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GROOTSTE EN 

GEZELLIGSTE 

SCHEPENFESTIJN

Scheepsliefhebbers en erfgoedfans opgelet!! Van 
29 t/m 31 juli is er VreeswijkVolVaart! Dan wordt 
het voormalig dorpje Vreeswijk overspoeld met 
historische binnenvaartschepen. “Dit wordt het 
grootste en gezelligste schepenfestijn dat regio 
Utrecht ooit heeft gehad! Er zijn prachtige oude 

schepen, er is muziek, er is van alles te doen,” zegt 
André van Schie, directeur van de Museumwerf 
Vreeswijk. Kom naar VreeswijkVolVaart! Hét 
gratis evenement voor jong en oud waar u de 
vakantie voor uitstelt!

Op zaterdag 30 juli 
om 14.00 uur worden 
op de Museumwerf 
Vreeswijk de Eerste 
Open Nederlandsche 
Kampioenschappen 
Baklopen gehouden. 

Zeetjalk Janna voer 
vanaf 1899 negentig 
jaar lang(!) voor drie 
generaties Veldman 
uit Vreeswijk met o.a. 
grind, bakstenen, graan 
en kolen. 

Diverse kinderactiviteiten.
Kinderen van 3 tot 12 jaar 
kunnen hun Ketelbinkie 
diploma halen! Zie 
kinderprogramma op 
pagina 6 en 7.
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Op vrijdag 29, 
zaterdag 30 en 
zondag 31 juli 
aanstaande is 

er VreeswijkVolVaart! De 
grootste en gezelligste var-
end erfgoedmanifestatie in 
2016 van Nederland. Hét 
gratis evenement voor jong 
en oud om je vakantie voor 
te uit te stellen!

Deze zomer herleven oude 
tijden in Vreeswijk. Onder de 
noemer VreeswijkVolVaart! 
stroomt Vreeswijk (Nieuwe-
gein-Zuid) op 29 juli vol met 
zo’n 170 oude, gerestau-
reerde binnenvaartschepen. 
Een aantrekkelijke, rol-
stoelvriendelijke wandel-
route voert het publiek 
langs al dit moois dat tot 
en met 31 juli blijft liggen.   
Vreeswijk vormt een pas-
send decor voor deze mani-
festatie. Dat is niet toevallig. 
Gelegen aan het kruispunt 
van de meest belangrijke 
vaarwegen van Nederland, 
was Vreeswijk eeuwenlang 
het bruisende middelpunt 
van de binnenvaart. 

Met VreeswijkVolVaart! 
tovert Vreeswijk zich om 
tot één groot openluchtmu-
seum! Het oude dorp wordt 
weer even kompleet en krijgt 
het beeld zoals onze ((over)
groot)ouders dat nog zagen. 

DEZE ZOMER HERLEVEN OUDE TIJDEN IN VREESWIJK
KOM KIJKEN BIJ VREESWIJKVOLVAART!

De bezoekende schepen 
zijn van leden van de vereni-
ging Het Historisch Bedrijfs-
vaartuig. Met Vreeswijk-
VolVaart! laten ze zien waar 
zij voor staan. Dat is het be-
houd van oude bedrijfsvaar-
tuigen, de cultuurhistorie 
van de oude binnenvaart, 
de techniek en de bijbe-
horende ambachten. Want 
ambachtelijke zijn ze zeker, 
de werkpaarden van toen!

Rond VreeswijkVolVaart! 
zijn leuke, interessante acti-
viteiten georganiseerd voor 
jong én oud. Het program-
ma is samengesteld en mo-
gelijk gemaakt door leden 
van Het Historisch Bedrijfs-
vaartuig in samenwerking 
met gastheer Museumwerf 
Vreeswijk, Maritiem Nieuwe-
gein, Arie Kreukstichting, 
Vreeswijkse middenstand-

ers en Rijkswaterstaat. Een 
overzicht van de activiteiten 
vindt u in dit blad. Wat kunt 
u nog meer verwachten in 
dit huis-aan-huisblad dat 
speciaal is uitgegeven voor 
Vreeswijk-VolVaart!? U 
kunt lezen over de achter-
gronden van dit evenement, 
over de vereniging Het His-
torisch Bedrijfsvaartuig, over 
de Museumwerf Vreeswijk 
en de Eerste Open Neder-
landsche kampioenschap-
pen Baklopen. Daarnaast 

kunt u alvast kennismaken 
met bijzondere deelnemers 
zoals de schepen met een 
historische band met Vrees-
wijk. Vreeswijk puilt uit bij 
VreeswijkVolVaart! 
Scheepsliefhebber of niet: 
kom kijken naar deze ode 
aan de oude binnenvaart en 
neem uw (groot)ouders en/
of uw (klein)kinderen mee!

Cisca de Ruiter
VreeswijkVolVaart! / 
Museumwerf Vreeswijk

Foto: Yvonne van Vooren - Merwedekanaal 1988
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ERFGOED

Bij een monument 
wordt vaak gelijk 
gedacht aan een 
molen of een oud 

pand, maar wist u dat Ned-
erland over de grootste 
vloot van historische bedrijf-
svaartuigen beschikt?
Holland Waterland, we doen 
onze naam eer aan. Veel 
bedrijfsvaartuigen uit eind 
19e en begin 20e eeuw zijn 
bewaard gebleven en zijn 
nu in het bezit van particu-
lieren. Dit zijn echte liefheb-
bers die veel geld en tijd in-
vesteren in het behoud van 
hun schip, vaak uiterlijk nog 
in de originele staat.

Historische bedrijfsvaartuigen 
zijn niet alleen vrachtschepen, 
maar ook vissersschepen, 
veerponten, parlevinkers en 
al deze typen schepen zijn 
van 29 t/m 31 juli te bewon-
deren en sommige zijn zelfs 
van binnen te bezichtigen in 
Vreeswijk.

Veel van de schippers heb-
ben zich verenigd in Het His-
torisch Bedrijfsvaartuig. (De 
formele benaming van deze 
vereniging is de Landelijke 
Vereniging tot Behoud van 
het Historisch Bedrijfsvaar-
tuig.) Binnen deze vereni- 
ging helpen de leden elkaar 
met advies, het vinden van 
historische informatie over 
hun schip en authentiek 
materiaal. Veel vrijwilligers 
spannen zich in voor de ve-
reniging. Een voorbeeld is 
de jaarlijkse erfgoedmanifes-
tatie die dit jaar in Vreeswijk 
wordt georganiseerd. 

