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Inleiding 

De Stichting Nautische Monumenten Den Helder, in 1991 opgericht op verzoek 
van de Gemeente Den Helder, heeft ondertussen zo'n 30 nautische 
monumenten een ligplaats in Museumhaven Wiliemsoord toegewezen. Naast 
het werven, restaureren en in stand houden van bijzondere schepen worden 
oude ambachten in ere hersteld, jongeren vertrouwd gemaakt met de 
zeevaart, rondleidingen gegeven, tallships getuigd en rondvaarten verzorgd. 
Ook wordt deelgenomen aan nautische manifestaties als Historisch Weekend, 
Open Monumentendag, Tallships' Races 2008, Botterrace en Dordt in Stoom. 

Een belangrijke activiteit van de Stichting Nautische Monumenten (SNM) is het 
werven van fondsen om op de bij SNM aangesloten museumschepen 
restauratieprojecten te kunnen uitvoeren. Dit betreft schepen die als belangrijk 
nautisch erfgoed worden beschouwd en een hechte relatie hebben met de Kop 
van Noord-Holland. Deze restauratieprojecten dienen ons nautisch erfgoed op 
een verantwoorde wijze in stand te houden, waardoor zij tevens een 
belangrijke bijdrage leveren aan de invulling van het prachtige nautische 
kwartier dat langzaam maar zeker vaste vorm krijgt op de Oude Rijkswerf 
Wiliemsoord te Den Helder. 

Voor de uitvoering van het Projectplan Instandhouding Nautische Monumenten 
2008-2009 hebben een aantal stichtingen als eigenaren/beheerders en een 
tweetal particulieren als eigenaren van nautische monumenten op verzoek van 
het bestuur van de Stichting Nautische Monumenten Den Helder een plan 
ingediend voor restauratieprojecten die zij willen gaan uitvoeren en de 
geldbedragen dat hiermee zijn gemoeid. 
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Construeren en installeren bootstoelen op het lichtschip Texel 
Restaureren en opnieuw installeren van de originele Bolnes motor van de 
motorsleepboot Dombo Y 8017 
Het verder tuigen van de zeetjalk Canutus 
Aanleg elektrische installatie aan boord van de schoenerbrik Tres 
Hombres 
Samenvatting kosten projecten 



Restaureren achterschip van de Westwalbotter Ransdorp 28 

In 2009 is het precies 100 jaar geleden dat de prachtige Westwalbotter Vrouwe 
Elisabeth RD 28 bij een scheepswerf in Durgerdam (N-H) van stapel liep. Deze 
bijna 13 meter lange botter is een schitterend voorbeeld van de vele botters 
die onder meer vanuit Den Helder en andere havens in de visserij hebben 
gewerkt. Vanaf 1990 heeft dit vaartuig al Den Helder, en vanaf 1993 specifiek 
de Oude Rijkswerf Willemsoord als thuishaven. Hiermee is het een van de 
topstukken van Museumhaven Willemsoord. De Stichting Beheer Ransdorp 28 
is eigenaar van de botter en zorgt met een flinke groep vrijwilligers voor de 
restauratie en instandhouding van het vaartuig. Ook neemt de botter 
regelmatig, als ambassadeur van Museumhaven Willemsoord, overal in het 
land deel aan botterraces. Mede hierdoor is het gelukt om ook jaarlijks op het 
Marsdiep een traditionele botterrace te varen. Verder wordt het vaartuig 
ingezet voor educatieve doeleinden. 

Inspectie van het onderwaterschip heeft aangetoond dat het gehele 
achterschip in een zeer slechte staat verkeert en dat het niet verantwoord is 
dit in stukjes en beetjes te restaureren. Verstandiger en goedkoper is het om 
dit specialistische werk op een professionele scheepstimmerwerf in een keer 
goed aan te pakken, zodat de Ransdorp 28 in haar jubileumjaar weer in voile 
glorie aan belangstellenden kan worden getoond. 

De kosten van het restaureren van het achterschip van de Ransdorp 28 worden 
begroot op 18.850 euro. 

