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Stichting Historische Schepen Arnhem 
 

Hallo vrienden van de SHSA 
Het is lang stil geweest maar dat wil niet zeggen dat er 

niets gebeurd! Het tegendeel is waar. Hieronder een 

update van de belangrijkste akties. 
 

Kadedagen/Kademarkt 11 en 12 mei 2013 
Er waait een andere wind op de kade! Na 6 jaar kade-

dagen met alleen zaken die met scheepsbouw en 

scheepvaart te maken hebben willen we in 2013 het 

vaargebied wat vergroten door een combinatie aan te 

gaan met de Kademarkt! Deze Kademarkt is de enige 

andere aktie die sinds afgelopen jaar regelmatig op de 

kade plaatsvindt. Het gaat in eerste instantie om een 

experiment. Kijken of we elkaar kunnen versterken. 

Reden om eea te combineren is ook het verminderen 
van het vele werk voor de organisatie. Behalve erg 

veel kramen met van alles en nog wat zullen op de 

kade nog wel de gebruikelijke akties te zien zijn als 

lopende scheepsmotoren, de waterbak met modelboten 

incl varen met kinderen van Abel Hoegee en het 

bootjesbouwen met kinderen, touw maken, netten 

boeten, vis eten ed. Hoofdatractie dit jaar is wat betreft 

de SHSA de opening van de herplaatste Kadekraan 

(zie hieronder). Daarnaast natuurlijk op het water de 

rondvaarten, zo veel mogelijk varende en zeilende 

schepen en scheepjes. De Anders J Goedkoop is te 
bezichtigen. Theaterschip de Zeester, enz. enz. We 

hopen dat het wederom een succes wordt!  

 
 

Opnieuw een kadekraan op de kade? 
Er wordt al enige maanden hard gewerkt om de 

havenkraan van Helldörfer een plek op de kade te 

geven. Er is een projectplan met tekeningen gemaakt, 

er is overleg met de gemeente, RWS en het 

Waterschap en de vergunningen zijn aangevraagd. Nu 

alleen de kraan er nog neerzetten! Daarvoor moet er 

nog wel wat gebeuren: de giek is gedemonteerd zodat 

we er bij kunnen. Deze moet schoongemaakt en 

misschien van een verflaag voorzien. De houten 

wanden van de machinekamer moeten voorzien van 

nieuwe kraaldelen. En last but not least: er moet een 

onderstel gebouwd. Hier is nu een constructeur mee 

aan het rekenen. We hebben veel hulp nodig om dit 

ideaal waar te maken. In de voor-besprekingen blijkt 

dat alle lichten op groen staan bij de officiële 

instanties. De kraan moet het middelpunt vormen van 

de kadedagen! Wilt u meehelpen geef u dan  op. Iedere 

hulp is welkom. 

 
 

Anders J. Goedkoop 
Misschien wist u het al maar de laatste in Arnhem 

voor Goedkoop gebouwde havensleepboot Anders J 

Goedkoop is nu in bezit van de Stichting Anders J 
Goedkoop. Het is gelukt! Het schip ligt meestal aan de 

Rijnkade op de plek voor historische schepen. Iedere 

2
e
 zaterdag van de maand is er een klusdag en de 

gemiddelde opkomst is tussen de 6 en 10 mensen. Er 

wordt hard gewerkt aan zowel de motor en alle 

mechanische onderdelen als aan het schilderwerk van 

het hele schip. We hopen het schip in het voorjaar 

weer vaarklaar te hebben. Bent u geïnteresseerd om 

mee te helpen of wilt u gewoon het schip eens zien 

kom een keer langs op een klusdag. De volgende is op 

zaterdag  9 maart. Start meestal rond 9 uur tot zolang 

er animo is (meestal een uur of 3 s’middags). 
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