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Stichting Historische Schepen Arnhem
ASM-evenement 2011

Het boek over de geschiedenis van de ASM vordert
gestaag! De teksten worden afgerond, het
beeldmateriaal is verzameld. Het boek moet alleen nog
in elkaar gezet en dit vertrouwen we met een gerust
hart toe aan uitgever Boekschap. De uitgifte datum is
vastgesteld op 8 april 2011 en het ziet er naar uit dat
we dit halen.
Rondom de uitgifte is een hele manifestatie gegroeid
met tentoonstellingen, een film, een makette van het
terrein met gebouwen en kranen, een concert en de
kadedagen staan volgend jaar ook in het teken van de
ASM.
Het boek: het boek kent 4 hoofdonderwerpen:
opkomst en ondergang van de werf, ook in landelijk
perspectief, de geschiedenis van de familie Prins, de
schepen en vaartuigen die op de werf gebouwd zijn en
de ontwikkeling van het ASM-terrein toen en nu.
Daarnaast zijn er een tiental portretten van ex ASMers uit de verschillende afdelingen van de voormalige
werf. Het boek wordt rijkelijk voorzien van
beeldmateriaal. Ook een schepenlijst zal niet
ontbreken.
De film: bij de uitreiking van het boek wordt in het
filmhuis de première van de ASM-film gepresenteerd
met beelden van de werf in bedrijf, tewaterlatingen,
aflevering van schepen ed.
De tentoonstellingen: in het Historisch Museum
Arnhem zal van april tot oktober een tentoonstelling
worden ingericht over de werf met bijzondere stukken
uit het familie-archief van de familie Prins, van
particulieren en uit diverse musea. Daarnaast zal er
voor de grotere stukken (oa. Machine nr 1 die in het
Zwaantje gestaan heeft!) een tentoonstelling zijn bij
Scheepsbouwer Helldörfer aan de Nieuwe kade. Hier

zullen ook 1:1 reproducties van tekeningen van diverse
schepen te zien zijn en er zullen diverse lezingen en
ontmoetingen worden georganiseerd voor en door exmedewerkers van de werf en eenieder die
geïnteresseerd is.
De makette: samen met medewerkers van de
Helling (ex ASM-ers) wordt een grote makette
gemaakt met de voormalige gebouwen, kranen en
hellingen. Op deze makette is goed te zien waar alle
afdelingen zaten en hoe er gewerkt werd.
Het concert: tot aan de oorlog kon je tot ver in de
binnenstad dagelijks het geluid van het klinken en de
stoomfluit van de werf horen. Dit gegeven heeft geleid
tot het idee van een ASM-concert met staal, voorhamers, stoomfluiten en klinkhamers. Samen met het
Artez-conservatorium en componist Bo van de Graaf
wordt gewerkt aan het concert wat een eenmalige
unieke belevenis lijkt te worden.
De Kadedagen 2011: deze komen in z’n geheel in
het kader van de ASM te staan. Pasen valt volgend jaar
eind april en we hebben besloten in ieder geval
volgend jaar Pasen nog als datum voor de kadedagen
aan te houden. We proberen enkele schepen die op de
ASM gebouwd zijn en een echte emmerbaggermolen
met stoommachine naar Arnhem te krijgen..

De belangrijkste data op een rij:
Boek en film verkrijgbaar vanaf 8 april 2011
Voor het boek kan men van tevoren intekenen via
uitgeverij Boekschap info@boekschap.nl
• Tentoonstelling in Historisch Museum Arnhem:
8 april t/m september 2011
• Arnhemse Kadedagen: 23 en 24 april 2011
• Tentoonstelling bij Helldörfer Lasbedrijf:
23 en 24 april en 1, 7 en 8 mei 2011
• Van de overige activiteiten worden de data begin
2011 bekend.
Voor meer info over het project: info@shsa.nl
•

Voor info over de SHSA en het inzien van oude nieuwsbrieven zie www.shsa.nl. Contact: info@shsa.nl