Het doel van deze manifes-
tatie is om het publiek ken-
nis te laten maken met deze 
monumentale schepen. 
Nevendoel is natuurlijk ook 
dat de schippers elkaar 
kunnen ontmoeten. Er is 
een hechte band tussen de 
schippers onderling. Door-
dat de schepen meestal ook 
gewoon varen, vinden op 
het water en in de havens 
steeds nieuwe ontmoetin-
gen plaats. Het Historisch 
Bedrijfsvaartuig heeft 1600 
leden van wie er zo’n 1350 
een schip bezitten.

Het Historisch Bedrijfs-
vaartuig behartigt ook de 
belangen van de erfgoed-
bezitters bij overheden. 
Een voorbeeld hiervan is 
het realiseren van museum-
havens waardoor het erf-
goed een bijdrage levert 
aan het historische gezicht 
van veel steden. Een ander 
voorbeeld is dat overheden 
rekening houden met de 
historische schepen als het 
gaat om wet- en regelge-
ving. Deze wordt vaak ge-
maakt voor ‘normale’ be-
drijfsvaartuigen en leveren 
de eigenaren van historische 
schepen grote problemen 
op als zij deze ook moeten 
opvolgen. 

De schippers zijn trots op 
hun schip, dat ze vaak let-
terlijk van de sloop hebben 
gered en zien ernaar uit u in 
Vreeswijk te ontmoeten en 
te vertellen over hun passie.

Inge Koomen

Dit idee is daarna besproken door de directie van de Museumwerf en de schippers van de Museumhaven. Hier werd het 
idee een plan om de reünie van de landelijke vereniging Het Historisch Bedrijfsvaartuig (HHB) te organiseren in 2016.

De HHB, waarvan vrijwel elke schipper in de museumhaven lid is, houdt ieder jaar ergens in Nederland haar zogenaamde
reünie. Die reünie, welke altijd in laatste weekend van juli wordt gehouden, is een grote manifestatie van varend erfgoed.
Overigens heeft Nederland het grootste aantal historische schepen ter wereld. De meeste schippers van deze vloot 
zijn aangesloten bij het HHB en bezoeken jaarlijks de genoemde bijeenkomst.
In 2014 kwam het uiteindelijk tot een kandidaatstelling voor de reünie van 2016.

Tijdens de algemene ledenvergadering van het HHB in 2014 was Vreeswijk een van de twee kandidaten voor 2016. 
Ondersteund door burgemeester Backhuis van Nieuwegein, is Vreeswijk door de schippers van de Museumhaven ge-
presenteerd als een geschikte locatie voor de reünie van 2016.
U begrijpt dat Vreeswijk de stemming heeft gewonnen. Een groot gedeelte van ons Nederlands varend erfgoed 
vaart daarom eind juli Vreeswijk binnen voor VreeswijkVolVaart! 

Johan Sloots

DE AANLEIDING VOOR VREESWIJKVOLVAART!

EIND 2013 IS OP DE MUSEUMWERF VREESWIJK HET IDEE GEBOREN VOOR EEN GROOT 
NAUTISCH EVENEMENT VOOR GEHEEL VREESWIJK

OVERAL IN HET OUDE VREESWIJK VIND JE SPOREN VAN DE 
BINNENVAART. HET VOORMALIGE DORPJE TELT MAAR LIEFST 
VIER SLUIZEN EN EEN SCHIPPERSINTERNAAT. GELEGEN AAN HET 
KRUISPUNT VAN OOIT DE BELANGRIJKSTE VAARWEGEN VAN 
NEDERLAND, WERD DIT OUDE SCHIPPERSDORP OVERSPOELD 
DOOR SCHIPPERS EN SCHEPEN.
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EEN WATERWEG VOOR UTRECHT

VREESWIJK, PASSEND DECOR VOOR VREESWIJKVOLVAART! 

Vreeswijk betekende veel 
voor de scheepvaart en an-
dersom. Gelegen aan het 
kruispunt van ooit de be-
langrijkste vaarwegen van 
Nederland, werd dit oude 
schippersdorp overspoeld 
door schippers en schepen. 
Dit vindt z’n oorsprong in de 
12e eeuw. Utrecht was een 
internationale handelsstad, 
afhankelijk van goede vaar-
verbindingen. Dit waren 
o.a. de Vecht richting het 
noorden (Scandinavië) en 
de Rijn richting het westen 
en het oosten (Duitsland). 
Nadat in 1122 de Rijn bij 
Wijk Bij Duurstede was af-
gedamd als remedie tegen 
overstromingen, was Utre-
cht in een klap afgesloten. 

De verbinding met de Rijn 
werd hersteld met een ka-
naal, de Vaartsche Rijn, vanaf 
Tolsteeg naar het (inmiddels 
verdwenen) plaatsje ’t Gein. 
Daar, via een overtoom (een 
soort kluunplaats voor bo-
ten), konden schepen naar 
de Lek en vice versa. 

Ook deze verbinding werd 
afgedamd waarna, in de 
13e eeuw, een nieuw ka-
naal, de Nieuwe Vaart, de 
Vaartse Rijn met de Lek ver-
bond. Dat was bij Vreeswijk, 
een plaatsje dat in de 8e 
eeuw door ondernemende 
Friezen als handelsneder-
zetting was gesticht. Dit 
Vreeswijk lag verder van de 
Lek dan nu. Ook hier besch-
ermde een dijk het gebied 
tegen overstroming zodat 
schepen moesten worden 
overgeslagen of gebruik-
maken van een overtoom.
In 1373 werd de dijk door-
gestoken om er een sluis 
aan te leggen. Vreeswijk 
lag hierdoor direct aan het 
kruispunt van de belangrijk-
ste vaarwegen. 
Een sluis betekent op-
onthoud voor schippers, 
voor Vreeswijk bood dit 
kansen. Er kwamen winkels 
en bedrijven waar schippers, 
wachtend op hun schut-
beurt, inkopen deden of 
reparaties lieten doen. 