De Stichting Beheer Ransdorp 28 heeft zich aangesloten bij de Stichting 
Nautische Monumenten Den Helder. 



Specificaties Westwalbotter Vrouwe Elisabeth RD 28 

Type 
Voortstuwing 
Bouwjaar 
Werf 
Vermogen 
Afmetingen 
Eigenaar 
Website 

Westwalbotter 
4-cylinder Nanni diesemotor 
1909 
in Durgerdam 
50 pk 
12,70 x 3,90 x 0,80 meter 
Stichting Beheer Ransdorp 28 
www.ransdorp28.nl 

http://www.ransdorp28.nl


Construeren en installeren bootstoelen op net lichtschip Texel 

Een bijzondere gebeurtenis op 19 december 2008 betrof de officiele overdracht 
door Rijkswaterstaat (DGSM) van het lichtschip Texel aan de Stichting Historie 
der Kustverlichting. Deze stichting heeft, sinds de Gemeente Den Helder het 
schip in beheer kreeg, met haar vrijwilligers met veel liefde en zorg het weer 
zoveel mogelijk in haar oude staat teruggebracht. Zo is het niet originele 
helikopterdek verwijderd en is op deze piek een originele achtermast met 
tuigage opgericht. Verder zijn voor de energievoorziening de originele 
Kromhout motoren in de machinekamer teruggeplaatst en is op het 
brugcomplex een wachtruimte naar origineel ontwerp ge'installeerd. Hiermee 
heeft het lichtschip nagenoeg weer dezelfde vorm als het in 1952 door 
Rijkswerf Willemsoord in Den Helder is opgeleverd. Het lichtschip is de 
absolute blikvanger van Museumhaven Willemsoord, waarvoor niet alleen in 
Nederland maar ook daarbuiten veel waardering bestaat. De Stichting Historie 
der Kustverlichting heeft voor haar inzet met betrekking tot de restauratie en 
instandhouding van het lichtschip zelfs enkele internationale prijzen in 
ontvangst mogen nemen. Dankzij de 'bruidsschat' die DGSM bij de overdracht 
heeft meegegeven, is er de komende jaren een flink bedrag beschikbaar voor 
een grote dokbeurt en het nodige onderhoud aan het ruim 45 meter lange 
schip. Voor de verdere restauratie, die zich al in een heel ver stadium bevindt, 
wil de Stichting Nautische Monumenten zoveel mogelijk externe fondsen 
aanspreken, waaronder van de Gemeente Den Helder. Een van de 
restauratieactiviteiten die nog op het programma staan, is de installatie aan 
boord, boven op het dekhuis, van een motorjol en een iets kleinere jol. Beide 
jollen zijn reeds door de Stichting Historie der Kustverlichting en de Stichting 
Nautische Monumenten verworven en gerestaureerd. Wat nog ontbreekt, zijn 
de zogeheten bootstoelen. Dit zijn de fundaties waarmee de twee vaartuigjes 
op dek worden opgesteld. 

De kosten voor het construeren en installeren van de bootstoelen is een 
bedrag begroot van 8.000 euro. 

De Stichting Historie der Kustverlichting heeft zich aangesloten bij de Stichting 
Nautische Monumenten Den Helder. 



Specificaties lichtschip Texel 

Type 
Voortstuwing 
Bouwjaar 
Werf 
Afmetingen 
Lichtsterkte 
Eigenaar 
Website 

lichtschip 
geen 
1952 
Rijkswerf Willemsoord, Den Helder 
45,40 x 7,92 x 4,50 x 2,90 meter 
800.000 kaars 
Stichting Historie der Kustverlichting 
www.texel-no. 10.de 
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Restaureren en opnieuw installeren van de originele Bolnes motor van 
de motorsleepboot Dombo Y 8017 

