te belanden. Zij redden wat er te redden
viel en kochten schepen voor de oud-ijzerprijs op om ze een nieuw leven te geven. Ze werden ingezet als
charterschip, woonschip of recreatieschip, of als theaterschip, kerkschip of wachtschip voor de
waterscouts. Daardoor is in elk geval nog een klein deel van het varend erfgoed van voor de Tweede
Wereldoorlog behouden gebleven.
De 20e eeuw bracht niet alleen veel veranderingen met zich mee voor de schippers, ook de
scheepsbouwers moesten zich steeds opnieuw aanpassen. Met de ontwikkeling van het gebruik van
andere materialen moesten zij ook andere technieken leren. Het bouwen van houten schepen vergde
heel andere vaardigheden dan het klinken en later lassen van ijzeren en weer later stalen schepen. En
ook het maken van rondhouten en zeilen werd gaandeweg vervangen door het inbouwen van motoren
met bijbehorende apparatuur.
Het bouwen van schepen met andere materialen en andere voorstuwingsmiddelen vroeg niet alleen om
andere scheepsbouwvaardigheden, maar ook om andere scheepstypen. De houten pramen, boeiers,
skûtsjes, snikken en bokken werden in het begin van de 20e eeuw al snel opgevolgd door ijzeren en
stalen tjalken, klippers, aken en steilstevens. Deze waren aanvankelijk nog ontworpen om te zeilen.
Maar al snel werd het eerste type binnenschip ontworpen zonder zeilen met een eigen motor; dit schip
heette dan ook de 'luxe motor'. Er zouden nog diverse typen motorschepen volgen. Na de Tweede
Wereldoorlog werd steeds meer gevaren met duwbakken, die voor een duwboot gekoppeld worden.
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Bijlage 2 - Verschillende scheepstypen: Spits, Kast en Kempenaar
Inleiding
In deze bijlage is een overzicht gegeven van de cultuurhistorische waarden van drie verschillende
scheepstypen die kenmerkend zijn voor de ontwikkeling van de binnenvaart en de regio. Deze drie
scheepstypen betreffen de 'Spits', de ‘Kast’ en de ‘Kempenaar’.
Spits
De 'spits' is een scheepstype dat afkomstig is uit België. Spitsen voeren en varen nog steeds vooral op
België, Frankrijk en Zuid-Nederland. Veel spitsen werden dan ook in België gebouwd, maar ook
Nederlandse en Franse werven bouwden spitsen.

Cultuurhistorische waarde Spits
De 'spits' is ontstaan uit een doosvormig houten Belgisch binnenvaartscheepje, dat in Wallonië pointu (=
spits), of péniche werd genoemd. Aanvankelijk werden spitsen gebouwd van hout, maar eind 19e eeuw
schakelde men over op de bouw van ijzeren en nog wat later van stalen spitsen. Voordat spitsen als
motorschip werden gebouwd, werden ze gesleept of gejaagd. Ook voeren spitsenschippers vaak met
een opduwer, of zoals de Belgen zeggen met een 'gatstoempertje'.
De spits is een stalen vrachtschip met stompe voor- en achterkant, rechte zijdes, weinig breedte in
verhouding tot de lengte, een vrij grote holte in verhouding tot zijn breedte en weinig zeeg. De lengte
van een spits is 38 meter, de breedte net iets meer dan 5 meter. Met een holte van 2,40 meter kon dit
schip circa 350 ton lading meenemen.
De lengte en breedte van de spits is afgestemd op de afmetingen van de Belgische kanalen en sluizen en
de honderden Franse 'Freycinet' sluizen. Charles de Freycinet, die in 1880 minister van openbare werken
was, legde de maat van de Franse sluizen toen vast op 38 x 5 meter.
Ook in Nederland werden spitsen gebouwd, onder andere in Dedemsvaart en Kampen, maar ook in
Dordrecht; deze worden Hollandse spits genoemd. Ze hebben iets meer zeeg dan de Belgische spits en
tot de halve hoogte een geveegd achterschip. Ook werden ze van dikker staal en zwaarder uitgevoerd
voor de rivier- en de IJsselmeervaart en dus duurder. Scheepswerf De Biesbosch in Dordrecht maakte
vooral het Franse model zonder zeeg. Deze werd wel de Biesboschspits genoemd.
Tot begin jaren '70 bouwden scheepswerven nog nieuwe spitsen. Bij elkaar zijn er in België, Frankrijk en
Nederland vele duizenden spitsen gebouwd. Er zijn er nu nog ongeveer 1000 van over in de actieve
vrachtvaart. Voorlopig zullen er nog zeker spitsen in de vaart blijven, omdat deze schepen de maximale
maat hebben voor de kleinere Belgische en Franse kanalen. Nederland telt nu nog zo'n 100 spitsen in de
vrachtvaart. Een klein aantal spitsen is inmiddels omgebouwd tot woonschip. Een deel daarvan is helaas
ingekort, omdat gemeenten vaak beperkte lengtematen hanteren voor ligplaatsen. Spitsen die nog voor
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de Tweede Wereldoorlog gebouwd zijn en die nog een origineel exterieur en interieur hebben zijn zowel
in als buiten Nederland erg schaars aan het worden.
De spits heeft presentatiewaarde voor Leefwerf De Biesbosch, omdat dit scheepstype bij Scheepswerf
De Biesbosch is gebouwd. Ook voor onderhoud en reparatie kwamen spitsen naar deze werf. De spits
laat zien dat Scheepswerf De Biesbosch in Dordrecht, op het knooppunt van vaarwegen tussen de Maas,
de Schelde en de Noord, ook de vrachtvaart over de kleinere kanalen tussen Frankrijk, België en
Nederland ondersteunde.

Figuur 1 Spits Stapper is nagenoeg origineel. Duidelijk is te zien dat dit een zeer ‘vol’ schip is: voor zo groot mogelijk laadvermogen.

De spits heeft ensemblewaarde als deze samen met andere binnenvaartschepen in de zuidelijke
insteekhaven een beeld weergeeft van de binnenvaart in de jaren '50 in de omgeving van Dordrecht.
Het feit dat de zuidelijke insteekhaven op de locatie van de voormalige Scheepswerf De Biesbosch ligt
draagt hier sterk aan bij.
Over de spits als scheepstype is veel informatie beschikbaar, ook in de archieven van Vereniging de
Binnenvaart en het Binnenvaartmuseum René Siegfried. Dankzij het feit dat er nog spitsen actief zijn in
de vrachtvaart is er geen gebrek aan kennis over het onderhoud van dit scheepstype.
De cultuurhistorische waarde van het scheepstype 'spits' is positief, maar hoog voor de oudere spitsen
die nog in redelijk originele staat verkeren.
Spitsen zijn cultuurhistorisch van belang als uitdrukking van de sociaaleconomische verbondenheid van
Nederland, België, Frankrijk en Duitsland via de kleinere binnenvaarwegen.
De spits is al meer dan een eeuw het scheepstype bij uitstek dat het goederenvervoer mogelijk maakt
over smalle kanalen. De spits is geheel aangepast aan de geografische, landschappelijke en historischruimtelijke ontwikkeling van het Belgische en Franse landschap.
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De spits is een scheepstype dat optimaal is aangepast aan de omstandigheden van een landschap met
smalle kanalen, korte sluizen en lage bruggen.
De spits was een innovatief scheepstype, doordat het relatief zeer veel lading mee kon nemen in relatief
moeilijk vaarwater, door de beperkingen in afmetingen. De spitsenschippers hanteren veel trucs om hun
schepen door tunnels, onder lage bruggen en door ondiep vaarwater te krijgen.
De spits is een scheepstype dat de herinnering aan de band van Nederland met België en Frankrijk via de
binnenvaart levend houdt. In het bijzonder houdt de toevoeging van een spits in Leefwerf De Biesbosch
de herinnering van de bijdrage van de Scheepswerf De Biesbosch in Dordrecht aan deze internationale
binnenvaartband levend.

Kast
Een kast is een stalen vrachtschip met een vol voorschip met een steile steven en een kort geveegd
achterschip met een kenmerkend rechtopstaand hek. Langs de gangboorden zit een voetreling en alleen
op het voor- en achterschip zit een boeisel.

Cultuurhistorische waarde kast
Al in het laatste kwart van de 19e eeuw werden er ijzeren kasten gebouwd als sleepschip. Maar er zijn
ook kasten gebouwd als zeilkast. Er bestaan diverse ondersoorten, waarvan de Friese maatkast een
bekende is. De afmetingen van de Friese maatkast zijn aangepast aan het vaargebied. In de 20e eeuw
werden kasten gebouwd als sleepschip of als motorvrachtschip.
De herkomst van de naam 'kast' is niet helemaal zeker, terwijl het woord 'kast' natuurlijk allerlei
associaties oproept. Mogelijk heeft het te maken met het voor die tijd forse laadvermogen van dit
vrachtschip, waarbij 'kast' een kernachtig woord is voor 'ruime bergplaats'.
De ijzeren kasten zijn de directe opvolgers van de houten rivierschepen, zoals de kenen, de samoreuzen
en de Dorstense of 'sGravenmoerse aak. Ondanks het feit dat een kast niet behoort tot het type 'aken'
werden de kasten in de volksmond vaak 'Rijnaak' genoemd. Tussen 1870 en 1970 bestond een groot
deel van de vrachtvaart over de Rijn uit sleepkasten achter een stoom- en later een motorsleepboot.
Kasten zijn gebouwd in zeer veel maten. De Friese maatkast, zeilend of als motorvrachtschip gebouwd,
meet maximaal 31,5 bij 6,2 meter. Sleepkasten kunnen veel groter zijn, tot wel 125 bij 15 meter aan toe.
Karakteristieke kasten zijn de kempenaars, schepen van 50 bij 6,60 meter.
Klein of groot, de bouwwijze is kenmerkend voor de kast: een volle rechte kop met steile steven, een vol
maar wel geveegd achterschip met een staand hek en een romp die van kop tot kont even breed is. Een
kast heeft een hoge den en herften, die de stijfheid van het schip versterken. Het laadruim is afgedekt
met een Friese kap. Vaak zit er een ruime woning op een kast. Sleepkasten hebben op het voordek vaak
wel drie of vier zware bolders om de sleeplijn op te kunnen beleggen.
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In de jaren vijftig zijn veel kleinere sleepkasten, zoals de Kempenaars, de Dortmunders en de RheinHernekasten voorzien van een eigen motor, zodat zij flexibeler inzetbaar waren. De grotere kasten,
waarvan er honderden zijn gebouwd, zijn na de opkomst van de duwvaart in de jaren zestig vaak
gemotoriseerd. Daarbij werd vaak de den sterk verhoogd en rechtgetrokken, zodat er een luikenwagen
met aluminium luiken op kon worden gezet. Deze schepen varen nog altijd in de beroepsvaart op de
rivieren. Na de Tweede Wereldoorlog werden er geen kasten meer gebouwd en door de opkomst van
de duwvaart eind jaren vijftig was de Rijnsleepvaart eind jaren zestig geheel verdwenen.

