
Artikel uit de Prinseneilandkrant door Rie Reijmers
speciale uitgave wijkcentrum De Gouden Reael - september 1981

De Botenloods

In 1971 werd op de eilanden het plan geboren om met jongens van 12 jaar en ouder 
een club op te richten met het idee om bootjes te gaan bouwen. Op de Korte 
Prinsengracht woonde iemand die daar verstand van had en die wilde hen wel 
helpen. Op zoek naar een ruimte viel de keuze op een oude loods die op het 
Prinseneiland stond en die vroeger eigendom was geweest van de firma Borsch die 
daar een Jachtwerf had gehad en waar drie sleeën waren. Het deed dienst als 
opslagruimte voor een reclamebureau die het huurde van de gemeente. Voorlopig 
kon hier wel iets gaan draaien. 

Er werd contact opgenomen met het Gemeentelijk Grondbedrijf en de heer Sanders 
kwam kijken waar het om ging. Hij gaf toestemming om de "opstal" te gebruiken. 
Maar omdat het wederopbouw-plan van 1952 nog van kracht was voor het 
Prinseneiland waarin stond dat de walkant helemaal schoon moest worden voor de 
toeristen zodat deze mooi uitzicht op de pakhuizen zouden krijgen, werd er niet 
veel aan gedaan. Er werd vast één slee uitgegraven, want die was onder het puin 

bedolven, en het groepje jongens kwam elke week bij 
elkaar, en werd steeds groter. Zij maakten het een 
beetje behaaglijk in de loods ondanks alle lekkage. 
Zij hadden er zo'n plezier in dat op op 29 
september 1973 de eerste opgeknapte roeiboot het 
water in ging. Letterlijk onder water, want het 
stroomde van de regen, en door het water van boven 
en beneden maakten zij een rondje om het eiland, 
geassisteerd door Doedo Hazelhof en Richard Goet.

Nissenhut

Ondertussen was er nog meer gebeurd. Op het Bickerseiland stond nog een loods 
die was als de werf van Borsch maar waarin geen hellingen waren. Die zou dus 
aangepast moeten worden. Maar zonder dat iemand er iets vanaf wist werd daar 
eind december 1972 de hele handel tegen de grond gegooid. Er werd direct gebeld 
naar de directeur van Bouw- en Woningtoezicht, die beloofde -toen de loods al 
plat lag- dat er op die plek, of anders op de plaats van de oude werf, één 
Nissenhut1) zou komen om de club, die nu al lekker draaide, door te kunnen laten 
gaan.

Ondertussen waren we al een jaar verder en nog 
steeds zaten die jongens in die oude tochtige 
loods en van een Nissenhut was nog geen sprake. 
En omdat een Nissenhut nou eenmaal niet zo leuk 
is om tegen aan te kijken, kwam een architect2) 
op het idee om zoiets een ander aanzien te 
geven. Er werd een tekening ingestuurd met een 
aanvraag om subsidie naar "Jeugd en Recreatie 
te water" op 17 april 1975.

Op 19 augustus 1975 kwam er bericht binnen dat 
men het daar niet zag zitten, maar dat ze het 
hadden doorgegeven aan Publieke Werken.

interieur Nissenhut

26 februari 1976 werden de tekeningen op grond van het bestemmingsplan 
afgewezen. Wel, zei de gemeente, mag de bestaande loods opgeknapt worden als 
voorlopige voorziening…
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Weer ging een aanvraag om subsidie de deur uit. Nu via het wijkcentrum De Gouden 
Reael. En waarachtig, acht maanden later op 28 oktober 1976 was er een gesprek 
met Sport en Recreatie. Maar weer werd onze hoop de grond ingeslagen. Zij zagen 
de subsidie niet zo zitten, want er was 2 ton te verdelen over 20 à 24 
verenigingen. Bovendien zou het pas over drie jaar gaan meespelen. Toch zouden 
ze wel iets voor elkaar proberen te krijgen uit de pot van Gereedmaken 
Terreinen. Er werd een vluchtige begroting gemaakt van ƒ30.000 en er zou een 
serieuze begroting worden gemaakt. Deze begroting (met alles erop en eraan, 
zelfs douches werden in het plan opgenomen) kwam op ƒ98.000. Gereedmaken 
Terreinen liet het afweten!!