OPONTHOUD
De industrialisatie gaf de 
scheepvaart een enorme 
‘boost’. Er waren grond-

opnieuw toesloeg. Vrees-
wijk voer er wel bij. Aan 
de Handelskade verrees 
een tweede dorpskern met 
winkels en bedrijven. Eind 
19e eeuw telde Vreeswijk 
1500 bewoners, 23 kruide-
niers, 12 warme bakkers, 10 
slagers, 12 cafés en talrijke 
reparatiebedrijven, zoals 
zeilmakers, touwslagers, een 
mastenmakerij, 5 scheeps-
werven. In totaal zo’n 73 win-
kels. Er gebeurde nog meer 
op scheepvaartgebied. 
Vreeswijk was een belang-

stoffen nodig, bouwstoffen, 
brandstof. Steden groei-
den. De landbouw groeide. 
Er kwam meer en grotere 
schepen. Goede verbindin-
gen waren belangrijker dan 
ooit. 
Amsterdam was Utrecht als 
internationale handelsstad 
voorbijgestreefd en ge-
brand op goede verbindin-
gen met Duitsland en Rot-
terdam. In 1824 ontstond 
de Keulse Vaart: een ver-
beterde vaarroute over de 
Vecht, de Utrechtse Stads-
buitengracht en de Vaartse 
Rijn naar de Lek, door de 
vernieuwde en vergrote 
Oude Sluis in Vreeswijk. 
Vreeswijk floreerde, want 
de verbeterde waterweg 
trok extra scheepvaart aan. 
Schippers moesten dagen 
wachten voor de sluis waar-
door winkels druk werden 
bezocht. Zo ook de kroegen 
waar verladers zitting had-
den. 

Amsterdam, Utrecht en 
de schippers waren mind-
er gecharmeerd van het 
oponthoud. Het in 1892 
voltooide Merwedeka-
naal bood uitkomst. Deze 
nieuwe verbinding tussen 
Amsterdam, de Lek en de 
Waal leidde het verkeer vlak 
langs Vreeswijk over een 
zijkanaal met een nieuwe 
grotere sluis naar de Lek: 
de Koninginnensluis. Maar 
de geschiedenis herhaalde 
zich. Het Merwedekanaal 
trok ook meer vaarverkeer 
aan waardoor oponthoud 

rijk koppelstation geworden 
voor scheepsjagers en later 
voor sleepboten. Vreeswijk 
had ook een andere eigen 
branche: zandwinning en 
-transport waaraan velen 
een aardige boterham ver-
dienden. Het dorp bezat in 
het begin van de 20e eeuw, 
met zo’n 150 zandschepen, 
de grootste zandwinnings-
vloot van Nederland!
In 1915 werd in Vreeswijk 
het schippersinternaat Prins 
Hendrik geopend waardoor 
schepen een extra reden 
hadden om het dorp aan te 
doen. 

VREESWIJK-
VOLVAART!
Scheepvaart bracht veel 
reuring in het schippers-
dorp. Hieraan kwam een 
eind nadat in 1938 het Lek-
kanaal met de supermo-
derne Prinses Beatrixsluis 
gereedkwam. Scheepvaart 
werd voortaan efficiënt om 
Vreeswijk heengeleid.
Wat rest zijn de stille getuig-
en, waarbij de Museumwerf 
Vreeswijk met o.a. de Muse-
umhaven de herinnering aan 
de oude binnenvaart lev-
end houdt. Het decor met 
de oude gevels, bruggen 
en sluizen is er nog. Vrees-
wijk wordt weer heel met 
VreeswijkVolVaart!! 

Cisca de Ruiter

EEN SLUIS BETEKENT OPONTHOUD VOOR SCHIPPERS, VOOR VREESWIJK BOOD DIT KANSEN

Overal in 
het oude 
V r e e s w i j k 
vind je 

sporen van de binnen-
vaart. Het voormalige 
dorpje telt maar liefst 
vier sluizen en een 
schippersinternaat. Aan 
de Handelskade liggen 
vrachtschepen. Er is een 
zeilmaker, een scheeps-
werf: de Museumwerf 
Vreeswijk, de laatste 
van de vijf werven. Een 
bronzen beeld bij de 
Oude Sluis, de Beuge-
laer, eert de voorbije 
zandschipperij. Voorma-
lige winkelpanden zijn 
er ook, te veel voor de 
Vreeswijkers alleen. 

Vrachtschepen aan Handelskade 
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V R E E S W I J K 
AAN DE BAK

het geurt naar olie, teer en taan,
uit elke windstreek sturen schippers
hun tjalken, slepers, aken, klippers

op (’t lijkt wel) neerlands midden aan

op eigen kiel naar vreeswijk toe!
en als het water komt tot leven

terwijl de walkant lijkt te beven
de sluis wordt haast het schutten moe

d’historie laat de ankers neer,
het varend erfgoed komt drie dagen

het oog van liefhebbers behagen
en koppelt schoonheid hier met sfeer

‘k vermoed een heimelijke wens
bij kijkers op de dijk, de kade

bij ’t schouwen van de grand’ parade;
‘ach, was ook ik een watermens’

© ton de gruijter



De opdrachten staan allemaal in het teken van het 
‘zeemansleven’.

• Kinderen van 3 t/m 5 jaar kunnen hun diploma 
Ketelbinkie-junior halen. Ook zij voeren hiervoor 
een aantal opdrachten uit onder begeleiding van 
hun ouders/verzorgers. Deze opdrachten worden 
op één locatie uitgevoerd.

Als alle opdrachten zijn uitgevoerd kan er in de 
fotocabine een portretfoto als matroos gemaakt 
worden. Daarna kan het diploma in ontvangst 

worden genomen. Bijdrage is €2,= per kind.
Inschrijven, fotocabine en diploma ophalen kan bij 
de infostand op de Dorpsstraat.
10.00-17.00 uur 
Gieklopen op wisselende tijden, bij zeeklipper 
Neerlandia nabij de Koninginnensluis 
10.00-17.00 uur 
Wrikwedstrijden op wisselende tijden, verzorgd 
door scouting Prins Bernhard Groep

10.00-15.00 uur 
Ketelbinkie Diploma voor verschillende leeftijdscate-
gorieën, aanmelden bij infostand op de Dorpsstraat 
naast de Oranjebrug:
• Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen hun Ketelbinkie 

diploma halen! Hiervoor moeten ze op verschillen-
de plaatsen (onder meer op schepen) een aantal 
opdrachten uitvoeren. 