Figuur 2 De Friese maatkast Nieuwe Zorg heeft een nieuwe bestemming gekregen als hoofdschip van een scoutingvereniging.

Door de vaak forse afmetingen zijn er niet veel kleine oude kasten meer bewaard gebleven. Een enkele
zeilende Friese maatkast wordt nog als varend erfgoed gekoesterd. De wat grotere kasten varen nog wel
in de beroepsvaart, maar als die hen afdankt zijn er weinig alternatieven dan de sloop, zolang
gemeenten geen ligplaatsen beschikbaar stellen voor grotere schepen.
De cultuurhistorische waarde van de kast is hoog, vooral voor de kleinere en oudere kasten, waarvan er
nog maar een klein aantal bewaard gebleven is. Kasten zijn cultuurhistorisch van belang omdat zij
uitdrukking geven aan de overgang van de houten naar de ijzeren en later stalen riviervrachtvaart.
Kasten zijn aangepast aan de mogelijkheden om grote hoeveelheden lading te vervoeren over de grote
rivieren, waar stroming, bochten en bergen het varen compliceren.
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Kasten zijn technisch aangepast aan het varen in een sleep achter een sleepboot. Later werden zij
aangepast aan het zelfstandig varen als motorvrachtschip. Kasten waren de uitdrukking van een
rationeel vormgegeven vrachtschip, functioneel en zonder franje.
De kast heeft een grote herinneringswaarde aan de Rijnvaart, zoals deze de vorige eeuw voor
werkgelegenheid heeft gezorgd bij de Scheepswerf De Biesbosch en voor welvaart voor Dordrecht en de
Drechtsteden. De toevoeging van een kleine kast aan de vloot van Leefwerf De Biesbosch vergroot de
herinnering aan de bijdrage die Scheepswerf De Biesbosch in Dordrecht leverde aan de riviervaart en de
Rijnvaart in het bijzonder.

Kempenaar
De kempenaar is een scheepstype dat speciaal gebouwd is voor de vrachtvaart op de kanalen in ZuidNederland en Vlaanderen. De kempenaar is afgestemd op de maximale maten van de sluizen in de
Kempische kanalen, de zeven kanalen die tussen 1827 en 1946 gegraven werden in de Belgische en
Brabantse Kempen en die de Maas en de Schelde met elkaar verbonden.

Cultuurhistorische waarde van de kempenaar
De kempenaar werd aan het einde van de 19e eeuw ontwikkeld voor de vaart op de Kempische kanalen.
De afmetingen zijn 50 meter lang en 6,60 meter breed. Daarmee hebben ze een laadvermogen van 550
ton. De vorm van een kempenaar was die van een kast: een vol voorschip met rechte steven en een
korte geveegde kont met een rechtopstaand hek.

Figuur 3 Sleepkempenaar Antoinette is nog in geheel originele staat en is dus niet gemotoriseerd.

Aanvankelijk werden de kempenaars, eerst van ijzer en later van staal, gebouwd als sleepschip, dat ook
gejaagd kon worden. Eerst gebeurde dat met behulp van jaagpaarden. Later werd dat overgenomen
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door sleepboten. Bij de sluizen gaf dat oponthoud, omdat de kempenaar en de sleepboot niet samen in
de sluis pasten. Men moest eerst de sleepboot schutten en daarna op de hand met behulp van
verhaallieren de kempenaar ophalen en door de sluis begeleiden.
De oude kempenaars hadden een groot horizontaal stuurwiel, dat niet overdekt was. De schipper of
schipperse stond in de buitenlucht te sturen. Om het stuurwiel te kunnen bedienen was een verhoogde
ronde looprand gemaakt boven het achterdek. Later, toen de kempenaars voorzien werden van een
eigen hoofdmotor, werd deze stuurstand vervangen door een stuurhut met een staand stuurwiel achter
de roef.
In de loop van de 20e eeuw werden steeds meer kempenaars gemotoriseerd. Op dit moment zijn er nog
zo'n 500 kempenaars in de vaart, maar van de vroege kempenaars zijn er nog maar weinig bewaard
gebleven. De kempenaars die nog actief zijn in de vrachtvaart zijn meestal gemoderniseerd en hebben
een verhoogde den met een luikenwagen met aluminium schuifluiken. Vaak werden de kempenaars ook
verlengd om meer laadvermogen te verkrijgen. Inmiddels zijn er ook enkele kempenaars omgebouwd
tot woonschip. Helaas worden deze doorgaans ingekort, omdat gemeenten vaak maximale afmetingen
stellen aan de ligplaats.

Figuur 4 Kempenaar Hingrie is op de verhoogde den na, geheel nog origineel.

De cultuurhistorische waarde van de kempenaar is positief, maar van de oudere schepen hoog, omdat
er daarvan nog maar weinig in originele staat bewaard zijn gebleven.
Kempenaars zijn cultuurhistorisch van belang omdat zij uitdrukking geven aan de overgang van de
ijzeren en later stalen sleepvaart naar de motorvrachtvaart over de kleinere kanalen.
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Kempenaars zijn aangepast aan de mogelijkheden om zoveel mogelijk lading te vervoeren over de
kleinere kanalen, waar hoogteverschil en sluizen met beperkte afmetingen het varen compliceren.
Kempenaars zijn technisch aangepast aan het varen achter jaagpaarden en later achter een sleepboot.
Nog later werden zij aangepast aan het zelfstandig varen als motorvrachtschip.
Kempenaars waren de uitdrukking van een rationeel vormgegeven vrachtschip.
De kempenaar heeft een grote herinneringswaarde aan de vaart over de kleinere kanalen in Vlaanderen
en Zuid-Nederland. Deze kanaalvaart heeft in de vorige eeuw voor werkgelegenheid gezorgd bij de
Scheepswerf De Biesbosch en voor welvaart voor Dordrecht en de Drechtsteden. De toevoeging van een
kempenaar aan de vloot van Leefwerf De Biesbosch vergroot de herinnering aan de bijdrage die
Scheepswerf De Biesbosch in Dordrecht leverde aan de kanaalvaart in Zuid-Nederland en Vlaanderen.
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Bijlage 3 - Duurzame innovatie
Inleiding
Leefwerf De Biesbosch is niet enkel een positive externality met een statement, het is tevens een nieuw
begin in Nederland. Leefwerf De Biesbosch is de eerste stadshaven waar varend erfgoed duurzaam
wordt toegerust. Het oude imago dat schepen vervuilend zijn behoort hiermee tot het verleden.
Het verduurzamen van schepen wordt reeds door vele scheepseigenaren gedaan met hun woonschip,
dit echter wordt bij Leefwerf De Biesbosch integraal geregeld: zo zijn er in het ligplaatsbeleid eisen aan
de schepen met betrekking tot de duurzame installaties in het installatie- en instandhoudingsplan.
Tevens worden de schippers begeleid door een expert op het gebied van duurzame installaties. Op deze
wijze worden de schepen exact toegerust met de installaties die noodzakelijk zijn om verspilling van
energie en materialen te voorkomen. Ook wordt er voorzien in de begeleiding van een Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) om installaties scherp in te kopen en toe te zien op een vlotte
installatie aan boord van de schepen. Het installatiewerk zal in het kader van het maatschappelijk
verantwoord ondernemen dat Stichting Dordtse Wateren voorstaat, zoveel mogelijk met de educatietrajecten vanuit ‘Projectgroep Maritiem’, worden gedaan.

Transitieagenda Dordtzaam
In de lente van 2013 is de kiem gelegd voor de ‘Transitieagenda Dordtzaam’. Deze agenda benoemt
enkele zeer typerende Dordtse initiatieven. Deze initiatieven kwamen direct uit de Dordtse samenleving
en kenmerken zich doordat zij uitgaan van de zelfredzaamheid en eigenwijsheid die Dordrecht door de
eeuwen heen hebben gekenmerkt.
In opdracht van de gemeente Dordrecht heeft Urgenda een groep van ‘koplopers’ uit de samenleving
bijeen gebracht en deze groep begeleid tijdens een aantal sessies. Het uiteindelijke resultaat is
samengevat in de ‘Transitieagenda Dordtzaam’, die op 19 mei jongstleden is overhandigd door de
deelnemers aan het college van Burgemeester en Wethouders. Een aantal projecten is ondertussen tot
volwassenheid gekomen, zoals de Drechtse Stromen, waarin de initiatiefnemers het heft in eigen
handen nemen met betrekking tot de opwekking van duurzame, hernieuwbare energie. Het Circle Lab,
waarin de recycling en upcycling van materialen voorop staat; om te komen tot een circulaire economie,
is hier tevens één van de projecten van. Ook de Groeituinen is een van de projecten, waarbij het zelf
telen van groenten door middel van stadslandbouw op braakliggende terreinen centraal staat.
Leefwerf De Biesbosch combineert zowel eigen energieopwekking, de upcycling van gebruikte
materialen als het hebben van een eigen voedselvoorziening. Het uitgangspunt van de projecten is dat
deze vanuit de samenleving moeten komen, waarbij de eigenaardigheid en zelfredzaamheid van de
Dordtenaar worden benut bij het verduurzamen van de leefomgeving.
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Upcycling gebruikte materialen
De eerste pijler van de duurzame innovatie bij Leefwerf De Biesbosch ligt voor de hand. Oude, gebruikte
materialen, die nog bruikbaar zijn, worden ingezet bij de herinrichting van de schepen. Zo kunnen
gebruikte bouwmaterialen fungeren als constructiemateriaal, als isolatie materiaal of als plaatwerk. Ook
kunnen houten vloeren uit gebouwen worden hergebruikt, evenals leidingwerk, radiatoren, sanitair of
elektriciteitsleiding. Hierbij staat wel voorop dat de materialen veilig, demontabel en bruikbaar moeten
zijn. Nooit mag er een concessie worden gedaan aan de (brand)veiligheid van de schepen bij het
upcyclen van gebruikte materialen. Echter, vele materialen zijn vaak nog niet toe aan vernietiging, maar
hebben een veel langere levensduur. Om deze levensduur te verlengen en de materialen up te cyclen
worden de educatie-trajecten vanuit Projectgroep Maritiem ingezet. Het keuren wat geschikt is en wat
niet, het opstellen van oogstlijsten, de demontage, de achterliggende logistiek, het nalopen van de
materialen, het opslaan aan boord van de Franse motor en het voorbewerken in de werkplaats aan
boord van de Franse motor zijn een uitstekende oefening voor iedere potentiële werknemer in de
maritieme maakindustrie. Om nog maar te zwijgen over het installeren van leidingen en duurzame
installaties aan boord van de schepen, het opstellen en uiteindelijk ook het bijhouden van de
onderhoudsschema’s van deze installaties. De circulaire economie komt op deze wijze binnen Leefwerf
De Biesbosch een stap dichterbij.