De Schepencarrousel rouleert door
Gelderland
Stichting Er-varen heeft van de provincie Gelderland
een subsidie ontvangen om de Schepencarrousel op te
zetten in Gelderland. Vervolgens is in augustus 2010
de Schepencarrousel Toer 2010 gestart. Deze toer zal
tot december 2010 duren. De locaties die de schepen
aandoen zijn Doornenburg, Doesburg, Zutphen,
Doetinchem, Wageningen, Culemborg en Nijmegen.
Op 11 september is de Schepencarrousel toer officieel
geopend door de gedeputeerde van de provincie
Gelderland, mevrouw Annelies van der Kolk. Het was
een geslaagde en drukbezochte bijeenkomst ook al
omdat het weer een handje meehielp.
De schepencarrousel is een systeem waarbinnen
schepen (zoals sleepboten, vrachtschepen en
zeilschepen) uitgewisseld worden tussen ligplaatsen.
De schepen liggen voor een korte periode (max. 3
maanden) op een ligplaats. Op de ligplaats presenteren
de schepen en schippers het verhaal van het schip en
de cultuurhistorie van de scheepvaart, door middel van
onder andere informatieborden. Er wordt duidelijk
gemaakt waar en waarom het schip gebouwd is, wat
het zoal heeft beleefd in de loop van de tijd en waarom
bepaalde aanpassingen gedaan zijn.

plek voor historische schepen onder de aandacht
gebracht.

Zie http://www.arnhem.nl klik op “over de stad”, “projecten” en
vervolgens “ lage kade”

Op deze avond heeft Casper Helldörfer de
monumentale kraan die voor zijn bedrijf heeft gestaan
aangeboden aan de gemeente. Deze kraan kan een
echte blikvanger en oriëntatiepunt vormen op de
vernieuwde Rijnkade. Tot aan de oorlog heeft een
dergelijke kraan ook daar gestaan.. De aanwezigen en
vooral de wethouder waren zeer enthousiast. Meer
hierover later.

Een nieuwe kraan voor de kade?

Schepencarrousel in Doetinchem: het afmaken van het plaatje

Momenteel komen de schepen net uit Doetinchem (tot
13 november) en gaan naar Culemborg (van 6 nov tot
14 december), daarna nog in Nijmegen en als de kade
in Arnhem klaar is misschien ook nog in Arnhem.
We zoeken nog schepen die mee willen doen met de
Schepencarrousel! Je hoeft niet altijd voor een langere
periode mee te doen, een keer een weekje op een
locatie liggen kan ook. Voor mensen met een vaste
ligplaats kunnen we ook regelen dat er een ander schip
op hun vaste plaats ligt als ze weg zijn, zodat er geen
dubbel havengeld wordt betaald. Voor meer informatie
en aanmelden: Zie www.schepencarrousel.nl en
schepencarrousel@live.nl of neem contact op met de
projectleider Annelinde Gerritsen 06-18553663

Overigens hebben we nauw kontakt met de
projectleider van de vernieuwing van de lage kade.
Het project loopt op schema en men verwacht begin
volgend jaar klaar te zijn zodat we onze plek weer
beschikbaar hebben.

De nieuwe ASM-werf.
Het initiatief voor een werkplaats met helling ligt al
enige tijd stil omdat de grondeigenaar niet toestaat dat
er bodemonderzoek gedaan wordt. Dit is erg jammer.
Vanuit de gemeente wordt er sterk gelobbied om
tijdelijke activiteiten op de stadsblokken toe te staan.
We hopen dat dit initiatief een vervolg kan hebben.
Wij zijn er klaar voor!

De vernieuwde Rijnkade
We hebben ook onze bijdrage geleverd in de infoavond over de nieuwe ruimtelijke visie voor de
rivieroever. De gemeente wil een stedenbouwkundige
onderlegger hebben waar ontwikkelingen aan de
Rijnoever zich aan moeten houden. Wij hebben de

Makette met impressie van de nieuwe ASM-werf

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

