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Ark van Noach 
vertrekt uit 
Nederland

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Aan de tros 
van de sleper Anteos van Dutch 

Tender Service uit Scheveningen is de 
Ark van Noach van evangelist en bou-

wer Johan Huibers uit Krimpen aan 
den IJssel vertrokken, met als eerste 

reisbestemming Tilbury in het Ver-
enigd Koninkrijk. Na eerst 3,5 jaar in 

Dordrecht te hebben gelegen, werd 
de 135 meter lange, op een ponton 

gebouwde ark in 2016 naar Krimpen 
aan den IJssel versleept om daar 

gereed te worden gemaakt voor een 
reis naar Brazilië. Nu dit avontuur 

uiteindelijk niet is doorgegaan, wil 
de bouwer zijn ark naar Israël laten 

overbrengen. (Foto PAS Publicaties)

DELFZIJL Zware vorst in de winter 
van 1962-‘63 bemoeilijkte de 
oliebevoorrading van Noord-Ne-
derland. De binnenwateren en 
wegen waren nauwelijks meer 
begaanbaar. Besloten werd een 
partij gasolie over zee aan te 
voeren via Delfzijl. Zo verscheen 
op 8 januari 1963 een van de 
grootste vrachtschepen ooit op 
de rede van Delfzijl.

Geassisteerd door vier sleepbo-
ten liep de 18.000 ton metende 
en 174 meter lange  Noorse tan-
ker Tabriz met het ochtendtij van 
half elf de haven binnen. Dat ging 
niet vanzelf. IJsschotsen tot wel 
20 centimeter dik blokkeerden de 
vaarroute. De sleepboten moesten 
bijzonder opletten om niet in het 
ijs vast te raken en door het reus-
achtige schip dat zij op sleeptouw 
hadden te worden overvaren. De 
beruchte drempel bij Paapsand 
Süd leverde geen moeilijkheden 
op.

De tanker was gecharterd door 
Caltex in Rotterdam om Noord-Ne-
derland te bevoorraden met een 
paar duizend ton gasolie. Normaal 
werd de brandstof voor de depots 
in Groningen en Leeuwarden per 
binnenvaartschip of tankwagen 

aangevoerd, maar dat lukte niet 
meer.

IJsvlakte
Tot aan Paapsand Süd was de 

Eems één grote ijsvlakte. De sleep-
boten Waterpoort, Watergeus en 
Waterman moesten er doorheen 
om de Tabriz op te halen en te-
gelijk een drietal coasters naar 
buiten te brengen. De Waterman 
met kapitein Arend Kielema aan 
het roer kreeg enorme schokken 
te verwerken, maar de Waterman 
stampte onverstoorbaar door ter-
wijl de zon in een rode gloed op-
kwam. Hier en daar was nog open 
water waar de sleepboot de kans 
kreeg een stormloop te onderne-
men op de ijsmassa’s die daarach-
ter lagen. 

Omstreeks kwart over negen 
werd Paapsand Süd bereikt. De 
coasters waren nog een eind ach-
tergebleven en stoomden lang-
zaam op naar open zee. Inmiddels 
werd via de radio vernomen dat de 
tanker Tabriz de Eems was opge-
varen. Het schip was om half zes 
beloodst. In haar kielzog voer een 
aantal andere tankers, dat zodoen-
de dankbaar gebruik maakte van 
de mogelijkheid op eigen kracht 
de haven van Delfzijl te bereiken. 

‘Alles gaat lekker…! Alles gaat pri-
ma…!’, rapporteerde de kapitein 
van de Corrie Broere van de Dordt-
se rederij Gebroeders Broere NV 
regelmatig.

De Waterman bleef de komst van 
de Tabriz afwachten op Paapsand 
Süd, maar de Watergeus en Water-
poort gingen haar vast tegemoet. 
De sleepbaas van E. Wagenborg’s 
Scheepvaart- & Expeditiebedrijf 
NV had in verband met de zware 
ijsgang van tevoren ook de hulp 
ingeroepen van de Norderney, een 
sleepboot uit Emden.

Drempel
Even voor tienen zag kapitein 

Kielema door de kijker de tanker 
het eerst. De motoren van de Wa-
terman draaiden toen weer op vol-
le toeren om het ijs in en rondom 
de doorgang te breken. Daardoor 
konden slepers en tanker gemak-
kelijker manoeuvreren. Volgens 
de kapitein van de Waterman was 
het water op de drempel op dat 
moment ongeveer acht meter. 
De met 9000 ton gasolie geladen 
tanker had een diepgang van 22 
voet, zodat nog ruim een meter 
water onder de kiel overbleef. Met 
hulp van de drie sleepboten gleed 
de tanker feilloos over de beruch-

te drempel. De Waterman begon 
toen meteen de weg naar de haven 
van Delfzijl weer vrij te maken. De 
ijsschotsen waren in de tussentijd 
weer aan elkaar vast gevroren.