Duurzame installaties, een overzicht
Niet enkel het upcyclen van gebruikte materialen is onderdeel van de duurzame strategie van Leefwerf
De Biesbosch, ook het installeren van reeds beschikbare duurzame technieken is een van de
speerpunten. Om een duidelijk beeld te geven van de mogelijkheden worden hieronder een aantal
technieken toegelicht.
-

Energieopwekking: het zonnepaneel.
Door overdag gebruik te maken van de lichtintensiteit en deze op te slaan in accupakketten is
het mogelijk ruim voldoende energie op te wekken voor de elektriciteitsvoorziening aan boord
bij gemiddeld gebruik. Vanwege het grote oppervlak op de luikenkap van het laadruim is er
tevens de mogelijkheid om een overcapaciteit op te wekken. Deze energie kan teruggeleverd
worden aan het net of aan een buurschip dat extra capaciteit kan gebruiken. Het gebruik van
kleine windmolens is niet gewenst: zij wekken te weinig energie op, storen de dieren en maken
hinderlijke geluiden, met name ’s nachts. Tevens is de ligging van de Zuidelijke Insteekhaven niet
optimaal; de haven is zeer beschut.

-

Warmteopwekking: de zonnecollector (’s zomers) en de pellet of lijnzaadolie cv (’s winters).
’s Zomers is door middel van zonnecollectoren ruim voldoende warm water op te wekken. Op
de luikenkap is voldoende ruimte voor het plaatsen van zonnecollectoren. Het warme water kan
in een automatische boiler warm worden gehouden met de energie uit de accupakketten van de
zonnepanelen zodat na een nacht er nog voldoende warm water over is om ’s ochtends te
douchen. ’s Winters is het rendement van de zonnecollector minder. Door middel van een
pellet- of lijnzaadolie cv is het mogelijk geheel reukvrij en met zeer hoog rendement (> 95 %)
CO2-neutraal in verwarming van het schip te voorzien. Warm water uit de leidingen van de
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centrale verwarming wordt tevens via een verwarmingselement doorgegeven aan dezelfde
boiler die de warmte behoudt voor de volgende ochtend.
-

Waterzuivering: composteerbare toiletten en grijswaterzuivering door middel van planten.
Het zuiveren van grijs en zwart water is aan boord van de schepen mogelijk. Zo wordt geen
vervuild water geloosd in de Zuidelijke Insteekhaven, indien er geen aansluiting is op het riool.
Composteerbare toiletten en grijswaterzuivering door middel van plantenfiltratie gekoppeld aan
zandfiltering zorgen voor voldoende gezuiverd water. Deze installaties zijn vrij groot (de
bezinktanks hebben een behoorlijke omvang), maar aangezien de schepen voldoende ruimte in
het ruim hebben, zal dit geen bezwaar vormen bij installatie.

-

Voedselvoorziening: de tuinen en kassen op de dekschuiten.
Eigen voedselvoorziening zorgt voor een kleinere voetprint. Immers, wat in de nabijheid van de
woonomgeving geteeld wordt, hoeft niet verpakt of vervoerd te worden. Tevens is de kwaliteit
van de producten te controleren; er wordt op de dekschuiten van Leefwerf De Biesbosch enkel
biologisch geteeld. Ook zijn er enkele kassen op de dekschuiten, voor kwetsbare gewassen en
om te zorgen voor een langere oogstperiode. Water voor irrigatie is er voldoende en de
nutriënten uit de zwart- en grijswaterzuivering verzorgen tevens een groot deel van de
bemesting.

-

Watervoorziening: rivierwater door middel van omkeerbare osmose zuiveren tot drinkwater.
Er is uiteraard schoon drinkwater voorhanden op Leefwerf De Biesbosch. Op de steigers en
opgangen zijn voldoende watertappunten voor de schepen om hun watertanks te vullen. Maar
voor de liefhebbers van vooruitstrevende duurzame installaties is het ook mogelijk eigen
drinkwater te zuiveren uit het rivierwater. Door middel van omgekeerde osmose filtratie kan het
rivierwater worden gefilterd tot een goede kwaliteit drinkwater. De uitgebreidere filtratie-sets
zorgen er tevens voor dat schadelijke organismen in het water worden gedood.

-

Voorstuwing: de scheepsmotoren aanpassen voor puur plantaardige olie (PPO) of biodiesel.
Bij deze verduurzaming wacht een grote technische uitdaging: niet elke verbrandingsmotor is
zomaar geschikt om om te bouwen tot CO2-neutrale voorstuwingsbron. Zuurbestendig
leidingwerk, filters en de verwarming van de PPO of biodiesel zijn enkele voorwaarden,
eveneens als het aanpassen van de smering van de bewegende delen. Maar voor schippers die
een volledig CO2-neutraal schip willen, is de techniek zeer zeker aanwezig.
Referentieproject ‘De Ceuvel’

In Amsterdam is men al verder met het creëren van sustainable urban communities. Deze duurzame
oases binnen de bebouwing laten een ander geluid horen: duurzaamheid is vooral bottom-up èn
betaalbaar. Bij De Ceuvel wordt een stuk grond dat vervuild is, gemaakt tot een unieke, eigentijdse
sustainable urban community. Oude woonarken worden op de wal gezet en upcycled tot ateliers en
woningen die allen geheel geïsoleerd zijn van de vervuilde bodem. Door middel van een verhoogd pad
op palen zijn deze woonarken verbonden. Planten zorgen ondertussen voor een groene omgeving, maar
hebben tevens een filterende werking op de vervuilde grond. Bij de selectie van de plantensoorten die
16

gepoot werden is hier rekening mee gehouden. De woonarken zelf hebben een geheel eigen
energievoorziening en ook is de waterzuivering integraal geregeld bij De Ceuvel. Dit resulteert in een
hoog niveau van zelfstandigheid, tevens vervult De Ceuvel een voorbeeldfunctie hoe duurzame
gebiedsontwikkeling ook mogelijk is.
Figuur 5 Artist
Impression van De
Ceuvel in
Amsterdam-Noord.
Deze sustainable
urban community is
volledig
zelfvoorzienend en
zorgt voor een
verbetering van
grondkwaliteit,
terwijl het een
unieke kans biedt
aan jonge, creatieve
mensen om hun
beroep uit te
oefenen.
Figuur 6
Schetsmatige
weergave van de
duurzame
installaties op de
Ceuvel. Energie en
water worden
spaarzaam gebruikt,
zelf opgewekt en
gezuiverd om geen
voetprint achter te
laten. CO2-neutrale
gebiedsontwikkeling is
hiermee een stap
dichterbij gekomen.
Leefwerf De
Biesbosch maakt
gebruik van dezelfde
duurzame
innovaties als De
Ceuvel, waarmee
het belang van
voorbeeld-projecten
direct al is bewezen.

Kenniscentrum duurzame innovatie
Aan boord van de Franse motor, het centrale schip, zal een kenniscentrum komen over het duurzaam
herbestemmen van varend erfgoed. Zo worden zowel de schepen behouden voor komende generaties,
als dat er volledig voetprint-vrije flexibele drijvende woon- en werkgelenheden worden gecreëerd. Om
deze kennis breed uit te dragen zal er intensief samengewerkt worden met allerlei organisaties, zowel
op het gebied van duurzaamheid als op het gebied van het behoud van (varend) erfgoed. De educatietrajecten van Projectgroep Maritiem nemen hierin een groot deel van de kennisoverdracht voor hun
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rekening. Centraal komt daarmee de vraag waarom dit niet op grotere schaal is toe te passen in grotere
steden met grotere havens. Maatschappelijke participatie 2.0 wordt daarmee voorgoed gekoppeld aan
schepen als cultuurdragers van onze nationale identiteit!
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Bijlage 4 - Educatie-trajecten
Inleiding
Stichting Dordtse Wateren heeft met ‘Leefwerf De Biesbosch’ een veelomvattend project om de
Zuidelijke Insteekhaven van de voormalige Scheepswerf De Biesbosch te veranderen in een
waterwoonwijk, waarbij oude binnenvaartschepen worden omgebouwd tot duurzame woonschepen.
“Leefwerf De Biesbosch” maakt deel uit van de ambitieuze Projectgroep Maritiem. Onder de naam
“Maritieme kans op werk” gaat dit project medio oktober van dit jaar van start. De activiteiten moeten
leiden tot indirecte- en directe arbeidstoeleiding voor de maritieme sector in de regio.
Met ruim 850 bedrijven en bijna 8.000 werknemers is de regio Drechtsteden - na de regio's Rotterdam en
Amsterdam - het derde belangrijkste maritieme knooppunt in Nederland. Circa 8% van de totale Nederlandse
maritieme werkgelegenheid bevindt zich in deze regio.
In de Drechtsteden zijn vooral veel bedrijven actief in de natte waterbouw (baggerindustrie), de scheepsbouw
en -reparatie, de binnenvaart en de maritieme toelevering. Deze sector zorgt voor veel werkgelegenheid en is
tevens een groeisector in de Drechtsteden.
De sector vraagt wel om goed geschoolde vakkrachten. Die zijn niet altijd in de regio te vinden. Bijna 40% van
werkzoekenden heeft geen startkwalificatie; het profiel van werkzoekenden in de regio matcht niet of
nauwelijks op technische functies. Voor een groeiende groep jongeren maar ook voor oudere werkzoekenden
met lage opleidingen zijn vrijwel geen mogelijkheden om in te stromen in de sector. En daar zit een opgave voor
organisaties die werkzoekende (weer) een kans bieden om in te stromen in de sector.
Om deze koppositie te behouden is het belangrijk ‘bij te blijven’ en in te spelen op de ontwikkelingen in de
sector. Om dit te bereiken is het Maritieme Project opgericht. De ‘Projectgroep Maritiem’ is een
samenwerkingsverband tussen volgende partijen:
- TriviumLindenhof
- Da Vinci College
- Stichting Behouden Vaart
- Stichting Dordtse Wateren
- Stichting Bundung