Het beste zou zijn dat de subsidie werd aangevraagd bij de Afdeling Burgerzaken. 
Ditmaal was het een schot in de roos (dachten de jongens) want het verzoek kwam 
bij de wethouder. Die liet zich er gunstig over uit en schreef een aanbeveling. 
Op 2 augustus 1977 kwam het in de Gemeenteraad en er werd een krediet toegekend 
van ƒ48.000 voor de opknap van de werf. Dat was een éénmalig krediet. Wie nu 
denkt dat het voor elkaar was, vergist zich toch.

Op 25 augustus 1976 kwam er een bevestiging van 
het krediet, maar er moest gewacht worden met 
de opknap tot een gesprek met Jeugdzaken was 
geweest. Dus zaten wij op 26 augustus op het 
stadhuis in de nok van het dak. Hierbij was ook 
de technisch adviseur van Jeugdzaken, de heer 
Marinus, aanwezig. Hij kon alleen maar een 
Nissenhut ritselen voor dat geld. Hij wilde 
niet geloven dat een aannemer in de buurt de 
hele opknap voor dat geld wilde doen. 

juli 1978: het dak is eraf 

Op 9 oktober 1976 werd alles nog eens besproken met alle jongens van de 
Botenclub. Zij vonden een ijzeren hut niet mooi. Bovendien zouden ze zelf de 
oude loods moeten slopen en het grondwerk moeten doen. De Nissenhut werd 
verworpen. De sympathiserende architect zou contact opnemen met de firma die de 
loods kan leveren, want in de folder stond ook nog een Nis die nog altijd meer 
leek op die van het oude plan dan wat ze nu werd voorgeschoteld in 1977. 

Op 13 oktober 1977 komt er weer een aanschrijving van Bouw- en Woningtoezicht 
waarin staat dat binnen 14 dagen de loods gestut moet worden en binnen 3 maanden 
hersteld. Maar de officiële 
opdracht bleef uit. En zonder 
opdracht komt er geen geld, en 
zonder geld geen herstel! 10 dagen 
later zijn die jongens weer bij 
elkaar. De architect heeft weer een 
tekening gemaakt, een variant van 
zijn vroeger plan, een combinatie 
van een Nissenhut, of beter gezegd 
drie Nissenhutten in verschillende 
hoogten en met een houten pui. 
! tekening van Kees Nagelkerke, Architect

Tevens heeft hij contact opgenomen met een ambtenaar van Stadsontwikkeling, waar 
hij werd verwezen naar het bestemmingsplan uit 1963. Het voorstel zal dan ook 
eerst besproken moeten worden met Stadsontwikkeling en Jeugdzaken. Daarna gaat 
het naar de technische dienst van Jeugdzaken. De leden van de Botenclub vinden 

                                                                                                                                                                            2



het een erg mooi plan en zij willen zorgen dat het terrein schoon wordt 
opgeleverd, zodat in enkele dagen de overkapping kan worden geplaatst.

9 november 1977 is er een gesprek met ambtenaren van de projectgroep De Gouden 
Reael, die er de laatste tijd nogal aan trekt. Stadsontwikkeling, de architect 
en één van de jongens van de Botenclub die zich vrij heeft weten te maken. Als 
de tekening van de architect op tafel komt, zegt de ambtenaar van 
stadsontwikkeling dat er niets anders mag komen dan de oude loods zelf. 
Onbeslist gaat de zaak uit elkaar. Wèl is er een afspraak gemaakt dat het 
bestuur van het wijkcentrum de zaak nog eens zal bespreken. Ook zal aan de 
aannemer weer een begroting worden gevraagd en een tekening hoe hij de opknap 
ziet en met een beschrijving van welke werk hij door de jongens gedaan wil 
hebben.

Deze wordt op 18 december 1977 opgemaakt met de volgende aantekening: "De leden 
van de Botenclub zullen de vrijgekomen materialen afvoeren, en boten en 
materiaal verplaatsen naar een klaargekomen gedeelte". Dat was inmiddels op 29 
juli 1977 al eens gedaan. 

19 december 1977 zijn de jongens weer bij 
elkaar met de ambtenaren en ook een technisch 
adviseur is hierbij aanwezig. Een van de 
ambtenaren ervan Bouw- en Woningtoezicht 
heeft gezegd dat op 2 februari 1978 gesloopt 
gaat worden. Een ambtenaar van de 
buitendienst geeft de raad om het 
overblijfsel van wat eens een loods was, te 
laten stutten en dicht te spijkeren. De 
technisch adviseur accepteert alleen een 
stalen loods. Als de bewijzen op tafel komen 
dat de aannemer het voor ƒ48.000 wil doen en 
de oude loods in zijn glorie wil herstellen, 
lijkt hij wel te willen buigen. Een houten 
loods is alleen haalbaar als aan brandveiligheidsvoorschriften wordt voldaan.