Op de boeien
Vlak voor de haven kreeg de 

Waterman te kampen met een 
groot ijsveld. De Watergeus had 
zich inmiddels van de tanker los-
gemaakt en hielp ook het pad vrij 
te maken. De Waterpoort trok de 
reus nu alleen door de ijsmassa. 
De Norderney bevond zich achter 
het schip om eventueel de vaart 
eruit te halen, mocht de Water-
poort vastlopen in het ijs. Maar 
alles ging goed en de tanker werd 
binnengebracht.

De Tabriz werd op de boeien 
gemeerd en zou uiteindelijk een 
kleine 2200 ton gasolie overslaan 
in binnenvaarttankers die het ver-
dere transport naar de depots voor 
hun rekening zouden nemen. Ze 
namen minder mee dan de be-
doeling was, een binnenschip was 
niet komen opdagen. 

Na een verblijf van 24 uur heeft 
de Tabriz Delfzijl weer verlaten 
om koers te zetten naar Kopen-
hagen, waar de rest van de lading 
moest worden gelost. (HZ)

Noorse tanker trotseert ijs om Delfzijl te bevoorraden

De (v.l.n.r.) sleepboten Norderney, Waterman, Watergeus en Waterpoort assisteerden de Noorse tanker Tabriz begin januari 1963 door zware ijsmassa’s. 
(Foto collectie Henk Zuur)

Veiligstellen van Maritiem Erf-
goed, zo kun je haar doelstelling 
in het kort samenvatten. Al houdt 
ze zich ook bezig met Cultureel 
Erfgoed in de volle breedte. Haar 
bureau ‘ErfgoedWerf, gevestigd 
op haar luxemotor Neeltje in de 
Rotterdamse museumhaven, ad-
viseert en biedt project- en pro-
cesbegeleiding aan, en maakt ma-
nagementplannen voor behoud 
en herbestemming van erfgoed. 
Dankzij Martine van Lier (56) heb-
ben al heel wat forten en kerken 
een nieuwe toekomst gekregen en 
is de Amsterdamse Grachtengor-
del op de Werelderfgoedlijst ge-
plaatst. Maar haar werkterrein 
betreft steeds vaker het Maritiem 
Erfgoed. Het waarom ervan is een-
voudig: ‘Er moet veel meer gebeu-
ren voor het maritieme erfgoed 
dan nu het geval is.’

Martine maakt zich zorgen. ‘Er 
is nauwelijks zicht op de bedrei-
ging ervan. En op de consequen-
ties die dat zal hebben. Dat we 
straks weinig meer over hebben. 
Dat probeer ik voor te zijn.’

Schippersfeest
Haar affiniteit met schepen 

komt voort uit haar privéleven. In 
1998 kocht ze met haar vriend een 
stoombeurtvaartschip. ‘Ik wist er 
weinig van maar vond het gewel-
dig!’ Wat haar verbaasde was het 
restrictieve beleid van de gemeen-
te ten aanzien van bootbewoners. 
‘Dat de ene partij zo kopschuw 
kon zijn voor iets waar de andere 
zo vol van was.’

Het Gronings woonbotencomi-
té was zeer actiebereid en stapte 
regelmatig naar de rechter. Maar 
omdat Martine meer heil ziet 
in het zoeken naar een gemeen-
schappelijk belang als oplossing 
voor conflicten, bedacht ze een al-
ternatief. Samen met 200 vrijwil-
ligers organiseerde ze Groninger 
WelVaart 2005; een evenement dat 
van hoofdstedelijk groeide naar 
internationaal, van een particulier 
schippersfeest naar een publieke 
presentatie van Maritiem Erfgoed.