Doel
Het doel van deze trajecten is om de vakbekwaamheid van de deelnemers zodanig te ontwikkelen en/ of
in te zetten dat zij een goede werknemer kunnen worden voor de maritieme sector. Dit geldt voor
opleidingstrajecten, maar eveneens kan vakmanschap, kennis en kunde van de doelgroep 55+ worden
benut (lees innovatief opleiden).
Het project stelt zich ten doel om maatschappelijk relevante projecten te verbinden met het
bedrijfsleven, onderwijs, hulpverlening en participatie van burgers.
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Hierdoor worden de kansen voor elke deelnemer aan het project om zich te kwalificeren voor een baan
in de maritieme sector aanmerkelijk versterkt.
Aan welke maatschappelijke behoeften wordt voldaan:
 Draagt bij aan het oplossen van de werkloosheidsproblematiek in de regio.
 Scholing van toekomstige werknemers voor de maritieme sector.
 Nieuwe uitstroommogelijkheden en kansen voor deelnemers.
 Op ieder niveau (vanaf entree opleidingen t/m niveau vier een onderwijsaanbod in een
reële context).
 Social return on investment (SROI). De inspanningen die geleverd worden om mensen
op te leiden en te trainen leveren producten op die van waarde zijn voor de
samenleving en die puur op basis van economische wetten niet mogelijk zijn.
 Kansen voor bedrijven – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Stichting Dordtse Wateren zet zich in voor het structureel en duurzaam benutten van het water in
Dordrecht en omgeving. Dit ter bevordering van het nautisch karakter, de aantrekkelijkheid,
levendigheid en verankering van de zo kenmerkende waterfronten binnen de stedelijke omgeving. Zij is
initiatiefnemer van Leefwerf De Biesbosch en is voornemens deze met de hoogste ambitie en kwaliteit
te (laten) ontwikkelen, zodat zij tot voorbeeld kan dienen elders en tevens een bijdrage kan leveren aan
directe- en indirecte werkgelegenheid in de maritieme sector.
Werkzaamheden die verbonden zijn aan Stichting Dordtse Wateren, zullen zoveel mogelijk in
samenwerking met Projectgroep Maritiem gedaan worden. Stichting Dordtse Wateren borgt daarmee
haar Social Return on Investment en MVO. De aanbevelingen van Stichting Dordtse Wateren aan de
gemeente Dordrecht kunnen tevens in samenwerking met Stichting Dordtse Wateren en/of
Projectgroep Maritiem verwezenlijkt worden.
De werkzaamheden vanuit Stichting Dordtse Wateren en/of Projectgroep Maritiem zijn zeer divers. Zo
kan het de sloop, renovatie of realisatie van een steiger betreffen, maar ook het maken van
bouwtekeningen en planningen. Daarnaast is het installeren van duurzame technieken aan boord van de
schepen werk dat zijn equivalent kent in de maritieme maakindustrie in de regio. Kortom, voor elke
vorm van educatie-trajecten is ruimte. Begeleiding wordt hierbij dan ook aangepast. Zowel voor jongere
werkzoekenden als oudere werklozen is er ruimte binnen de projecten. De synergie die hierbij kan
ontstaan geeft invulling aan de zinvolle activiteiten die gedaan worden in de projecten.
Alle genoemde activiteiten ressorteren onder het ZOW-loket. Dit loket organiseert zorg, onderwijs en
werk als integrale benadering voor mensen die om diverse redenen een grotere afstand hebben tot de
arbeidsmarkt.
Deze ketenaanpak van zorg, onderwijs en werk (ZOW-) pakt vroegtijdig schoolverlaten van jongeren aan
en bestrijdt de jeugdwerkloosheid in de Drechtsteden.
De Dienst Gezondheid en Jeugd, het ROC Da Vinci College en zorgaanbieder TriviumLindenhof zijn in
Drechtsteden een project gestart om voor elke jongere een ‘eigen’ aanpak te maken en samen met zorgen onderwijsinstanties en werkgevers de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
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Het ontwikkelen en scheppen van context levert een belangrijke bijdrage aan het verwezenlijken van
deze doelstelling, alsmede gerichte samenwerking met de bedrijven in de maritieme sector om goed in
beeld te krijgen om wat voor werk het gaat en hoe dit vervolgens slim en efficiënt te organiseren.
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Bijlage 5 - Subsidieaanvraag Erfgoedlijn Waterdriehoek
Naam project

Leefwerf de Biesbosch (fase 1, 2015)

Gegevens aanvrager

Naam contactpersoon: Elio Barone,
i.o.v. Stichting Dordtse Wateren, voorzitter Maarten van der Knaap
Adres: Oranjelaan 27, 3311 DH Dordrecht
Telefoonnummer: 06 21 43 50 05
E-mail: elio.barone@gmail.com
Website: www.stichtingdordtsewateren.nl
Zuidelijke Insteekhaven tussen Maasstraat en Wantij Stadswerven,
Gemeente Dordrecht