Ondertussen zijn er in de buurt van de loods 60 handtekeningen opgehaald van 
mensen die het niet meer zagen zitten en het levensgevaarlijk vonden om er langs 
te lopen. Zij stuurden deze handtekeningen naar wethouder De Cloe (kent u die 
nog?) met het verzoek de hele handel maar te slopen en er een groenstrook van te 
maken.

Op de 27 januari 1978 komt de zaak bijna rond. 
Het is moeilijk om de technisch adviseur van 
jeugdzaken te overtuigen dat er geen andere 
mogelijkheid is dan de bestaande werf helemaal 
te restaureren. Als de aannemer komt en 
bevestigt dat het inderdaad in orde is met 
begroting en tekeningen, en dat er niet 
geknoeid wordt met brandveiligheid, is hij een 
beetje om de hoek te krijgen. De ambtenaar van 
Bouw- en Woningtoezicht zal zelf wel de 
stempel van de brandweer halen. 

Juli 1978. Een gedeelte van het dak is gesloopt. Het begin is er. 

2 februari is er nogmaals een vergadering van alle mensen die getekend hebben 
voor een groenstrook. Er blijkt dat verschillende mensen hebben gedacht dat het 
een nieuwe botenloods betrof. En de paar aanwezigen op de vergadering hadden het 
alleen maar over de "puinhoop". Nou, daar waren wij het wel mee eens...
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In de notities van de projectgroep De Gouden Reael vindt men de volgende 
aantekening: “15.2.1978. Botenloods wordt gebouwd. Marinus is akkoord, evenals 
Ter Bruggen (resp. de technisch adviseur en een andere ambtenaren van Jeugd 
zaken)”.

Er werden nieuwe plannen gemaakt, want er komt bericht dat de aannemer Gräve op 
11 april 1978 de opdracht heeft gekregen de botenloods te herstellen. De 
tijdsduur is drie maanden!! In mei 1978 wordt het contract door de aannemer 
getekend. 11 mei hebben we weer nieuwe moed want er wordt een nieuwe club 
opgericht. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn opgesteld3).

13 september 1978 wordt de botenloods opnieuw 
uitgeruimd... Er zijn vijf maanden voorbij... 
Nog geen botenloods.

Aantekening van de projectgroep op 6 juni 
1979: "Grote onduidelijkheid. Gräve presteert 
WAN. Bouw- en Woningtoezicht blijft bij haar 
aanschrijving aan het wijkcentrum." 

7 februari 1980. Fred Lechner, de toenmalige 
voorzitter van het wijkcentrum De Gouden 
Reael, neemt het initiatief om elke dag langs 
de loods te rijden. In zijn aantekeningen 
vinden wij: "situatie aangetroffen zoals die 
een paar jaar geleden ook werd aangetroffen". Hij gaat praten met de aannemer en 
er wordt gewerkt. Er komt een nieuw dak op, een nieuwe achtergevel en een nieuwe 
voorgevel met deur. 

De jongens komen weer opdraven: op 1 
maart, 20 maart en 20 april 1980. Toen 
was de hele loods leeg (op de bootjes 
na), zelfs het oude kantoortje naast 
Hazelhof had het moeten opgeven. Het 
meeste daarvan lag al op de 
vuilnisschuit.

Aantekeningen van Fred Lechner:
"Maandag 21 april, voorste gedeelte van 
loodsrestanten naast het huis van 
Hazelhof gesloopt en afgevoerd. Er is 
ook een hok gekomen voor de wc en er 
staat een keukenblokje in. In de 
zijgevel zit nog steeds één deur."

de nieuwe loods in januari 1981

Zei er iemand iets over geduld?
Kom nou!
We blijven optimistisch hoor!!
Op 1 november 1980 kunnen we er in gaan draaien!! 
Dat heeft Gräve ons in 1978 al beloofd!

Rie Reijmers

1) Een Nissenhut is een noodonderkomen, bestaande uit een gebogen dak van golfplaat. De voor- en achtergevel zijn 
opgemetseld of bestaan eveneens uit golfplaat. Deze onderkomens werden na de Tweede Wereldoorlog veelvuldig door het 
Amerikaanse leger gebruikt. Bron: Wikipedia. (red.)
2) Kees Nagelkerke, zie hier voor zijn toelichting, (red.) 
3) Ook dit blijkt niet vanzelf te gaan: de akte van de Vereniging is pas op 16 november 1983 gepasseerd (red.)
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