Lastige materie
Het was de opmaat voor haar 

voortrekkerswerk. Want bij de 
overheden zit weinig kennis waar 
het maritiem erfgoed betreft. Dat 
komt omdat het niet onder de 
noemer ‘gebouwd erfgoed’ valt; 
schepen zijn mobiel. Gemeenten 
vinden dat lastig. En angstig: ‘Dan 
investeren ze in een haven en 
varen die schepen zomaar weg.’ 
Daarnaast willen gemeenten maat-
schappelijke opbrengsten kunnen 

Martine van Lier: ‘Opschieten anders is er straks weinig meer over’

Strijdlustig voor Maritiem Erfgoed
Door Corine Nijenhuis

Martine van Lier is 
van huis uit andra-
goloog en toegepast 
bedrijfskundige. Dat 
associeer je niet di-
rect met Maritiem 
Erfgoed. Toch kun 
je haar omschrijven 
als de grote aanjager 
om dat erfgoed op de 
kaart te krijgen. Om 
te voorkomen dat het 
uitsterft.
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ATLANTISCHE OCEAAN Een bemande 
duikexpeditie naar de Titanic 
meldt een forse achteruitgang 
van het wrak. In het koude wa-
ter van 1 graad Celsius en sterke 
zeestromingen valt het beroem-
de wrak langzaam door corro-
sie en metaaletende bacteriën 
uiteen.

De expeditie werd onderno-
men door Triton Submarines uit 
Florida met de tweepersoons Tri-
ton 36.000. De Titanic ligt in de 
Noord-Atlantische Oceaan, 370 
mijl bezuiden Newfoundland op 
iets meer dan 3800 meter diepte. 
In acht dagen werden vijf duiken 
gemaakt.

Titanic-expert Parks Stephens-
on zag de meeste achteruitgang 
aan stuurboordzijde. ‘De badkuip 

in het kapiteinsverblijf was altijd 
een geliefd plaatje bij Titanic-fans, 
maar die is nu verdwenen.’

Speciale camera’s maakten fo-
to’s van hoge kwaliteit (4K of ultra 
HD), die wetenschappers in staat 
stellen de conditie van het wrak 
en de toekomstige ontwikkelin-
gen te bepalen. Bijpassende me-
tingen maken het mogelijk zeer 
nauwkeurige driedimensionale 
modellen van het wrak te maken.

Het team legde bij het wrak een 
krans ter nagedachtenis aan de 
slachtoffers van de ondergang van 
de onzinkbaar geachte Titanic in 
april 1912 na een aanvaring met 
een ijsberg.

Atlantic Productions London 
publiceert de resultaten van de ex-
peditie en maakt tevens een docu-
mentaire. (SK)

Wrak Titanic gaat achteruit door koud water en stroming

Metaaletende 
bacteriën heb-
ben stevig vat 
gekregen op het 
wrak van de be-
roemde Titanic, 
die sinds 1912 
op bijna vier 
kilometer diepte 
op de oceaanbo-
dem ligt.

Martine van Lier met op de 
achtergrond haar luxe motor 
Neeltje op de helling. 
(Foto Corine Nijenhuis)  

Martine van Lier: ‘Opschieten anders is er straks weinig meer over’

Strijdlustig voor Maritiem Erfgoed

‘ Overheid nodig  
om Mobiel Erfgoed  
te beschermen’ 

meten, iets wat niet eenvoudig 
is. Toch begint langzaam door te 
dringen dat zij er baat bij kunnen 
hebben wanneer maritiem erf-
goed een plek krijgt in hun beleid; 

het geeft een stad karakter. Maar 
omdat Rijksbeleid ontbreekt, heb-
ben de gemeenten geen handvat-
ten om vorm te geven aan nieuw 
beleid. ‘Daarom is het zaak te 
benoemen wat Maritiem Erfgoed 
eigenlijk is en welke projecten je 
daaraan kunt koppelen.’

Kaalslag
Het varend houden van de his-

torische schepen is er slechts 
één van. Ook museumhavens, de 

Schepencarrousel en het werkend 
houden van oude werven vallen 
er onder. ‘Het onderhoud van de 
varende vloot wordt nagenoeg ge-
heel gedragen door particulieren.’

Maar het wordt steeds lastiger 
dit vol te houden. ‘Er ontstaat 
kaalslag. De invoering van het CBB 
heeft ervoor gezorgd dat 40% van 
de schepen boven de 20 meter niet 
meer mag varen.’