Locatie project
(gemeente)
Korte omschrijving

Doel

Het gebruiksklaar maken van de Zuidelijke Insteekhaven van
Stadswerven is noodzakelijk voor het project Leefwerf De Biesbosch. In
dit project worden historische binnenvaartschepen benut voor wonen,
werken en recreëren, waarmee de schepen een nieuwe leven krijgen en
behouden blijven voor komende generaties. De activiteiten die in de
haven en op de schepen plaatsvinden kunnen ook worden
gecombineerd met activiteiten die plaatsvinden in het centrum voor
hedendaagse kunst, Dordtyart. Maar ook met het transferium dat aan de
overkant van het Wantij is gedacht.
Daarnaast zal de haven dienst doen als jachthaven, voor met name
omwonenden. Binnen Leefwerf de Biesbosch krijgt het centraal schip de
spilfunctie. Rondom dit centrale schip wordt de Leefwerf opgebouwd.
Dit schip dient aanvankelijk als werkplaats en opslagruimte en na
voltooiing van de Leefwerf als kenniscentrum, facilitaire ruimte en
ontmoetingsplek. Voor dit centrale schip wordt een Franse motor
aangekocht en verbouwd; een type schip dat veel op deze locatie - de
voormalige Scheepswerf De Biesbosch - is geassembleerd. Dit type
schepen bracht na de Tweede Wereldoorlog de binnenvaart weer op
gang, in het kader van de Marshallhulp en verdient behouden te blijven
om het verhaal van de Marshallhulp levend te houden.
Strategisch doel:
- Beschermen
De Zuidelijke Insteekhaven als relict uit het industriële verleden van
Scheepswerf De Biesbosch in stand houden en een nieuwe functie geven
die de levendigheid in dit gebied bevordert. Door de herbestemming van
een Franse motor als centraal schip van de Leefwerf de Biesbosch blijft
één van de weinige overgebleven Marshallhulp - schepen behouden.
- Beleven
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Met het gebruiksklaar maken van de Zuidelijke Insteekhaven kan deze
haven het kloppende maritieme hart gaan vormen van het
ontwikkelingsgebied de Stadswerven, waar je kan zien wat de
mogelijkheden van varend erfgoed zijn en hoe deze schepen met behulp
van educatietrajecten technisch kunnen worden verduurzaamd. Zo
ontstaat levendigheid en ook een mogelijkheid voor bezoekers en
bewoners om het maritieme verleden te beleven van voormalig
Scheepswerf De Biesbosch. Het herbestemmen van een Franse motor
zorgt er niet alleen voor dat mensen dit inmiddels schaars geworden
type schip nog kunnen beleven, maar ook dat zij zien voor welke functies
een voormalig vrachtschip kan worden benut bij herbestemming. Ook
maakt dit opnieuw de relatie zichtbaar tussen de Franse motor als type
schip, waarvan er vele zijn afgebouwd op de Scheepswerf De Biesbosch,
en de havenkom van deze voormalige scheepswerf, waar deze schepen
afgebouwd zijn.
- Benutten
De haven moet worden opgeknapt en ingericht zodat hij weer kan
dienen als aanleg- en ligplaats voor de schepen en jachten die onderdeel
uitmaken van Leefwerf De Biesbosch. Door een Franse motor te kiezen
als centraal schip voor de Leefwerf wordt zowel dit schaarse type schip
opnieuw benut, als de havenkom, die hoorde bij de voormalige
Scheepswerf de Biesbosch.
Operationeel doel:
Handhaven van de Zuidelijke Insteekhaven als industrieel relict; de
haven wordt gebruiksklaar gemaakt voor het herstel van industrieel
varend erfgoed. Het benutten en beleefbaar maken van een roemrucht
type historisch binnenvaartschip door het te hergebruiken als centraal
schip als boegbeeld van Leefwerf De Biesbosch, draagt , tezamen met
het andere hergebruikte binnenvaartschepen, bij aan het behouden van
de diversiteit van het industrieel en varend erfgoed van voormalig
Scheepswerf De Biesbosch.
- Zodra de Zuidelijke Insteekhaven is hersteld, wordt deze beschermd als
monument en geborgd in de ruimtelijke ordening. De Franse motor
wordt geborgd door het een centrale functie als het centrale schip te
geven in Leefwerf De Biesbosch.
- Object(en) gerestaureerd
De Zuidelijke Insteekhaven en de Franse motor zijn gebruiksklaar binnen
Leefwerf De Biesbosch. De Franse motor wordt gerestaureerd en
verantwoord aangepast aan de nieuwe functie als centraal schip voor
Leefwerf De Biesbosch.
- Zichtbaarheid vergroot
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Met het ontwikkelen van Leefwerf De Biesbosch wordt een toeristischrecreatief attractiepunt ontwikkeld, maar levens een leerplek voor
jongeren. De inzet van het type Franse motor als industrieel varend
erfgoed vergroot de zichtbaarheid van het type Franse motor én van de
belangrijke rol die Dordrecht speelde bij de wederopbouw van de
binnenvaartvloot na de Tweede Wereldoorlog in het kader van de
Marshall hulp.
- Toeristisch-recreatief attractiepunt ontwikkeld
Leefwerf De Biesbosch is een uniek concept dat wonen, werken en
recreëren combineert. Het unieke is dat het industrieel varend erfgoed
tastbaar is in deze omgeving. Men kan over de kades lopen of tussen de
schepen, maar men kan tevens aan boord van het centrale schip. Daar is
een kenniscentrum over het duurzaam herbestemmen van industrieel
varend erfgoed. Naast de inzet van de Franse motor als kenniscentrum
met betrekking tot het duurzaam herbestemmen van industrieel varend
erfgoed is het centrale schip ontmoetingspunt voor schippers en publiek.
Dit maakt het mogelijk dat de Leefwerf in de toekomst recreatieftoeristisch benut wordt. De ontmoetingsruimte wordt tevens verhuurd
als trouwlocatie of als vergaderlocatie. Er zal ook een bed and breakfast
zijn op de Franse motor.
- Bekendheid vergroot
De bekendheid van de Stadswerven en haar unieke geschiedenis wordt
vergroot. De inzet van de Franse motor, die ook gebruikt wordt als
kenniscentrum en ontmoetingsruimte, vergroot de bekendheid van de
Leefwerf, Dordrecht en de Waterdriehoek. De maritieme geschiedenis
wordt op deze wijze weer tastbaar.
- Bereikbaarheid vergroot
Bij het benutten van de Zuidelijke Insteekhaven is rekening gehouden
met passantenplaatsen aan de centrale steiger. Watersporters kunnen
daar aanleggen om de Leefwerf of DordtYart te bezoeken. De Franse
motor wordt als centraal schip het boegbeeld van de Leefwerf; het
publiek wordt in de ontmoetingsruimte ontvangen.
- Objecten verbonden
Het behouden en benutten van de Zuidelijke Insteekhaven verbindt het
gebouwde industrieel erfgoed aan het industrieel varend erfgoed. Zo
verbindt De Franse motor de Zuidelijke Insteekhaven van de voormalige
scheepswerf met één van haar belangrijkste typen schepen, met de
betekenis van Dordrecht voor de scheepsbouw en de binnenvaart en
met het vaargebied in de Waterdriehoek. Ook is de Leefwerf de eerste
stop naar de Hollandse Biesbosch.
- Herbestemming gestimuleerd
Het herbestemmen van de Zuidelijke Insteekhaven met daarin de
herbestemming van de Franse motor als centraal schip en
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kenniscentrum over de herbestemming van historische
binnenvaartschepen heeft een voorbeeldfunctie voor andere schepen en
havenlocaties. Leefwerf De Biesbosch heeft een landelijke pilotfunctie.
Resultaat
Een levendige, bruikbare Zuidelijke Insteekhaven, biedt niet alleen
typerend varend erfgoed een ligplaats waar de schepen kunnen worden
opgeknapt, ook worden hier de schepen onderdeel van een dynamische
omgeving: hier spreekt het verleden van Scheepswerf De Biesbosch, met
een knipoog naar de toekomst. Het centrale schip, dat toegankelijk is
voor publiek dient eerst om de opbouw en restauratie van de Zuidelijke
Insteekhaven mogelijk te maken en zal later als kenniscentrum en
ontmoetingsruimte ingericht worden. Zodoende ontstaat er een
‘positive externality’ die een spilfunctie zal vervullen binnen de nieuwe
wijk Stadswerven. Met de cofinanciering vanuit de Provincie ZuidHolland door subsidie vanuit de erfgoedlijn Waterdriehoek te
verstrekken wordt in fase 1, 2015, gerealiseerd dat de Zuidelijke
Insteekhaven opgeknapt en toegankelijk wordt voor het varend erfgoed
en publiek. Tevens wordt in fase 1, 2015, met de cofinanciering van
Provincie Zuid-Holland door subsidie vanuit de erfgoedlijn
Waterdriehoek te verstrekken de Franse motor ingericht tot een voor
publiek toegankelijk centraal schip met kenniscentrum aan boord. In fase
2, 2016 zullen beide aspecten van Leefwerf De Biesbosch van verdere,
secundaire voorzieningen worden voorzien, zodat Leefwerf De Biesbosch
niet enkel puur functioneel is, maar tevens de uitstraling krijgt die bij het
industriële erfgoed van voormalig Scheepswerf De Biesbosch past.
Toegevoegde waarde voor De Zuidelijke Insteekhaven wordt na ruim twintig jaar weer gebruikt en
(ruimtelijke kwaliteit)
krijgt een dynamische uitstraling, die bijdraagt aan de levendigheid van
omgeving en
het Wantij. Het gebruik van de haven is gericht op bijzondere
beleefbaarheid erfgoedlijn binnenvaartschepen die samenhangen met de geschiedenis van de
als geheel
Waterdriehoek, waarin de binnenvaart als bron van inkomsten nog
steeds een belangrijke rol speelt. De Waterdriehoek wordt namelijk van
oudsher gekenmerkt door scheepsbouw en scheepvaart. Leefwerf de
Biesbosch met de Franse motor als centraal schip maken deze maritieme
geschiedenis op een geheel eigentijdse, dynamische wijze opnieuw
zichtbaar en beleefbaar.
Relatie Erfgoedlijn
Geografisch
De Zuidelijke Insteekhaven ligt in het gebied Stadswerven, dat een
belangrijk schakelpunt is in de gehele Waterdriehoek.
Evenals het eerder gehonoreerde project kraanbaan op de Kop van de
Staart is dit ook één van de stepping stones in een aantrekkelijker en
levendiger oeverbeleving. De Franse motor is geassembleerd op deze
locatie. Zowel Leefwerf De Biesbosch als het centrale schip worden
blikvangers in het gebied Stadswerven. Het terrein van de voormalige
Scheepswerf De Biesbosch, evenals de Kraanbaan, die ook behoorde bij
de scheepswerf en eveneens ondersteuning krijgt vanuit de erfgoedlijn
Waterdriehoek, wordt zo weer beleefbaar voor publiek.
Met het verhaal van de erfgoedlijn
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De Zuidelijke Insteekhaven was vroeger onderdeel van Scheepswerf De
Biesbosch en is een industrieel relict van de scheepsbouwindustrie op de
Staart. Een nieuwe functie gericht op het herstel en opnieuw een functie
geven van varend erfgoed brengt weer iets van de sfeer van dit
industriële verleden terug. Het behouden, hergebruiken en toegankelijk
maken van de Franse motor vertelt opnieuw het verhaal van de
maritieme geschiedenis en betekenis de scheepsbouw in de
Waterdriehoek, in de periode van wederopbouw na de Tweede
Wereldoorlog.
Beleidskader

Rol provincie Zuid-Holland

Erfgoedlijn Waterdriehoek, Structuurvisie Drechtsteden (positive
externality in nieuwe wijk Stadswerven) Urban Flood Management
(mogelijkheid onderzoeken van schepen als veilig heenkomen tijdens
hoogwater) Duurzaamheid (hergebruiken en duurzaam inrichten varend
erfgoed) Educatie (samenwerking binnen Projectgroep Maritiem, voor
educatietrajecten in de maritieme sector)
Medefinanciering van dit fysieke project.

Projectorganisatie

Initiatiefnemer: Stichting Dordtse Wateren
Projectleider: Elio Barone, directeur Stichting Dordtse Wateren
Partners (incl. bijdrage aan uitvoering project): provincie Zuid-Holland,
gemeente Dordrecht en Stichting de Binnenvaart. Mogelijk Federatie
Oud-Nederlandse Vaartuigen (FONV), Landelijke Vereniging tot het
Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) en het Rabofonds.
Indien relevant:

Financiële paragraaf
(Nader uit te werken:
omschrijving subsidiabele
kosten)

Bestuurlijk opdrachtgever: ntb.
Ambtelijk opdrachtgever: directeur SO, P.F.M Kuenzli
Omschrijving totale kosten: €1.032.375,= (totale kosten)
In 2015 bedragen deze € 825.810,= en in 2016 bedragen deze
€206.565,= (zie excel-bestand voor deze verdeling ‘Elementenraming
Zuidelijke Insteekhaven 2’ en ‘Investeringsbudget Centraal Schip’.)
Omschrijving gevraagde bijdrage provincie Zuid-Holland: fase 1, 2015:
€167.000,= voor fase 2, 2016, wordt een nieuwe aanvraag ingediend.
Bijdrage Rijk: wordt nog onderzocht
Bijdrage provincie (andere beleidssectoren): wordt nog onderzocht
Bijdrage gemeenten: Gemeente Dordrecht: alvast € 100.000,= Verder
uit de reserveringen van de begroting Masterplan Stadswerven die naar
voren moeten worden gehaald.
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Bijdrage derden: Stichting de Binnenvaart (€ 50.000,=), mogelijk
Rabofonds (€15.000,- per jaar in de opstartfase september 2014 –
september 2017), crowdfunding en sponsoring
Inzet vrijwilligers (in uren): 5.000 uur per jaar in de opstartfase, in de
nazorgfase 2.500 uur per jaar. Idem met betrekking tot de inzet van
leerlingen. Totaal gezamenlijk 10.000 uur per jaar in de opstartfase
(2014-2017)
Nog te dekken kosten: het geheel opknappen van de haven vanuit
reserveringen Masterplan Stadswerven.
Planning (geplande starten realisatiedatum)

1-1-2015, zie verder het tijdspad voor de realisatie; het geheel zal per 11-2017 operationeel zijn.

Communicatie en PR
(Geef aan hoe er over het
project wordt
gecommuniceerd naar
belanghebbenden,
omwonenden, pers, etc.
Indien daar kosten aan
zijn verbonden dient dit
terug te komen in de
financiële paragraaf.)
Huidige fase project
Duurzame verankering
(businessplan met
doorloop na 2016)

Communicatie en PR zijn verankerd binnen de uren van vrijwilligers,
alsmede vanuit de directie van Stichting Dordtse Wateren. Daarnaast
zullen de belanghebbenden (gemeente, provincie, erfgoedlijn
Waterdriehoek en partners) elk hun eigen communicatie en PR
organiseren. Bij elkaar zal de communicatie en PR per jaar zo ongeveer
15.000 euro bedragen en 500 uren van de inzet van de vrijwilligers in
beslag nemen.

Afbreukrisico’s

De nog te ontwikkelen exploitatieovereenkomst tussen de Stichting
Dordtse Wateren en de gemeente Dordrecht over het gebruik van de
Zuidelijk Insteekhaven voor Leefwerf De Biesbosch inclusief de Franse
motor en de daartoe benodigde ligplaatsovereenkomsten. Leefwerf De
Biesbosch past binnen het vigerende bestemmingsplan.

Definitiefase (wat)
Een bruikbare Zuidelijke Insteekhaven met voorzieningen (steigers,
stroom etc.) is ook na 2016 te gebruiken als thuishaven of aanlegplaats
voor historische schepen, dan wel voor jachten en evenementen.
Leefwerf de Biesbosch combineert deze functies. De Franse motor zal
voor een deel van de inkomsten voor Leefwerf De Biesbosch en draagt
bij aan de duurzame verankering, doordat de werkplaats op dit schip ten
dienste blijft staan voor het onderhoud aan de andere schepen van de
Leefwerf. Daarnaast zorgt onderwijs binnen het kenniscentrum voor het
behouden en doorgeven van kennis over duurzaam scheepsonderhoud
en herbestemming van varend erfgoed.
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Figuur 7 Scan intentieverklaring Stichting De Binnenvaart tot co-financiering Centraal Schip.