VRIJDAG 29 JULI
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PROGRAMMA
14.00-15.00 uur  Intocht vanuit Jutphaas   
 naar Vreeswijk, vooraf  
 gegaan door vlaggenschip  
 van de vereniging Het   
 Historisch Bedrijfsvaartuig:  
 de luxe motor Terra Nova 
15.00-15.30 uur Verzamelen van overige   
 deelnemende schepen in  
 de Koninginnensluis
15.30 uur Intocht vanuit de 
 Koninginnensluis naar   
 Vreeswijk
16.00-17.00 uur Spectaculaire opening  
 erfgoedmanifestatie   
 VreeswijkVolVaart! bij   
 Museumwerf Vreeswijk en  
 start hellingbeurt van   
 zeetjalk Hendrika
17.00 uur  Receptie voor genodigden  
 bij Museumwerf Vreeswijk,  
 met aansluitend opening   
 tentoonstelling 100 Jaar   
	 Zelflossen
18.00-23.00 uur Diverse optredens op   
 verschillende podia in 
 het dorp

WOENSDAG 27 JULI
Aankomst gedeelte 
deelnemende schepen 
te Jutphaas

DONDERDAG 28 JULI
Aankomst gedeelte 
deelnemende schepen te Vreeswijk

VRIJDAG 29 JULI

ZATERDAG 30 JULI

10.00-15.00 uur  Kinderactiviteit behalen van Ketelbinkiediploma. Melden bij info-kraam 
 Dorpsstraat naast Oranjebrug
10.00-17.00 uur  Kinderactiviteiten bij Museumwerf Vreeswijk
10.00-17.00 uur  D iverse activiteiten:

• Nautische markt op de Handelskade
• Rondleidingen langs de schepen door Vreeswijkse oud-schippers, startpunt bij 

Museumwerf Vreeswijk
• Tentoonstelling schipbruggen op machine-brugschip (afkomstig van oude schip-

brug tussen Vreeswijk en Vianen) bij Museumwerf Vreeswijk
• Rondvaart met de authentieke stoomsleepboot Jan de Sterke vanaf Museumwerf 

Vreeswijk
• Schipperscafé aan boord van de Terra Nova aan de Handelskade
• Demonstratie mastmaken bij stevenklipper Hugo Grotius nabij de Terra Nova 
• Gieklopen bij zeeklipper Neerlandia aan de Handelskade nabij de Koninginnensluis
• Wrikwedstrijden georganiseerd door scouting Prins Bernhard Groep
• Bezichtiging van opengestelde schepen (gemarkeerd met gele en blauwe ballons)
• Bezichtiging van het legendarische woon-/atelierschip De Zwerver (Hoogeveensche 

Praam) aan de Prins Hendriklaan naast Oranjebrug
• Presentatie kunstprojecten bij Museumwerf Vreeswijk

11.00-14.00 uur Zandlosdemonstraties Museumwerf Vreeswijk
13.00-23.00 uur Diverse optredens op verschillende podia in het dorp 
14.00 uur Start van de Eerste Open Nederlandsche kampioenschappen Baklopen, aan boord  
 van IJsselaak Door Gunst Verkregen bij Museumwerf Vreeswijk (let op: deelnemers  
 aanmelden vóór 23 juli bij museumwerf@museumwerf.nl)

10.00-17.00 uur  Kinderactiviteiten bij 
 Museumwerf Vreeswijk
10.00-17.00 uur  Diverse activiteiten:

• Tentoonstelling schipbruggen 
op machine-brugschip (afkom-
stig van oude schipbrug tussen 
Vreeswijk en Vianen) bij 

  Museumwerf Vreeswijk
• Bezichtiging van opengestelde 

schepen gemarkeerd door gele 
en blauwe ballons

• Bezichtiging van het legendari-
sche woon-/atelierschip De 

  Zwerver (Hoogeveensche 
Praam) aan de Prins Hendrik-
laan naast Oranjebrug 

• Presentatie kunstprojecten bij 
Museumwerf Vreeswijk

11.00-17.00 uur Taste IT, proeverij in het dorp
13.00-21.00 uur Diverse optredens op 
 verschillende podia in het dorp
13.30-15.00 uur De Koninginnensluis gaat 100  
 jaar terug en wordt gevuld met  
 deelnemers aan de vlootschouw 
15.00 uur Schutten Koninginnensluis met  
 deelnemers Vlootschouw 
16.00-17.00 uur Vlootschouw over de Lek 
 voorzien van professionele uitleg 
19.00-22.00 uur Diverse miniconcertjes aan  
 boord van verschillende schepen 

ZONDAG 31 JULI

MAANDAG 1 AUGUSTUS
Vertrek schepen vanaf 10.00 uur

Cisca de Ruiter

KINDER PROGRAMMA
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Noorderstraat

Wiersdijk

met de auto:  parkeren uitsluitend via A27, afrit 28 
   P&R bij Het Klooster, bewegwijzering vanaf afrit
   vanaf daar pendelbus naar manifestatie!
   Vreeswijk is afgesloten voor autoverkeer!
met het OV: Bus 77 Nieuwegein, halte Museumwerf
   Sneltram Nieuwegein halte Wiersdijk
   Fiets Voetveer Vrevia (vanaf Vianen)
    vaartijden  vr, za tot 24:00 uur
       zo tot 23:00 uur

Verenigingsschip
Terra Nova
met terras

Museumwerf 
Vreeswijk
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Vreeswijk

Fort
Vreeswijk

Markt

Henri Dunantlaan
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Podium 

Kinderactiviteiten
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16.00-17.00 uur  
Spectaculaire opening VreeswijkVolVaart! 
bij Museumwerf Vreeswijk
18.00-20.00 uur 
Start muziekprogramma podium Noord 
(t/o eetcafé Friends)
18.00-21.00 uur
Jazzband, Podium Midden (binnenkolk 
Oude Sluis)
18.00-23.00 uur
John Brass, Lex Rietdijk, Podium Zuid 
(Raadhuisplein) 
20.00-23.00 uur
Rik Hoogland, Podium Noord  
*(mogelijk uitloop tot 01:00 uur)

