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Stichting Er-varen opgericht
Op 18 december is Stichting Er-varen officieel
opgericht, met de volgende doelstellingen:
►Mensen de cultuurhistorie van de
scheepvaart, van nul tot nu, laten ervaren
►Beweging in de havens brengen,
terugbrengen van de ‘havensfeer’
►Varend erfgoed zichtbaar maken
►Schippers elkaar laten ontmoeten zodat
kennis uitgewisseld en behouden wordt
►Stimuleren van behoud van het varend
erfgoed door bewoning
Schepencarrousel en schepenkwartet
samen in een stichting
Na overleg met de werkgroep
Schepencarrousel zijn de doelstellingen van de
Schepencarrousel overgedragen aan Stichting
Er-varen. De stichting heeft nu twee
werkgroepen onder zich; werkgroep
Schepencarrousel en werkgroep
Schepenkwartet.
De werkgroep Schepencarrousel houdt zich
bezig met het motiveren van
overheidsinstanties om mee te doen met een
carrouselsysteem, en de werkgroep
Schepenkwartet beheert het systeem om

schepen rond te laten varen. Zo vullen zij
elkaar aan.
De werkgroep Schepencarrousel werkt
samen met de provincie Gelderland.
Aangesloten gemeenten
Naast Arnhem en Nijmegen doet nu ook Wijk
bij Duurstede mee met het Schepenkwartet.
Ook heeft Wageningen aangegeven dat ze in
de toekomst wel mee zouden willen doen. De
onderlinge afspraken moeten nog wel op
papier gezet worden. Omdat we nog in de
opstartfase zijn hebben we nog niet veel
gemeenten en ligplaatseigenaren benaderd.
Inschrijven voor het Schepenkwartet
gestart
U kunt zich vanaf nu aanmelden met een schip
om mee te doen met het Schepenkwartet. Op
de website staat het aanmeldingsformulier.
Van de aangemelde schippers verwachten we
dat ze ook donateur worden. Tot nu toe
hebben we al een stuk of tien schepen. We
kunnen u dus in overleg de ligplaatsen in
Arnhem, Nijmegen (van 1 nov tot 1 april) en
Wijk bij Duurstede aanbieden.
Carrouselvaren erkent door
Rijkswaterstaat Oost-Nederland
Rijkswaterstaat Oost- Nederland (RWS) heeft
in oktober 2008 ligplaatsenbeleidsplannen
vastgesteld voor de rivieren IJssel, Rijn, Lek,
Waal en bijbehorende wateren. De
ontwerpplannen voor het ligplaatsenbeleid
verschenen in begin 2008. Burgers en
organisaties konden toen hun commentaar en
nadere voorstellen indienen.
Deze plannen noemde de
ligplaatsmogelijkheden voor recreatieschepen (

www.schepenkwartet.nl

meestal jachthavens) en voor schepen in de
beroepsvaart. Ligplaatsen voor de exbedrijfsvaartuigen schepen werden toen niet
genoemd.
De SHSA, SchepenCarrousel en andere
organisaties wezen toen op de noodzaak van
ook veilig te kunnen varen met voldoende
ligplaatsen voor de ex-bedrijfsvaartuigen. Ook
het begrip “carrouselvaren”, een
roulatieligplaatsensysteem in meerdere
gemeenten is toen genoemd naar RWS als
mogelijkheid van noodzakelijke ligplaatsen.
RWS reageerde positief hierop door
duidelijkheid te geven over de historische
bedrijfsvaartuigen ligplaatsen en tevens het
begrip “carrouselvaren” in de
ligplaatsbeleidsplannen te erkennen.
Voor het kortliggen worden de exbedrijfsvaartuigen nu gezien als behorend tot
de bedrijfsvaartuigen en niet tot de
recreatievaartuigen.
Voor langliggen is er al een groot tekort voor
de schepen in de beroepsvaart, maar RWS
staat zeker welwillend tegenover het
bevorderen van ligplaatsplannen voor exbedrijfsvaartuigen en het carrouselvaren bij
gemeenten.
Er zijn nu zeker kansen om plannen voor meer
varend erfgoed ligplaatsen, die sluimeren of in
voorbereiding zijn bij gemeenten en provincie,
met de waterbeheerder RWS in OostNederland verder uit te werken. Duidelijk is
ook dat voor recreatievaartuigen langer dan 20
meter bij het overnachten dezelfde rechten en
plichten gelden als bij bedrijfsvaartuigen.
Hopelijk is men dan niet meer afhankelijk van
het inzicht van de sluismeester, dat het schip
alleen in een jachthaven thuis hoort.
Door Cor Laan
Schepen van het Schepenkwartet op de
Arnhemse kadedagen
Op 11 en 12 april tijdens het paasweekend
worden voor de derde keer de Arnhemse
Kadedagen georganiseerd. Hierbij zullen een
groot aantal van de schepen van het
Schepenkwartet gepresenteerd worden. Ook
zal er een stand aanwezig zijn van het
Schepenkwartet.

Enkele hoogtepunten zijn:
-de komst van laad- en losschepen. Er wordt
weer "live" gelost en geladen aan de kade,
precies zoals dat vroeger ook ging,
-zaterdag de Houten Boten Show
georganiseerd door scheepstimmerwerf 't
Vliehout met (stand heden is 16 stuks)
-de tentoonstelling over de voormalige ASMwerf met films van de werf en tewaterlatingen.
De ASM-tent is een ontmoetingsplaats voor, en
wordt gerund door, ex-ASM-medewerkers,
-de presentatie van het project [BOAT] door
de RIBW. Een project waarbij door jongeren
een oud schip wordt opgeknapt,
-diverse lopende scheepsmotoren op de kade,
-er wordt weer live geklonken aan de zandaak
van Casper Helldörfer,
-er wordt getimmerd en geschaafd,
-zeeverkenners en Jason zullen hun kunsten
en schepen laten zien,
-4 shantykoren zullen hun kelen leeg zingen en
er is "traditioneel" weer een levendig
muziekprogramma op de Zeester,
-er zijn rondvaarten, er is een infomarkt,
palingrokers, soepvrouwtje, enz, enz.
Al met al een erg leuk programma wat u niet
kunt missen!
Organisatie
Het bestuur van Stchting Er-varen werkt
samen met een aantal adviseurs:
JanPieter Janse
Martin de Boer
BartJan Faas
Hinco Veenstra
Anoeska van Brenk
Het bestuur van Stichting Er-varen bestaat uit:
Annelinde Gerritsen (voorzitter)
Steven Gerritsen (interim secretaris)
Henno de Kuijper (penningmeester)
Gerard Derksen (bestuurslid)
Donateur worden
Steunt u ons initiatief en wilt u donateur
worden? Maak dan 30 euro over op
bankrekeningnummer 10.67.53.444 t.n.v.
Stichting Er-varen Arnhem, o.v.v. 'donateur' en
stuur ons eventueel een mail met uw
adresgegevens naar
contact@schepenkwartet.nl.

Het Schepenkwartet is een systeem waarbinnen schepen uitgewisseld kunnen worden tussen ligplaatsen. De schepen
liggen voor een korte periode (ca. 3 maanden) op een ligplaats.
Op de ligplaats presenteren de schepen het verhaal van het schip en de cultuurhistorie van de scheepvaart. Van het schip
wordt verteld waar en waarom het gebouwd is, wat het zoal heeft beleefd in de loop van de tijd en waarom bepaalde
aanpassingen gedaan zijn. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.

www.schepenkwartet.nl

