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Stichting Historische Schepen Arnhem 
 

Kadedagen succes ondanks slechte weers-
voorspellingen. 
De vooruitzichten waren verschrikkelijk: sneeuw, 
hagel, mist en temperaturen onder het vriespunt. 
Uiteindelijk hebben we 2 dagen mooi weer gehad met 
zondag zelfs aangename temperaturen! Mede hierdoor 
zijn de kadedagen goed bezocht en was al het werk 
van de vele medewerkers niet voor niets. Op de site 
staan veel foto’s van de kadedagen. We hebben al 
weer zin in de versie 2009! Deze keer valt Pasen iets 
later dus zal het niet meer echt vriezen. 

 
   
De Nieuwe ASM-werf en de plannen rond 
de Stadsblokken en Meinerswijk. 
Zoals u waarschijnlijk al weet is er een zgn 
“Participatieproces” gaande rondom een invulling van 
de Stadsblokken en Meinerswijk. Iedere rechtgeaarde 
Arnhemmer houdt zijn hart vast over de uitkomsten 
hiervan. 

Enkele bestuursleden hebben deelgenomen aan de 
werkgroepen die “denkrichtingen” moesten genereren. 
Hierbij hebben we (met Kees v.h. Hof voorop) de 
leer/werkwerf volop gepromoot. Het viel op dat bijna 
iedere werkgroep cq denkrichting een kleine werf in 
het plan heeft meegenomen. We hopen dat dit initiatief 
straks ook echt van de grond komt. Voorlopig kunnen 
we alleen maar steeds ons gezicht laten zien en het 
plan onder de aandacht houden. 
 
Bijeenkomst oud-ASM-medewerkers 
 

 
 
Op initiatief van Jan Prins, zoon van de laatste 
direkteur van de ASM en achterkleinzoon van de 
oprichter van de werf, is er op 16 mei bij jachthaven 
Valkenburg een bijeenkomst geweest van enkele ex-
medewerkers van de voormalige ASM. Aan de hand 
van fotos en oude filmbeelden werd er weer heel wat 
werf-geschiedenis opgerakeld. Casper en Steven 
waren aanwezig om zo veel mogelijk op te schrijven 
en kontakten te leggen. Dit i.v.m. het werk aan het 
ASM-boek wat vordert maar nog lang niet af is! 
 
Herstel ponton Schipbrug 
Het ponton staat op dit moment in de hal bij Helldorfer 
lasbedrijf. Het is gestraald, er is een stuk nieuw dek 
ingelast en de bodem is gedubbeld. Schildersbedrijf 
Albert Verhoeven heeft het mooi in de verf gezet en 
binnenkort kan het naar de nieuwe plek. 



De Stichting Historische Schepen Arnhem (SHSA) heeft als doelstelling de aantrekkelijkheid van de Arnhemse kade te vergroten 
en de binding van de stad met de rivier te versterken. De SHSA doet dit door te bevorderen dat aan de kade van Arnhem historische 
schepen te zien zijn. en door periodiek activiteiten te organiseren met en over Arnhem en de rivier, in  heden en  verleden. 
Voor nadere informatie kijk op: www.shsa.nl 

 

 
 
Omdat het schip gestraald is was er de eenmalige 
gelegenheid te zoeken naar sporen van gebruik, 
aanpassingen, merktekens ed. Na minutieus onderzoek 
zijn er, op enkele boutgaten in de spanten tpv de 
kimmen na, geen oude aanpassingen gevonden.  Wel 
enkele gerepareerde granaatinslagen. Opmerkelijk was 
ook dat er enkele merktekens staan op 2 platen van 
waarschijnlijk de ijzer-fabrikant. 
 
Bijeenkomst 19 juni in de Cantine 
Op 19 juni is er een bijeenkomst geweest waarop alle 
akties van de SHSA weer onder het voetlicht zijn 
gebracht. Doordat Gijs al volgeboekt zat met de 
Zeester deze keer in de Cantine van Camping 
Rijnoever waar Pieter Brandjes ons hartelijk 
verwelkomde. De leden van Peter Hensen waren ook 
uitgenodigd en dat leverde een avond op met veel 
schippersverhalen en leuke anekdotes. 
 

Op de avond heeft de heer Wientjes van het Gelders 
Archief het een en ander verteld over de geschiedenis 
van de Arnhemse schipbrug. Edu van der Velden was 
ook aanwezig en bleek aan het herstel en hergebruik 
van een schipbrugponton in Zutphen te werken. Er 
werd geopperd dat “er ook een boek moet komen over 
de schipbrug”. Een goed idee! Mocht iemand zich 
geroepen voelen dan zullen we als SHSA alle 
medewerking verlenen! 
 

  
 
Ook werden nieuwe beelden vertoond van de 
voormalige ASM-werf uit het familiearchief van de 
familie Prins. Veel tewaterlatingen, een prachtige 
optocht van stoomsleepboten van de Gebroeders 
Goedkoop in Amsterdam en het stoomkraantje op de 
werf in vol bedrijf. Het blijft een prachtig gezicht deze 
oude beelden en na de film was er dan ook een 
daverend applaus, met veel dank aan Jan Prins voor 
het mogen vertonen van deze unieke beelden. 

 

 
 