13.00-14.00 uur 
Start muziekprogramma podium Noord
13.00-17.00 uur  
Jermy, Podium Zuid
13.00-17.30 uur 
Diverse lokale activiteiten o.l.v. Theater 
De Kom, Podium Midden
14.00-15.30 uur 
De Brulboei, Podium Midden
14.00-18.00 uur 
Roosy, Podium Noord
18.00-20.00 uur 
Achtergrondmuziek, Podium Noord
18.00-20.30 uur
Lokale zangers, Podium Midden
20.00-23.00 uur 
Glen Palm, Podium Noord
19.00-23.00 uur 
Rik Hoogland, Lex Rietdijk, Podium Zuid
21.00-23.00 uur
The Arrows (met Toni Perroni van het Goede 
Doel op de drums), Podium Midden

13.00-17.00 uur 
Taste IT, proeven bij diverse gelegenheden
(strippenkaarten á € 10,= verkrijgbaar bij 
Vreeswijkse ondernemers)
13.00-14.00 uur 
Start muziekprogramma, Podium Noord
13.00-15.00 uur
Spatzs op Podium Midden
13.00-17.00 uur
Modeshow op Podium Midden en Zuid
13.00-17.00 uur 
John Brass op Podium Zuid
14.00-18.00 uur 
Ronny Wijngaarde op Podium Noord
15.30-17.00 uur  
De Brulboei op Podium Midden
17.00-21.00 uur
Jazzband op Podium Midden 
17.00-21.00 uur 
Diverse lokale activiteiten o.l.v. Theater
De Kom op Podium Zuid 
18.00-21.00 uur 
Diverse lokale activiteiten o.l.v. Theater 
De Kom op Podium Noord
19.00-22.00 uur
Diverse miniconcertjes aan boord van 
verschillende schepen 

Kijk voor het meest actuele programma-
overzicht op www.vreeswijkvolvaart.nl.

VRIJDAG 29 JULI

ZATERDAG 30 JULI

ZONDAG 31 JULI

CULTUREEL
PROGRAMMA

10.00-17.00 uur 
Kinderactiviteiten (div. leeftijden) bij de 
Museumwerf Vreeswijk zoals:
• Zelf varen in handraderbootjes
• Workshops: 
• (varende) stoombootjes bouwen
• Zeilklompjes schilderen

• Aan de Slag: Spelenderwijs kennismaken met het leven en 
   werken in de oude binnenvaart via nieuwe attributen op het 
   werfterrein
• Rijden in een miniatuurtractor-met-aanhanger, -vrachtauto of   
   -treintje
• Schminken en stoere (plak)tattoos
• Touwdraaien met het Touwmuseum uit Oudewater 
• Blikjespers

ZATERDAG 30 JULI EN ZONDAG 31 JULI
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Wilt u met uw partner, vriend of vriendin meevaren tijdens de intocht op vrijdag 29 juli? De organisatie van VreeswijkVolVaart! heeft twee plaatsen vrijgehouden op het vlaggenschip 
de ‘Terra Nova’. U maakt kans op deze plaatsen door de oplossing van deze rebus vóór 25 juli a.s. te sturen naar info@vreeswijkvolvaart.nl. Door een onafhankelijke commissie 
wordt uit de inzendingen met de goede oplossing de prijswinnaar getrokken. 

DE EERSTE OPEN NEDERLANDSCHE 
KAMPIOENSCHAPPEN BAKLOPEN

Op zaterdag 30 
juli om 14.00 
uur wordt op 
de Museum-

werf Vreeswijk de 
eerste editie van de 
Open Nederlandsche 
K a m p i o e n s c h a p p e n 
Baklopen gehouden. 
Honderd jaar geleden 
vond zandschipper Arie 
Kreuk uit Nieuwerkerk 
a/d IJssel de zelflosin-
stallatie uit. Er zijn 
tussen 1916 en 1970 
honderden zand- en 
grindschepen uitgerust 
met dit systeem.

Het systeem bestaat uit een 
mast, giek en kiepbak. Op 
het voordek van het schip 
staat de motorlier, bediend 
door een lierman of -vrouw. 
In het ruim staat de bakloper 
die de bak opvangt, achter-
over trekt en naar beneden 
loopt. Vervolgens wordt de 
bak met de lier opgetrok-
ken en vult zich met zand. 
De bak gaat door middel 
van blokken langs de rij-
draad naar boven. Eenmaal 
boven de losplek trekt de 
lierman aan de lijn die ver-
bonden is met de pal van de 
losbak, waarna de bak kiept 
en de lading lost. Zowel het 

‘lieren’ als het ‘baklopen’ 
vergt grote vaardigheden. 
Om dit vakmanschap in ere 
te houden, organiseert de 
Museumwerf Vreeswijk dit 
kampioenschap.
De 1e prijswinnaar ontvan-
gt de ‘Piet van Dijk-trofee’ 
bestaande uit een unieke 
miniatuur losbak. Piet van 
Dijk was een unieke Vrees-
wijkse zandschipper die 

veel heeft betekend voor de 
Museumwerf en Vreeswijk. 
Meer informatie over de 
zelflosinstallatie vindt u op 
www.museumwerf.nl en 
www.vreeswijkvolvaart.nl.

Ko Blok, 
Arie Kreukstichting

PRIMEUR BIJ 
VREESWIJKVOLVAART! 

Piet van Dijk als lierman tijdens een demonstratie 
zandlossen bij de Museumwerf Vreeswijk, 2010. 
Fotograaf: Cisca de Ruiter

Zandlosdemonstratie: interessant voor jong en oud!

De IJsselaak Door Gunst Verkregen vormt 
het strijdtoneel voor de Eerste Open 

Nederlandsche Kampioenschappen Baklopen. 
Winnen is een kwestie van zo snel mogelijk de 

losbak laden door de bakloper en de pal op het 
juiste moment lostrekken door de lierman. 