De motorsleper Dombo Y 8017 is in 1955 op Rijkswerf Willemsoord in Den 
Helder van stapel gelopen. De bijna 17 meter lange sleper was destijds 
uitgerust met een ruim 200 pk sterke 4-cilinder Bolnes hoofdmotor. Zo'n 
twintig jaar vormde deze oer-Hollandse krachtbron het kloppend hart van de 
sleper, die op en rond het werfcomplex allerlei hand- en spandiensten 
verleende. Naast voor sleep- en transportwerk werd de sleper in strenge 
winters in de grachten rond het werfcomplex ook als ijsbreker ingezet. Omdat 
de toenmalige werfdirecteur vond dat de Dombo best wel wat meer 
paardenkrachten kon gebruiken, werd de originele Bolnes motor in 1975 
vervangen door een Volvo Penta motor van 320 pk. Achteraf geen gelukkig 
keuze, want de nieuwe motor bleek nauwelijks meer trekkracht op te leveren. 
De originele Bolnes motor ging echter niet verloren en na de nodige 
omzwervingen kwam deze weer in handen van de Stichting Y 8122, die zowel 
de motorsleper Dombo Y 8017 als de stoomsleper Y 8122 in eigendom heeft. 
Vrijwilligers van de Stichting Y 8122 hebben deze twee slepers prachtig 
gerestaureerd en beide zijn volledig inzetbaar voor het maken van rondvaarten 
(in samenwerking met VVV), asverstrooiingen en educatieve doeleinden. Plan 
is de originele Bolnes motor volledig te restaureren en in 2009 weer op haar 
vertrouwde plek in de machinekamer van de Dombo Y 8017 te installeren. 

Voor het restaureren en opnieuw installeren van de originele Bolnes motor is 
een bedrag begroot van 6.000 euro. 

De Stichting Y 8122 heeft zich aangesloten bij de Stichting Nautische 
Monumenten Den Helder. 



Specificaties motorsleepboot Dombo Y 8017 

Type 
Voortstuwing 
Bouwjaar 
Werf 
Vermogen 
Afmetingen 
Snelheid 
Eigenaar 
Website 

motorsleepboot 
4-cylinder Volvo Penta dieselmotor 
1955/1956 
Rijkswerf Willemsoord, Den Helder 
320 pk 
16,70 x 4,80 x 2,00 meter 
10 knopen 
Stichting Y 8122 
www.y8122.nl 

http://www.y8122.nl


Het verder tuigen van de zeetjalk Canutus 

Een grote aanwinst voor Museumhaven Willemsoord is de Groninger zeetjalk 
Canutus van Anne Dekinga en Anita Koolhaas. Zij zijn de trotse eigenaren van 
het casco van een van de oudste zeetjalken van Nederland en een van de 
allereerste tjalken die gecertificeerd werden om in de zeevaart te werken. De 
23 meter lange tjalk liep in 1896 bij Scheepswerf Kroese in Hoogezand van 
stapel. In 2007 werd het casco eerst volledig gestript en vervolgens 
gerestaureerd bij de hierin gespecialiseerde Scheepswerf Talsma in het Friese 
Osingahuizen. Hierna werd de Canutus naar Den Helder verhaald om het 
unieke vaartuig daar verder te kunnen afbouwen en tuigen. Voor het eerste 
deel van het tuigageproject mochten de eigenaren al eerder een 
subsidiebedrag ontvangen. Van dit geld werd het benodigde rondhout 
aangeschaft. Voor de verdere tuigage zullen aan iedere kant van het schip 
twee bakstagen worden aangebracht, bestaande uit een gewone bakstag en 
een zogenaamde zeetakel. Een unieke combinatie die alleen voorkwam op 
zeilende platbodems die in de kleine kustvaart actief waren. Voor zover bekend 
vaart er op dit moment niet een tjalk met deze unieke combinatie van bakstag 
en zeetakel. Voor dit project zijn ook nog vier stel blokken voor de bakstagen 
nodig. Verder moeten de zwaardlieren worden gereviseerd en zijn materialen 
nodig voor het lopend want, de stalen blokken voor in de voormast en de 
strijkblokken, alsmede voor de originele zeillier. 

Voor dit deel van het tuigageproject is een bedrag begroot van 8.000 euro. 

De eigenaren van de zeetjalk Canutus hebben zich aangesloten bij de Stichting 
Nautische Monumenten Den Helder. 