Banken schaffen de woonboot-
hypotheek voor varende schepen 
af, omdat ze het een onzeker on-
derpand vinden. Er zijn te weinig 
tijdelijke ligplaatsen voor schepen 
onderweg en de eisen voor een 
vaarbewijs zijn hoger geworden. 
Tot verbijstering van Martine 
stond er in het concept-ontwerp 
van de Erfgoedwet dat het Mobiel 
Erfgoed in prima staat verkeert 
dankzij de inzet van particulieren 
en dat bemoeienis van de overheid 
niet nodig is. Ze heeft zich hard 
gemaakt dat laatste van tafel te 
krijgen. Er zijn twee moties aange-

nomen die de cultuurhistorische 
waarde van Mobiel Erfgoed vast-
leggen, maar vooralsnog blijft het 
uitgesloten dat schepen worden 
gekwalificeerd als monument. ‘De 
Nederlandse vloot behoort tot de 
grootste in Europa. En iedereen 
vindt dat vanzelfsprekend. Dat is 
gevaarlijk, want dat blijft niet zo 
zonder juridische en planologi-
sche bescherming.’

Omgevingsvisie
Daarom hamert Martine op het 

vastleggen van Maritiem Erfgoed 
in een omgevingsvisie. ‘De ge-
meenten zijn bezig zich voor te 
bereiden op de Omgevingswet. Ze 
zijn verplicht een plan te maken 
door middel van een omgevingsvi-
sie en omgevingsplan. Dat geeft de 
mogelijkheid voor elke gemeen-
te om in kaart te brengen wat er 
bestaat aan Maritiem Erfgoed. 
Het is zaak dat gemeenten samen 
met behoud-organisaties nú een 
inventarisatie maken, zodat het 

kan worden  meegenomen in het 
omgevingsplan voordat dit wordt 
vergeten.’

Waar het mobiel erfgoed betreft 
is Martine duidelijk: ‘Federatie 
Varend Erfgoed heeft nog geen 
volledig beeld en register van alle 
historische schepen. Alle scheep-
seigenaren zouden zich moeten 
aanmelden; alleen op die manier 
kan de federatie opkomen voor 
hun belangen.’ 

Maar het maritiem erfgoed 
moet breder worden vastgelegd 
dan alleen de varende schepen. 
‘Daarbij denken wij aan historisch 
maritieme ensembles waardoor 
de geschiedenis inzichtelijk wordt 
gemaakt. En behouden blijft.’

Als voorbeeld noemt ze de kalk-
ovens in Hasselt. Samen met de 
vaarwegen erheen en de sche-
pen die de schelpen vervoerden, 
vertellen ze op beeldende wijze 
over onze watergeschiedenis. ‘Zo 
zijn er honderden verhalen. Het 
is van groot belang dat er zoveel 

mogelijk op tafel komt bij de 
gemeenten.’

Grote schepen
Een andere kwestie is het her-

bestemmen van schepen die het 
werk uitgaan. Schepen die te 
groot zijn als regulier woonschip, 
zijn wél geschikt voor groepsbe-
woning of als werkplaats. Maar 
de overheid gaat niet mee in de 
plannen. Onlangs is sleepschip 
Trijjoco, gebouwd in 1908, naar 
de sloop gegaan, evenals de Sirius, 
het voormalig schip van Green-
peace. Omdat Amsterdamse regel-
geving een ligplaats voor grotere 
schepen verbood. ‘Terwijl er ge-
noeg havens zijn in de hoofdstad. 
Maar het is een bureaucratische 
regel die niet aan de kant wordt 
gezet, omdat er geen regel is om 
een bureaucratische regel aan de 
kant te schuiven.’ Gelukkig zijn er 
ook succesvolle initiatieven. ‘Leef-
werf De Biesbosch heeft de Marot 
aangekocht, om de geschiedenis 
van de Franse Motor inzichtelijk 
te maken. Net op tijd, anders was 
ook dat schip gesloopt.’

Verduurzaming
De toekomst gaat een belangrij-

ke rol spelen. ‘Verduurzaming van 
de historische vloot is onontkoom-
baar. Het is zaak de alternatieven 
te onderzoeken. Gezamenlijk, 
door kennis bij elkaar te brengen.’

Een geschikte plek daarvoor is 
scheepshelling Koningspoort in 
Rotterdam. Martine onderzoekt 
de mogelijkheid er een verduur-
zamingscentrum te ontwikkelen. 
In een samenwerkingsplan tussen 
ambachtslieden, scheepsbewoners 
van de museumhaven, beheerders 
van de erfgoedhavens Rotterdam 
en een buurtcomité van omwo-
nenden, wordt gekeken of het 
plan haalbaar is. Over een jaar 
volgt de uitslag. Als het lukt dan 
ligt er meteen een goed onderne-
mersplan. ‘En is de werf gered.’ 
Een belangrijk streven. Want één 
ding is duidelijk: ‘Het moet op-
schieten, anders is van het Mari-
tiem Erfgoed straks weinig meer 
over.’