Fotograaf: Cisca de Ruiter
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Schipbrug over de Lek bij Vianen. Een van 

de machine-brugschepen heeft er net een deel 

van de brug uit gevaren waardoor de schepen 

kunnen passeren. Foto onbekend, collectie 

Nelly Derksen

MACHINE-BRUGSCHIP UIT 1896
Speciaal voor Vreeswijk-
VolVaart! keert deze gouwe 
ouwe terug op het honk. 
Het is een van de twee ma-
chine-brugschepen van de 
schipbrug tussen Vreeswijk 
en Vianen. Zij en haar twee-
lingzus waren de eerste 
machine-brugschepen van 
Nederland! Zij deden dienst 

je: twee eencilinder Van-
Rennes-petroleummotoren 
(6 pk). Het openen en slu-
iten van de vlotbrug verliep 
daarmee een stuk sneller.
Edu van der Velden en 
Nelly Derksen redden het 
machine-brugschip in 2000 
van de sloop. In bruikleen 
gegeven aan de Stichting 
Watermonumenten, fun-
geert het schip nu als ten-
toonstellingsruimte in de 
Museumhaven van Zutphen. 
U bent welkom aan boord 
bij een tentoonstelling over 
schipbruggen. Meer over 
dit schip vindt u op www.
museumhavenzutphen.nl. 

bij deze drijvende brug, tot-
dat de Viaanse brug in 1936 
gereedkwam en de schip-
brug werd ontmanteld. 
De schipbrug werd aange-
legd in 1840. In 1896 werden 
de twee machineschepen 
aan de brug toegevoegd. 
Zij waren elk voorzien van 
een technisch hoogstand-

VREESWIJKSE GASTEN 
TIJDENS VREESWIJKVOLVAART! STROOMT VREESWIJK 
VOL MET OUDE BEDRIJFSVAARTUIGEN. EEN AANTAL VAN 
HEN HEEFT EEN BAND MET VREESWIJK. WIE ZIJN DEZE 
SPECIALE VREESWIJKSE GASTEN?
Cisca de Ruiter

Het machine-brugschip in 2012. Foto: Jaap Boersema

Zeetjalk Janna weer onder zeil. 

Foto: Eric Schumacher

ZEETJALK JANNA, GEBOUWD IN 1898 
BIJ MITTENDORFF IN DEDEMSVAART

WILNISSE AAK DE AAK (42 TON), GEBOUWD IN 1900 BIJ 
H. HARING IN WILNIS

LUXE MOTOR DE MORGENSTER (66 TON), GEBOUWD 
IN 1925 BIJ D. KOK IN VINKEVEEN

LUXE MOTOR 
MOMO  
(80 TON), GEBOUWD 
IN 1923 BIJ ‘DE 
ONDERNEMING’ IN 
NIEUW-LEKKERLAND

De Janna voer vanaf 1899 
negentig jaar lang(!) voor 
drie generaties Veldman uit 
Vreeswijk met o.a. grind, 
bakstenen, graan en kolen. 
In de jaren vijftig werd ze 
gemotoriseerd. Haar laat-
ste reis was in 1988 met aan 
boord 150 ton erwten van 
Rotterdam naar Woerden. 
Janna was een van de laat-
ste met vracht varende 
tjalken! Huidige eigenaren 
Erik en Jeanette Schumach-
er brachten het schip acht 
jaar geleden terug naar 
Vreeswijk. De Janna heeft 
nu een vaste plek in de Mu-
seumhaven Vreeswijk. De 
Schumachers varen er vaak 
mee, door heel Nederland. 
Meer over deze zeetjalk 
leest u op www.museum-
werf.nl/schepen/. 

De Aak is ook weer een 
oude bekende, alhoewel 
Vreeswijkers haar niet direct 
zullen herkennen. Onder 
het bewind van de Vrees-
wijkers Hendricus Jacobus 
van Leusden, Pieter van 
Dijk Pieterszoon en diens 
zoon, behoorde deze aak 
tot de jaren zestig tot de 
Vreeswijkse zandwinnings-
vloot, destijds de groot-
ste van Nederland! Haar 
scheepsnaam veranderde 
van Vertrouwd geen Vriend 
via Jacobus Hendricus, naar 
Hermina III en Hermina 3. Van 
Leusden en Van Dijk won-
nen nog zand met de hand, 
met de beugel: een ijzeren 
ring aan een meterslange 
stok, waaraan een katoenen 
zak was bevestigd. Daar-
mee schraapte men zand 
van de bodem. Met derge-

De Morgenster was tot in 
de jaren ‘60 vaste klant bij 
de Vreeswijkse scheepswerf 
Buitenweg, de latere Muse-
umwerf Vreeswijk. Het schip 
heette toen Door Gunst Ver-
kregen en was van Leendert 
Zegert van Vliet. Hij en zoon 

Deze luxe motor stond in 
Vreeswijk bekend als de An-
tonia Johanna. Vreeswijkers 
Antonius (Toon) Pouw en 
Antonia Johanna Baars lieten 
het schip bouwen voor de 
zandindustrie. In 1937 volgde 
zoon Hendricus Antonius 
Pouw zijn vader op. Ook hij 
beugelde zand met het schip. 
Na WO II kreeg het schip een 
knijper waarmee in een keer 
een flinke hoeveelheid zand 
van de bodem kon worden 
gehapt. Daarnaast kreeg de 
Antonia Johanna ook een zelf-
losinstallatie. Hoe daarmee 

werd gelost, kunt u zaterdag 
30 juli zien bij de Museum-
werf Vreeswijk tijdens de 
Eerste Open Nederlandsche 
Kampioenschappen Baklo-
pen. Hendricus Antonius’ 
zoon Henk volgde zijn vader 

weer op. Eind jaren zeventig 
stierf hij van ouderdom in 
Utrecht aan boord als woon-
schipper. Nu is het schip in 
de zorgzame handen van 
Laurens Groenendijk.

lijke relatief kleine scheep-
jes viel in de jaren vijftig 
weinig meer te verdienen. 
Omdat er toen ook woning-
nood heerste, werd De Aak 
opgebouwd als woonboot. 
Zo functioneerde ze tussen 
1961 en 2003 als woonschip 
Eenhoorn aan de Da Cos-
takade in Utrecht. Ontdaan 

Willem vervoerden er turf 
mee vanuit Vinkeveen en 
op de terugvaart bouwma-
terialen. Het motorschip 
voer ook enige tijd in de 
beurtvaart tussen Uithoorn 
en Haarlem. Vanaf 1963 
transporteerde Leenderts 

van haar opbouw werd ze 
vervolgens gebruikt voor 
het transport van bouwma-
terialen voor de restauratie 
van een Friese molen. Nu 
is het tijd geworden voor 
haar eigen restauratie waar 
de huidige eigenaren Rolf 
en Lia van der Mark nu mee 
bezig zijn. 

kleinzoon Ben Kruyt veen-
grond voor de tuinbouw met 
het schip dat hij de naam 
De Morgenster meegaf. In 
1988 stopte het werkzame 
bestaan. Verknocht aan hun 
schip varen Ben en Elly Kruyt 
er nu mee voor hun plezier.