Specificaties Canutus 
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Type 
Bouwjaar 
Werf 
Afmetingen 
Eigenaren 

Groninger zeetjalk 
1896 
Scheepswerf Kroese, Hoogezand 
23,00 x 5,00 x 2,09 meter 
Anne Dekinga en Anita Koolhaas 
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Aanleg elektrische installatie aan boord van de schoenerbrik Tres 
Hombres 

Vanaf augustus 2007 is de Stichting Atlantis Zeilende Handelsvaart op het 
Willemsoordcomplex en bij straal- en schilderbedrijf Teerenstra druk bezig met 
de restauratie van de houten romp van de Tres Hombres. In Gebouw 72 is 
hiervoor een speciale houtwerkplaats ingericht, waar masten, stengen, blokken 
en dergelijke op ambachtelijke wijze worden gemaakt. De romp staat tijdelijk 
droog bij Teerenstra. De verdere afbouw tot schoenerbrik zal in 2009 in 
Museumhaven Willemsoord plaatsvinden. Na de afbouw en het tuigen gaat de 
Tres Hombres, met de museumhaven als uitvalsbasis, zeilend vracht vervoeren 
tussen Europa, de Atlantische eilanden, het Carai'bisch gebied en Amerika. Dit 
gebeurt onder het motto "Van A naar B zonder C02'. Met andere woorden 
duurzaam transport van zogeheten fairtrade producten op een faire 
transportwijze. Het 100% emissievrije transport van goederen biedt 
perspectief voor de toekomst. De Stichting Atlantis Zeilende Handelsvaart 
wordt bij de uitvoering van dit unieke project onder meer gesteund door 
bedrijven als Peterson SBS en Teerenstra, als ook door Ontwikkelingsbedrijf 
Noord-Holland Noord, ATO en de Stichting Nautische Monumenten Den Helder. 
Bij de realisatie van dit project worden zowel nu bij de restauratie als straks 
varend (kansarme) jongeren opgeleid. 

Onderdeel van het restauratieproject is het aan boord aanleggen van een zo 
duurzaam mogelijke elektrische installatie, bestaande uit een generator, een 
omvormer, accu's, diodes, zonnepanelen en elektriciteitsdraad en -buis. 

Voor dit project is een bedrag begroot van 15.100 euro. 

De Stichting Atlantis Zeilende Handelsvaart heeft zich aangesloten bij de 
Stichting Nautische Monumenten Den Helder. 
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Specificaties Tres Hombres 

Type 
Bouwjaar 
Voortstuwing 
Werf 
Afmetingen 
Eigenaren 
Website 

schoenerbrik 
1944 
geen (zeilend) 
Burmester Swinemunde 
24,30 x 6,30 x 2,20 meter 
Stichting Atlantis Zeilende Handelsvaart 
www.zeilendehandelsvaart.nl 

http://www.zeilendehandelsvaart.nl
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Samenvatting kosten projecten 

Westwalbotter Ransdorp 28: 
Restaureren achterschip € 18.850 

Lichtschip Texel: 
Construeren en installeren bootstoelen € 8.000 

Motorsleepboot Dombo Y 8017: 
Restaureren en opnieuw installeren van de 
originele Bolnes motor € 6.000 

Zeetialk Canutus: 
Verder tuigen van de zeetjalk € 8.000 

Schoenerbrik Tres Hombres: 
Aanleg elektrische installatie aan boord van 
van de zeilbrik Tres Hombres € 15.100 

S T I C H T I N C 

Nautische 
IVIonumenten 
D E N H E L P E R 

Willemsoord 73 
1781 AS Den Helder 
Telefoon 
Website 
Bankreknr. 

TOTAAL € 55.950 

0223-610555 
www.stichtingnautischemonumenten.nl 
4881.59.830 

Voor nadere informatie over de inhoud van dit projectplan: 
Paul Schaap 
Stichting Nautische Monumenten Den Helder 
Telefoon: 0223-531800 
E-mail : paspublicaties@xs4all.nl 

http://www.stichtingnautischemonumenten.nl
mailto:paspublicaties@xs4all.nl