Figuur 8 Tabel met elementenraming restauratie en realisatie Zuidelijke Insteekhaven ten behoeve van Leefwerf De Biesbosch.
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Figuur 9 Investeringsbudget Centraal Schip
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Bijlage 6 - Fasering herbestemming Zuidelijke Insteekhaven
met betrekking tot Leefwerf de Biesbosch
Zes fasen
De herbestemming van de Zuidelijke Insteekhaven betreft een omvangrijk en complex project. Er spelen
diverse grootschalige ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen op de Stadswerven, de directe
omgeving van de Zuidelijke Insteekhaven, die ten volle moeten worden benut. Wij noemen daarbij de
ontwikkeling van de zelfbouw- en waterkavels aan de noordelijke Wantij-oever, de waterwoningen en
de woningbouw van OCW, DordtYart in de Biesboschhal, de Ark van Noach, Kunstrand, de restauratie
van de kraanbaan van Goedhart en het observatorium ‘Warten auf den Fluss’ op de Kop van de Staart.
Een gefaseerde en doordachte aanpak is daarom noodzakelijk. Die aanpak begint met een zorgvuldige
voorbereiding, waarbij het geschetste toekomstscenario verder wordt ingevuld en vertaald naar een
uitvoerbaar en realistisch plan, gericht op een verantwoorde exploitatie en beheer van de Zuidelijke
Insteekhaven. Wij stellen daarom voor om te werken met een herbestemmingsaanpak waarin de
volgende zes fasen worden onderscheiden:

Initiatieffase (idee: uitgangspunten en hoofdlijnen; conceptontwikkeling)
Deze fase, die in de zomer van 2014 is afgerond, is bedoeld om de uitgangssituatie van de Zuidelijke
Insteekhaven en de omgeving en de beleidsopgaven die voor dit gebied gelden helder in beeld te
brengen. Er wordt een eerste inventarisatie gemaakt van belanghebbenden, huurders en eigenaren
rond de haven, van de mogelijke scenario’s voor de herbestemming van de haven, het draagvlak
hiervoor en de animo voor deelname aan de realisatie hiervan. Het doel van deze fase is een globaal
inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden voor herbestemming en herontwikkeling.

Definitiefase (wat: programma van eisen)
In de definitiefase worden de aandachtspunten uit de initiatieffase nader onderzocht op haalbaarheid,
met name op het gebied van ruimte, vergunningen, financiën, participanten en organisatie. Dit deel
resulteert in een met belanghebbenden afgestemde conceptvisie.

Ontwerpfase (hoe: voorlopig ontwerp en business case)
In de ontwerpfase wordt op basis van de conceptvisie een voorlopig ontwerp en een business case
opgesteld die inzicht geeft in de financiële haalbaarheid van het herbestemmingsconcept. Het doel van
de ontwerpfase is de conceptuele, ruimtelijke, organisatorische en financiële haalbaarheid in te schatten
van de uitvoeringsvarianten.
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Voorbereidingsfase (hoe te maken: definitief ontwerp en bestek)
In deze fase wordt een gedetailleerd plan van de ruimtelijke maatregelen opgesteld (inrichtingsplan),
waarbij tevens de beheers- en onderhoudsaspecten worden betrokken. In deze fase worden diverse
onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van het project. Tenslotte wordt een plan van aanpak
opgesteld voor de uitvoeringsorganisatie die de verantwoordelijkheid voor de uitvoering voor haar
rekening gaat nemen.

Realisatiefase (maken: uitvoering, restauratie, bouw)
In deze fase wordt daadwerkelijk gestart met de inrichtingsmaatregelen. Selectie van participanten,
aanbesteding en juridische en financiële controle zijn de meest wezenlijke aandachtspunten tijdens deze
fase.

Nazorgfase (in gebruik nemen, beheren en in stand houden)
In de laatste fase wordt de balans opgemaakt en ligt het accent op exploitatie, beheer en onderhoud
van de Zuidelijke Insteekhaven, waardoor Leefwerf de Biesbosch zich kan ontwikkelen tot het bruisend
hart van de Stadswerven.
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Figuur 10 Tijdspad en fasering project Leefwerf De Biesbosch komende jaren
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Bijlage 7 - Aanbevelingen Stichting Dordtse Wateren
Inleiding
Hoewel Leefwerf De Biesbosch het grootste project is van Stichting Dordtse Wateren, zijn er nog tal van
andere mogelijkheden binnen Dordrecht om het water structureel en duurzaam te benutten, die de
aanbeveling verdienen. Het verlevendigen, aantrekkelijker maken en het verankeren van de
waterfronten is een groot en veelomvattend project. Vele aanbevelingen zijn met relatief weinig
middelen te realiseren, waarin ook de opleidingstrajecten een plaats kunnen innemen. Andere
aanbevelingen zijn kosteloos te realiseren, aangezien het beleidsmatige zaken zijn. Om een duidelijk
overzicht te geven is er per gebied of haven een overzicht gemaakt, inclusief de motivering waarom het
wordt aanbevolen.

Stadswerven:
-

-

-

-

-

Het realiseren van een jachtensteiger langs de noordoever van het Wantij, tussen de
toekomstige waterwoningen en de toekomstige brug. Hiermee wordt meer ruimte voor jachten
van toekomstige bewoners gerealiseerd, wordt ruimte voor passanten gemaakt en krijgt dit
gedeelte van het Wantij weer een maritiem karakter. Over de boulevard kan men langs de
jachtjes lopen zoals langs de Nieuwe Haven.
Het overwegen om de Noordelijke Insteekhaven niet te dempen, maar te benutten als
havenbekken voor waterwoningen. Indien de verkoop van de vijf waterwoningen boven
verwachting verloopt, biedt de Noordelijke Insteekhaven een buitenkans om meer
waterwoningen in de Stadswerven te creëren. Aan zowel de wens van een spannende
woonvorm als aan de hoogwaterbestendigheid wordt zo een nieuwe impuls gegeven.
Voorwaarde is het afsluiten van het havenbekken door middel van een damwand, zodat er geen
hinderlijke golfbewegingen zijn in de haven.
Indien de Noordelijke Insteekhaven behouden blijft en wordt afgesloten voor het afmeren van
waterwoningen, is de kans daar om aan de oostzijde een bruisend stadsstrand te creëren. De
veiligheid is geheel gewaarborgd aangezien het havenbekken is afgesloten. Hierdoor is er geen
gevaar van stromingen of de zuiging van langsvarende schepen op de Beneden Merwede. Met
het openhouden van de Noordelijke Insteekhaven blijft tevens het oorspronkelijke silhouet van
het gebied behouden.
Het benutten van de kade langs de noordzijde van het Wantij voor museumschip René Siegfried
en voor bewoonde schepen. Hiermee wordt het maritieme karakter van het gebied nog meer
behouden en wordt tevens een oplossing geboden voor het tekort aan ligplaatsen voor
bewoonde schepen.
Het creëren van een terras met een steiger met passantenplaatsen voor watersporters nabij de
nieuw te bouwen bioscoop aan de zuidelijke zijde van het Wantij. Op deze wijze kan men met de
boot naar de bioscoop of naar het Energiehuis, of gewoon vertoeven op het terras voor de
bioscoop.
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-

Aan de zuidzijde van het Wantij, rondom Villa Augustus bestaat een uitgelezen kans om nog
meer waterkavels te verkopen voor drijvende woningen. De inham is een rustige, stabiele en
beschutte plaatst waar waterwoningen goed zouden kunnen gedijen.

Riedijkshaven:
-

-

-

-

-

Het creëren van drijvende tuinen in de ruimte tussen de dijk en de steiger. Hiermee wordt het
gebied groener, aantrekkelijker en meer uitnodigend. Het groen zou de harde omgeving van
steen, hout en staal breken en de Riedijkshaven een veel vriendelijker uitstraling geven.
Het plaatsen van een passantensteiger aan de noordwestzijde direct aan het Otto Dicke-plein.
De trap en de stalen palen zijn al aanwezig. Door hier af te meren is het mogelijk voor passanten
met open bootjes om direct het historische centrum in te lopen: Voorstraat Noord, Groothoofd,
maar ook het Dordrechts Museum bevinden zich op loopafstand. Tevens kan de
passantensteiger dienst doen als vluchthaven voor pleziervaartuigen die op of nabij het Drierivierenpunt in de problemen raken. Het Drie-rivierenpunt is immers het drukst bevaren punt
van Europa.
Het afgeven van ligplaatsvergunningen voor bewoonde schepen die al in de Riedijkshaven
hebben gelegen of momenteel liggen en hier graag een ligplaats zouden willen innemen. Door
de komst van de schepen wordt de sociale cohesie van het gebied verder versterkt en het
toezicht op de anders desolate haven vergroot. Bovendien wordt het aangezicht van de haven
hiermee aanzienlijk verbeterd.
Het beter benutten van de Riedijkshaven voor fietscruises en passanten met grotere schepen.
Zodoende ontstaat er meer beweging en worden de aanwezige walstroom-faciliteiten beter
benut.
Het creëren van ruimte voor de scoutinggroepen om enkele van hun bootjes af te meren in de
hoek aan de zijde van de Torenstraat. Op deze wijze komt er meer jeugd in aanraking met het
water en ontstaat er levendigheid om de bootjes van de scouting en de activiteiten die men
daaromheen ontplooit.