De Antonia Johanna nu als woonschip Momo. 
Foto: Laurens Groenendijk

De Aak bij de Museumwerf Vreeswijk, 2016. 
Foto: Cisca de Ruiter

Recreatieschip De Morgenster. 
Foto: Ben Kruyt

Uithoorn 1947. Ben staat als tweejarig jochie 

aan de hand van grootvader Leendert Zegert. 

Rechts staan twee van Leenderts zoons. Uit het 

album van de familie Kruyt
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Bona Spes zoals zij er nu uitziet. Foto: Bart Lahr

HOLLANDSE 
TJALK 
VERTROUWEN  
GEBOUWD IN 
1903 BIJ J.H. VAN 
ZUTPHEN IN 

De Vertrouwen heeft in meer 
dan één opzicht een band 
met Vreeswijk. F.A. Sinterni-
klaas uit Vinkeveen liet het 
zeilschip bouwen voor de 
zand- en grindvaart bij J.H. 
van Zutphen. Maar…. dit 
was in Wilnis. Later, in 1906, 
hebben de gebroeders Van 
Zutphen het werfbedrijf in 
Vreeswijk voortgezet. 
Onder de naam De Eenige 
Zoon gleed de tjalk van de 
helling. Ze was het eerste 
geklonken schip van deze 

werf. Door gebrek aan erva-
ring bleek ze klinkziek of wel 
behoorlijk lek. In de jaren 
dertig werd de Vreeswijker 
G.F. van Dijk de eigenaar. De 
tjalk heette toen Vertrouwen. 
Niet duidelijk is of Van Dijk 
de scheepsnaam veranderde 
in Nieuwe Zorg en of hij het 
schip heeft gemotoriseerd. 
Wel weten we wie de motor 
heeft ingebouwd: Scheep-
swerf Gebr. Van Zutphen in 

Vreeswijk! Waarschijnlijk hield 
Van Dijk het schip tot begin 
jaren zestig. Na redding van 
de sloop en een liefdevolle 
restauratie in de jaren zeven-
tig, werd ze woonschip in 
Amsterdam, onder de naam 
Willy. In 2003 werd het schip 
opnieuw gerestaureerd. De 
huidige eigenaar Ruut Louw-
ers gebruikt de tjalk, opnieuw 
Vertrouwen genaamd, nu als 
varend recreatieschip.

LUXE MOTOR BONA SPES 
(214 TON), GEBOUWD IN 1930 BIJ DE SCHEEPSWERF DE HOOP 
VOORHEEN DE GEBROEDERS BOOT IN LEIDERDORP

Ook de Bona Spes was 
vaste klant bij scheepswerf 
Buitenweg. Dat was niet zo 
verwonderlijk, want de zus 
van eigenaar Arie Cornelis 
Speksnijder uit Krimpen 
a/d IJssel, Neeltje, was ge-
trouwd met directeur Her-
man Buitenweg. Speksnijder 
kocht het schip in 1940, 

toen Jacqueline genaamd, 
van scheepswerf De Hoop. 
Speksnijder veranderde de 
scheepsnaam in Bona Spes 
en maakte het motorschip 
geschikt voor het zandtrans-
port. Ook voorzag hij haar 
van een zelflosintallatie. 
Eind jaren zestig fungeerde 
de Bona Spes als kraan-

schip bij de overslag. Zo 
bleef het schip in gebruik 
bij de volgende eigenaren, 
de Gebroeders Romijn uit 
Alphen aan de Rijn, die de 
Bona Spes in 1989 kochten. 
In 2008 kwam het schip in 
handen van de huidige eige-
naar Bart Lahr.

De Bona Spes rechts op de foto. Samen 

met het andere schip was zij in 1954 het 

eerste schip op de pas vernieuwde helling 

van scheepswerf Buitenweg in Vreeswijk. 

Foto afkomstig uit de collectie van de 

familie Buitenweg

ZANDAAK SAMENWERKING  
(12 TON) UIT CA. 1892 

Een aparte vermelding be-
treft de Samenwerking van 
huidige eigenaren Peter 
Jansen en Paul Versteege. 
Alhoewel dit schip geen 
directe Vreeswijkse band 
heeft, staat ze als zandaakje 
wel symbool voor de zand-
winning in Vreeswijk. Met 
dergelijke aakjes gingen de 
Vreeswijkse zanschippers 
aanvankelijk ook op pad. 
De Samenwerking is van 
1930 tot 1975 door de ge-
meente Rotterdam gebruikt 
voor baggerwerk. Na res-
tauratie kwam ze in 1980 
terecht in de recreatievaart.
(Bronnen: eigenaren; Het 
Historisch Bedrijfsvaartuig; 
Project Stalen Woonschepen 
Utrecht; Rina Copier -  Van den 
End; Frank Pouw, Thijs van 
Rossum; George Snijder; Ton 
Valkenburg) 

Vreeswijkse zandschippers wonnen aanvankelijk zand 
met dergelijke relatief kleine aakjes. 
Foto: Peter Jansen

De Vertrouwen als recreatieschip onder zeil. 
Foto: collectie Ruut Louwers.

Museumwerf Vreeswijk is een gezellig binnenvaartmuseum gecombineerd 
met een werkende werf. Er zijn binnenruimtes met vaste en wisselende 
tentoonstellingen en een werfterrein waar u kennis kunt maken met 
uiteenlopende aspecten van de historische binnenvaart. Voor kinderen 

is er Aan de Slag: met speciale toestellen en attributen spelenderwijs ervaren 
hoe er werd gewerkt aan boord van een schip of op een scheepswerf. Ze worden 
daarbij geholpen door Hans van de Werf, een vrolijke jonge sproetenkop die op 
tekstborden uitleg geeft. De Museumwerf Vreeswijk is gesticht op het terrein van 
de voormalige Scheepswerf Buitenweg, de laatste van de vijf werven die Vreeswijk 
rijk was.