Voorstraathaven:
-

-

-

Het creëren van een passantensteiger bij de Wijnbrug. Passanten met open bootje kunnen daar
afmeren en direct de binnenstad in; horeca op het Scheffersplein is op een steenworp afstand,
het prachtig gerestaureerde Hof ligt om de hoek en de levendigheid van de stad wordt versterkt
door de komst van watersporters met hun bootjes.
Het opheffen van het invaarverbod dat geldt tussen Wijnbrug en Leuvebrug. Kleine open
bootjes kunnen hier, mits zij de maximumsnelheid van 6 km./u. respecteren, prima varen. Zij
dienen uiteraard rekening te houden met de rondvaartboten die daar ook varen. Meer bootjes
door de Voorstraathaven maken de stad aantrekkelijker en toegankelijker; immers, de
Voorstraathaven was van origine de aanvoerroute van alle groente en levensmiddelen die per
bootje aan de verscheidene steigers werden gelost.
Voorzien in de wens om als pilot te beginnen aan het eerste drijvende terras in Dordrecht.
Indien een ondernemer dit wil, is er al in het vigerende bestemmingsplan ruimte opgenomen
om dit te realiseren. Met het recreatief benutten van het water met een drijvend terras wordt
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-

-

de aantrekkelijkheid van de binnenstad verder vergroot en genieten meer mensen van het
uitzicht vanaf het water. De enige geschikte plek hiervoor bevindt zich tussen de Wijnbrug en de
overkluizing van het Scheffersplein.
Het maken van een veilige opgang bij de trap naast de Visbrug. Deze opgang moet vast zijn en
slechts één meter breed, aangezien anders de rondvaartboten elkaar niet kunnen passeren
indien een van de twee daar afgemeerd ligt.
Het creëren van passantensteigers bij de Manhuissteiger en aan de Pottenkade bij de
Grotekerksbuurt. Op deze wijze worden ook de Voorstraat west en het centrum beter
bereikbaar voor passanten met kleine open bootjes die vaak niet terecht kunnen in de
jachthavens, omdat daar enkel plaatsen beschikbaar zijn voor grotere boten die blijven
overnachten. De levendigheid vergroot, evenals de toegankelijkheid van Dordrecht.

Wolwevershaven:
-

-

Het opheffen van het invaarverbod dat geldt tussen Roobrug en de ingang tussen het
Damiatebolwerk en Groothoofd. Kleine open bootjes kunnen hier, mits zij de maximumsnelheid
van 6 km./u. respecteren, prima varen. Zij dienen uiteraard rekening te houden met de
rondvaartboten die daar ook varen. Meer bootjes door de Wolwevershaven maken de stad
aantrekkelijker en toegankelijker; de voorbijvarende bootjes geven de haven een vriendelijk en
toegankelijk karakter. Men dient te allen tijde rekening te houden met en voorrang te verlenen
aan grotere schepen en rondvaartboten, maar dat zal geen probleem zijn gezien klein altijd voor
groot moet wijken.
Het beter benutten van het prachtige varend erfgoed dat in de Wolwevershaven een ligplaats
heeft. Deze schepen versterken het historische beeld van Dordrecht als rijk maritiem knooppunt
en verdienen meer onder de aandacht van de voorbijlopende en -varende toerist gebracht te
worden.

Kalkhaven:
-

-

Het openstellen van de Kalkhaven voor watersporters. Als men per bootje bij de aan de haven
gelegen horeca op bezoek wil, is dat momenteel onmogelijk. Indien een ondernemer hiervoor
verdere faciliteiten aan wil leggen, kan dit binnen het vigerende bestemmingsplan. Te denken
valt aan een drijvend terras of een passantensteiger. Dit verlevendigt de haven en creëert een
mooi contrast met de binnenvaartschepen die er afgemeerd liggen.
Het afgeven van ligplaatsvergunningen voor bewoonde schepen die al in de Kalkhaven liggen en
hier graag een ligplaats zouden willen innemen. Hiermee wordt de sociale cohesie van het
gebied verder versterkt en wordt het toezicht op de anders desolate haven vergroot. Door de
komst van de schepen wordt bovendien het aangezicht van de haven aanzienlijk verbeterd.
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Spuihaven/Vest:
-

-

Het opschonen van het water: er groeien nu overmatig kroos, wier en algen in het water. Dit
maakt dat het water stinkt en niet meer herkenbaar is als water.
Zodra het water weer een gezonde uitstraling heeft, kunnen watersporten zoals suppen (standup-paddling) en waterfietsen worden toegestaan. Het beleefbaar maken van het water wordt
op deze wijze direct vanaf de Intree mogelijk. Voor de verhuur van sups en waterfietsen zullen
zeker ondernemers te vinden zijn. Varen en suppen kan daar veilig; aan beide zijden (Achterom
en het gemaal aan de Torenstraat/Noordendijk) is de Spuihaven/Vest afgesloten. Zodoende is
de watersport voor een breed publiek toegankelijk.
Het stimuleren van drijvende terrassen.

Plantij:
-

Het benutten van het water bij Plantij voor het plaatsen van waterwoningen. Indien de verkoop
van de waterkavels op de Stadswerven een succes is, zijn de zones langs de oever van de
Noordendijk en Wantijdijk bij uitstek geschikt voor het plaatsen van waterwoningen. De
waterwoningen hebben dan voldoende afstand van Plantij. De moderne architectuur van Plantij
wordt versterkt door de strakke waterwoningen langs de dijken. Het water zal hiervoor wel
uitgediept moeten worden, gezien het zeer lage waterpeil.

Algehele aanbeveling:
-

-

-

Evenementen op en om het water stimuleren. Dordt In Stoom, 4 Havens Swim, Fier de ZoMerz
en de Drijf-in Bioscoop in de Wolwevershaven tonen de potentie en sfeer van watergerelateerde evenementen in de binnenstad. De verbondenheid met het water wordt zo
versterkt en bewoners ontdekken hoe leuk en mooi hun eigen woonplaats is.
Het creëren van plaatsen waar in de havens of het water gezwommen kan worden door de
jeugd. ’s Zomers ontstaan nu nog vele gevaarlijke situaties omdat er geen faciliteiten zijn om
ergens veilig te zwemmen in de binnenstad. Een zwemschip zoals in de zomer van 2013
afgemeerd lag aan de Bomkade kan uitkomst bieden. Het plaatsen van een heus ‘BadeSchiff,
zoals in Berlijn zou ook een prachtige kans zijn om het water beleefbaar te maken. Zo heeft in
vroeger tijden een zwembad in de Oude Maas gelegen, ter hoogte van de Buitenwalevest. Een
andere optie is een stadsstrand op de Stadswerven of het afsluiten van het water bij het
tunnelgebouw aan de Laan der Verenigde Naties. Veel jeugd komt hier ’s zomers samen om te
zwemmen, maar een trap om gemakkelijk uit het water te komen ontbreekt. Ook is er een
opening tussen het remmingswerk en de kade, waardoor men op de rivier terecht kan komen.
Gezwommen in het water zal er toch worden, of dit veilig gebeurt is een beleidsmatige keuze.
Het promoten van Dordrecht als waterrijke stad. Momenteel benut Breda haar water beter dan
Dordrecht, terwijl de mogelijkheden daar veel kleiner zijn. Het water is de parel van de stad!
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Bijlage 8 - Plankaart Bestemmingsplan
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Bijlage 9 - Natuurwaardenonderzoek Ecoresult (digitaal opvraagbaar)
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Bijlage 10 - Investerings en Operatie budget particuliere schepen
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Bijlage 11 - Offerte Metabolic
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Bijlage 12 - Offerte Urbannerdam
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Bijlage 13 - Voorbeeld exploitatie en beheersovereenkomst Stichting
Historische Haven Leiden
Convenant
Stichting Historische Haven Leiden
Gemeente Leiden
1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ten deze krachtens machtiging van de
burgemeester vertegenwoordigd door XXXXX,
2. De Stichting Historische Haven Leiden, ten deze vertegenwoordigd door haar voorzitter
hierna te noemen “de Stichting”,
Overwegende dat:
de historische haven in de Leidse binnenstad bij de Stadstimmerwerf aan het
Galgewater één van de oudste van Nederland is en beeldbepalend en belangrijk is voor
de stad, voor zowel inwoners als bezoekers;
de stad Leiden is opgebouwd langs het water en de bedrijvigheid traditioneel naar het
water was gericht en handel aan en op het water kenmerkend was voor de stad en de
haven ook in dat opzicht representatief en waardevol is;
Burgemeester en Wethouders en de Stichting de wens hebben om de historische haven
aan het Galgewater te behouden als locatie voor authentieke bedrijfsvaartuigen,
waarvan het historisch beeld wordt hersteld en gewaarborgd, en die aan het publiek
gepresenteerd worden als cultureel historisch erfgoed;
de gemeenteraad in december 1994 heeft besloten (besluit nr. 94.0259, 20.12.1994) om het
benodigd budget te reserveren voor de inrichting van de historische haven;
de historische haven in 1997 daadwerkelijk is ingericht en ook flankerende
infrastructurele werken zijn uitgevoerd zoals de aanleg van vaste installaties voor
elektriciteit, water en afvoer riolering;
het voor Burgemeester en Wethouders en de Stichting wenselijk is dat een aantal taken
op het gebied van beheer van de haven en toewijzing van ligplaatsen worden
uitgevoerd door de Stichting;
Burgemeester en Wethouders en de Stichting blijvend wezenlijk belang hechten aan het
voortbestaan en de kwaliteit van de historische haven en haar publieke waarde voor
Leiden als museumhaven en tot een optimale samenwerking wensen te komen;
Burgemeester en Wethouders en de Stichting, met het oog op een goed gebruik en
beheer van de historische haven, het wenselijk vinden afspraken vast te leggen over de
wijze waarop van onderlinge verantwoordelijkheden en bevoegdheden gebruik zal
worden gemaakt;
Komen het hiernavolgende overeen:
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Artikel 1
a.

b.

c.

d.
e.

f.
g.
h.

Begripsbepalingen

Havengebied: het openbaar watergebied (zoals aangegeven op de waterkaart behorend
bij dit convenant) aan het Kort Galgewater -het gedeelte van de Oude Rijn begrensd
door Rembrandtbrug en Blauwpoortsbrug- met aangrenzende oevers, kades en steigers
in beheer en onderhoud van Burgemeester en Wethouders.
Historisch bedrijfsvaartuig: schip ouder dan vijftig jaar wat vaart onder Nederlandse
vlag of een ligplaats heeft in Nederland. Het scheepstype was meer dan vijftig jaar
geleden beeldbepalend op de Nederlandse wateren of is typerend binnen de
ontwikkeling van de Nederlandse scheepsbouw en dit karakter is overwegend bewaard
gebleven.
Ligplaats: een door Burgemeester en Wethouders aangewezen plek in de Leidse
openbare wateren (hier: de historische haven) die voor minimaal één jaar door een
vaartuig mag worden ingenomen; in de Historische Haven Galgewater betreft het 9
vaste ligplaatsen en een passantenligplaats.
Ligplaatsvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 1 van de Verordening op de
Bedrijfsvaartuigen 2010.
Nationaal Register Varende Monumenten: het door de Federatie Oud Nederlandse
Vaartuigen cq de sectie ‘Varende Monumenten’ in samenwerking met
behoudsorganisaties ontwikkeld register waarin opgenomen aanvullende specifieke
criteria per scheepstype voor toetsing door schouwcommissies.
Restauratieplan: een plan waarin beschreven de aanpassingen en een tijdspad om tot de
gewenste staat van historische schip te komen.
Onderhoudsplan: een plan waarin het groot- en klein noodzakelijk onderhoud wordt
beschreven.
Waterkaart: de bij dit convenant behorende waterkaart waarop het precieze gebied
wordt aangegeven dat gereserveerd is voor de historische haven.

Artikel 2
Taken en verantwoordelijkheden van de Stichting
a.
Het bestuur van de Stichting wijst uit haar midden een contactpersoon aan als vast
aanspreekpunt voor Burgemeester en Wethouders.
b.
Het stichtingsbestuur adviseert Burgemeester en Wethouders inzake het verlenen,
wijzigen of intrekken van ligplaatsvergunningen in de historische haven en ziet toe op
een representatieve staat van onderhoud van de haven
en haar schepen. Het
stichtingsbestuur stelt een schouwcommissie in om zich te laten adviseren. Een en ander
houdt in dat:
I.
Het stichtingsbestuur erop toeziet dat op haar verzoek een schouw, de eerste
schouw, plaatsvindt ten aanzien van karakter (authenticiteit) en staat van
onderhoud van de schepen van degenen die een aanvraag hebben ingediend
voor een ligplaats in de historische haven;
II.
Het stichtingsbestuur erop toeziet dat op haar verzoek iedere vijf jaar een
schouw plaatsvindt, de voortgangsschouw, om voortgang van restauratie en/of
onderhoud van de schepen, die een vergunde ligplaats hebben in de historische
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c.
d.

e.

f.

g.

haven, te toetsen aan de hand van een voor ieder schip specifiek vastgesteld
(vijfjaren) restauratieplan en/of onderhoudsplan;
De Stichting erop toeziet dat de schepen een representatief aanzicht bieden en
dat uitvoering van restauratieplan en onderhoudsplan niet tot overlast leidt voor
omwonenden;
III.
Het stichtingsbestuur erop toeziet dat proces van schouwen en de
beoordelingscriteria voor restauratie en onderhoud actueel en beschikbaar zijn en
worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Uitgangspunt is opname in de
schepenlijst historische vaartuigen van het Nationaal Register Varende
Monumenten.
Het stichtingsbestuur wijst schepen die een vergunde ligplaats in de historische haven
hebben gekregen een plek toe in de historische haven.
Het stichtingsbestuur adviseert gevraagd en ongevraagd Burgemeester en Wethouders
inzake (initiatieven tot verbetering van) het beheer en gebruik van de haven voor zover
onder verantwoording van Burgemeester en Wethouders.
Het stichtingsbestuur ziet toe op een door de schippers verantwoord gebruik en een
behoorlijke staat van netheid van haven en oevers, kades en steigers. Ook wordt
toegezien op een sober gebruik van de openbare ruimte (met minimaal ruimtebeslag)
waar het inrichtingen op de kade behorend bij de schepen betreft (bebording en
dergelijke).
Het stichtingsbestuur ziet erop toe dat groot onderhoud aan de schepen plaats vindt
buiten de historische haven (de haven heeft geen ‘werf-functie’); klein onderhoud aan de
schepen in de haven mag wel plaatsvinden.
Het stichtingsbestuur bevordert activiteiten en evenementen in samenwerking met
buurtvereniging en de gemeente die aan de publieke waarde en museale waarde van de
historische haven recht doen door middel van:
I.
de aanwezigheid van voldoende schepen in de haven, in ieder geval tijdens de
volgende jaarlijkse Leidse evenementen: Leidse Waterdagen (aug); Open
Monumentendagen (sept); Leids Ontzet (okt); Intocht Sinterklaas (nov);
Lakenfeesten (juni/juli);
II.
de aanwezigheid van voldoende schepen in de haven tijdens incidentele grote
evenementen met veel verwachte bezoekers (en)op aanvraag van Burgemeester
en Wethouders;
III.
bezoek op ’t dek van historische schepen op uitnodiging van een van de schippers;
IV.
het organiseren van (gezamenlijke) activiteiten met de Buurtvereniging ’de Put in
de Oude Morsch’ en de 3 October Vereeniging en anderen, bijvoorbeeld bij het
organiseren van de jaarlijkse 3 oktober- markt rond de historische haven, het
vlaggen van de schepen onder andere tijdens de intocht van Sinterklaas en het
verlichten van de schepen tijdens evenementen en feesten;
V.
het faciliteren van ‘gastenligplaatsen’ voor passanten, historische gastschepen, op
de passantenplek en op die plekken in de haven die voor (beperkte doch) langere
tijd onbezet zijn. De historische haven verhoogt zo met een wisselend
schepenbestand de aantrekkelijkheid en speelsheid in de haven;
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VI.

h.
i.

het vergroten van bekendheid met en zichtbaarheid van de haven door
berichtgeving over de haven en over publieksactiviteiten, in samenwerking met de
gemeente (reguliere berichtgeving: de Stadskrant) en met Leiden Marketing en
indien gewenst andere media.
Het stichtingsbestuur ziet toe op het beheer en de bewoning van de historische schepen in
de historische haven.
Het stichtingsbestuur informeert Burgemeester en Wethouders bij wijzigingen in de
statuten of in het huishoudelijk reglement van de Stichting.

Artikel 3
Taken en verantwoordelijkheden van Burgemeester en
Wethouders
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Burgemeester en Wethouders wijzen een contactpersoon aan als vast
aanspreekpunt voor:
I.
zaken die het convenant betreffen;
II.
zaken die vergunningverlening betreffen;
III.
zaken die onderhoud/beheer betreffen.
Burgemeester en Wethouders beslissen over verlenen, wijzigen of intrekken van een
vaste ligplaatsvergunning voor een schip in de historische haven op basis van een
voordracht door de Stichting en met inachtneming van hetgeen is bepaald in de
Verordening op de Bedrijfsvaartuigen 2010.
Indien de Stichting dringende redenen heeft om een verzoek voor een ligplaats niet in
behandeling te nemen of nà schouw af te wijzen dan motiveert de stichting deze keuze
schriftelijk aan Burgemeester en Wethouders.
Indien de stichting dringende redenen heeft om een ligplaatsvergunning te willen
wijzigen danwel in te trekken dan motiveert de stichting deze keuze schriftelijk aan de
Burgemeester en Wethouders.
Indien Burgemeester en Wethouders dringende redenen hebben om een voordracht van
de Stichting af te wijzen dan motiveren Burgemeester en Wethouders deze keuze
schriftelijk aan de Stichting.
Burgemeester en Wethouders dragen zorg voor handhaving van de openbare orde in de
haven (openbaar water) en zien erop toe dat conform genomen besluiten ten aanzien
van toelating, wijziging of intrekking van een ligplaatsvergunning wordt gehandeld.
Burgemeester en Wethouders kunnen een ligplaatsvergunning in het havengebied
weigeren, wijzigen of intrekken indien één of meer, van de in artikel 6, lid 3, a t/m i van
de Verordening op de Bedrijfsvaartuigen 2010
genoemde weigeringsgronden van
toepassing zijn.
Burgemeester en Wethouders zijn verantwoordelijk voor de instandhouding en het
periodieke onderhoud van de afmeervoorzieningen, evenals voor het onderhoud van
gemeentelijke nutsvoorzieningen.
Burgemeester en Wethouders faciliteren de doorvaart van historische schepen door de
gemeentelijke wateren.
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Artikel 4
1.

2.

Overdraagbaarheid ligplaatsvergunning

Een ligplaats wordt toegekend voor een periode van vijf jaar en wordt automatisch met
vijf jaar verlengd tenzij een negatief advies wordt uitgebracht door de stichting op basis
van een schouwrapport.
Een vergunde ligplaats in historische haven is niet overdraagbaar.

Artikel 5

Duur

Dit convenant geldt voor een periode van vijf jaar en treedt in werking op XXXXX 2012
en wordt bij wederzijdse goedkeuring na vijf jaar automatisch verlengd met vijf jaar.

Artikel 6
Evaluatie, wijziging en beëindiging
1.
De Stichting en Burgemeester en Wethouders overleggen ten minste één maal per jaar
om het functioneren van dit convenant te evalueren en de gang van zaken met
betrekking tot beheer, onderhoud en ontwikkeling van de historische haven te
bespreken.
2.
Wijzigingen en aanvullingen op dit overeengekomen convenant worden schriftelijk
vastgelegd en maken pas dan deel uit van het convenant na akkoordverklaring door
Stichting en Burgemeester en Wethouders.
3.
De Stichting en Burgemeester en Wethouders kunnen bij niet nakomen van bepalingen
in deze overeenkomst opgenomen het convenant opzeggen, zulks met inachtneming
van een opzegtermijn van twaalf maanden.

Artikel 7
Financiële afspraken
Onder de naam binnenhavengeld worden rechten geheven ter zake van het gebruik van het
havengebied en ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte
diensten in verband met dat gebruik –artikel 2 van de Verordening op de heffing en
invordering van binnenhavengelden.
Burgemeester en Wethouders dragen er zorg voor dat de schepen in de historische haven vallen
binnen een specifiek voor de historische haven ingestelde tariefcategorie volgens de
tarieventabel behorend bij de Verordening.
(Bij vaststelling van het tarief is meegenomen dat ambachtelijk handwerk en kostbare
materialen om authenticiteit en museale status van de schepen te behouden noodzakelijke hoge
kosten met zich meebrengt, waarbij historische beeldkwaliteit in de regel gaat boven
woongenot).

Artikel 8
Inspanningsverplichting
De historische haven staat vermeld in de plankaart behorend bij Bestemmingsplan Binnenstad
II .
Burgemeester en Wethouders borgen hiermee de toekomst van de historische haven en haar
cultuurhistorische waarde voor de stad om te voorkomen dat de historische haven aan het
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Galgewater voor een andere invulling dan als locatie voor de historische schepen gaat worden
gebruikt.

Aldus vastgesteld en getekend,
Leiden,

mei 2012,

De Stichting,

Burgemeester en Wethouders,

Bijlagen
1. Waterkaart: de bij dit convenant behorende waterkaart geeft het precieze gebied aan waar de
historische haven zich bevindt. De historische haven kent ook andere gebruikers; de haven en
de historische schepen bepalen echter de identiteit van dit gebied;
2. Verordening op de Bedrijfsvaartuigen artikel 6, lid 3, a t/m i ;
3. Verordening op de heffing en invordering van binnenhavengelden, tarieventabel
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Bijlage 14 - Voorbeeld Schouwformulier Museumhaven Gouda
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Bijlage 15 - Handvest van Barcelona inclusief toelichting
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