HISTORISCHE HAVEN
Museumhaven Vreeswijk, de historische haven in de Vaartse Rijn aan de overkant 
van de werf, is onderdeel van het museum. Een voetgangerspontje vormt de 
verbinding. In deze haven liggen elf historische bedrijfsvaartuigen in particulier 
bezit. Een aantal wordt bewoond. De passantenhaven tussen de Oude Sluis en 
de Oranjebrug, waar eveneens historische bedrijfsvaartuigen liggen, hoort ook bij 
deze haven. De Museumwerf en de Museumhaven houden de herinneringen aan 
de oude binnenvaart levend.

ACTIVITEITEN
Bij de Museumwerf Vreeswijk worden activiteiten georganiseerd. Geregeld zijn er 
lezingen en rondleidingen op afspraak. Voor basisscholen is er een lespakket. Er 
zijn cursussen Ambachtelijk zeilmaken en Trekzakspelen.
Iedere laatste vrijdag van de maand, van 15 tot 17 uur is er Schipperscafé. Oud-
schippers en anderen(!) zijn van harte welkom om in het Theehuys wat te komen 
drinken en bij te praten over … de oude binnenvaart onder andere. Tijdens 
de zomermaanden is er elke eerste zondag van de maand, van 13 tot 17 uur 
Themazondag waarop een aspect van de scheepvaart wordt belicht. Jaarlijks is 
er het Werfweekend waarop de werf gratis toegankelijk is en er veel te zien en te 
doen is. Dit jaar is er de Kunstzomer waarbij tijdens VreeswijkVolVaart! de resultaten 
worden gepresenteerd.

Tijdens evenementen is het Theehuys, met binnen- en buitenterras aan het water, 
geopend voor een gezellig hapje en een drankje. Het Theehuys en andere ruimtes 
kunnen worden gehuurd voor bijeenkomsten en partijen. En wist u dat Museumwerf 
Vreeswijk een officiële trouwlocatie is?

Nieuwsgierig geworden? Kom dan kijken! De Museumwerf Vreeswijk vindt u aan 
de Wierselaan 113, 3433 ZS Nieuwegein. Museum en terrein zijn toegankelijk voor 
rolstoelers. Meer informatie vindt u op www.museumwerf.nl. 

MUSEUMWERF VREESWIJK
HAD U ALTIJD AL EENS WILLEN WETEN HOE HET WAS 
OM TE LEVEN EN TE WERKEN AAN BOORD VAN EEN OUD 
BINNENVAARTSCHIP? BENT U NIEUWSGIERIG NAAR WAT ER 
KOMT KIJKEN BIJ HET ONDERHOUD OF DE RESTAURATIE 
VAN EEN HISTORISCH SCHIP? KOM DAN LANGS BIJ DE 
MUSEUMWERF VREESWIJK, MEDEORGANISATOR VAN 
VREESWIJKVOLVAART! 

Cisca de Ruiter
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Sas van VreeswijkSas van Vreeswijk

verbreding LekkanaaL en aanLeg 3e koLk beatrixsLuis

Duurzaamheid
Duurzaam werken is belangrijk in dit 
project. De sluis kan straks volledig 
energieneutraal opereren, mede 
door zonnepanelen en de opvang van 
vrijkomende energie bij opening van 
de sluisdeuren. Dit uit zich ook door 
materiaalgebruik en wijze van vervoer. 
Materialen worden zoveel mogelijk 
over water aangevoerd en de wagens 
die we inzetten, hebben een laag 
brandstofverbruik, mede door keuze van 
het wegdek.

Cultuurhistorische waarde
Met de cultuurhistorische waarde van de 
bijna 80 jaar oude sluis wordt rekening 
gehouden. Het Rijksmonument Beatrix-
sluis ligt in de  Nieuwe Hollandse Water-
linie, en die staat op de nominatie van 
de werelderfgoedlijst van UNESCO. De 
nieuwe kolk wordt zo aangelegd dat er 
geen afbreuk wordt gedaan aan de mo-
numentale beleving van de sluis met zijn 
huidige heftorens. De historische kaze-
matten worden verplaatst in het land-
schap en aan de nieuwe Liniedijk gelegd.

Gebiedscoöperatie
De transformatie in het gebied rondom 
de sluis door het project biedt mogelijk-
heden om meer te doen op het gebied 
van recreatie. Verandering biedt kansen. 
Samen met de omgeving wil Sas van 
Vreeswijk deze kansen benutten voor dit 
gebied. Daarom wordt er een Gebieds-
coöperatie opgericht. Sas van Vreeswijk 
zoekt leden om dit gebied naar een ho-
ger niveau te tillen. 
Meer weten? 
Kijk op www.prinsesbeatrixsluis.nl

De Prinses Beatrixsluis, de grootste 
monumentale binnenvaartsluis van 
Nederland, wordt de komende jaren 
uitgebreid. Een klus van formaat die 
Rijkswaterstaat in november 2015 
heeft gegund aan de aannemerscom-
binatie Sas van Vreeswijk. De combi-
natie neemt het ontwerp, de bouw en 
de financiering op zich én ook het on-
derhoud van het gehele sluizencom-

plex en Lekkanaal gedurende 27 jaar. 
De bouw start in september 2016 en 
is gereed in 2019. 

Het Lekkanaal, met daarin de Prinses 
Beatrixsluis, verbindt het Amsterdam-
Rijnkanaal met de Lek en is een 
belangrijke waterweg tussen de havens 
van Rotterdam en Amsterdam. De 
Beatrixsluis is na circa 80 jaar toe aan 

uitbreiding. De wachttijden lopen op 
en de schepen worden steeds groter 
en breder. Met dit project voorkomt 
Rijkswaterstaat dat de Beatrixsluis 
een knelpunt wordt. Het project omvat 
de realisatie van een 3e sluiskolk, de 
verbreding van het Lekkanaal en de 
aanleg van extra ligplaatsen in het 
kanaal. 

Huidige twee kolken 
• Miniatuur is te zien in Madurodam
• Lengte: 225 meter, Breedte: 18 meter

Nieuwe 3e kolk
• Lengte: 270 meter, Breedte: 25 meter
• 3 kazematten en oude sluisje verplaatsen
• De zwaarste kazemat weegt ca. 1000 ton

FACTS

Download de projectapp: BXS App  
voor iPhone, Android en Windows

27
0m

25m


