
Oude roerketting hoekkast

Dit verhaal begint naar aanleiding van de terug-
reis vanaf de Visserijdagen in Harlingen in sep-
tember 2018, naar Leeuwarden.
Tijdens deze mooie zonnige vaartocht van een
paar uurtjes varen en ik het roer even uit han-
den had gegeven, viel mij tijdens een rondje
lopen over het schip op, dat er toch best veel
roest hier en daar zijn inwerking had gedaan op
klinkverbindingen over het gehele bovenwater-
schip. Bij alle bolders en bolderkasten op voor-
dek, midscheeps en achterdek was duidelijk
zichtbaar dat dit zo geen jaren meer kon blijven
zitten. Ook de achterkant van de stuurhut was
duidelijk aangetast door de tand des tijds even-
als de mastkoker aan de voorkant van de kom-
buis.

Onderweg mijn bevindingen kenbaar gemaakt
aan de groep vrijwilligers aan boord en hier
mijn zorgen over uitgesproken. Ook zij zagen
dit probleem wel, maar hoe gaan we hieraan

werken? 

Ondertussen terug in Leeuwarden zijn we met
nog maar zeer weinig gasolie in de bunkers
eerst van start gegaan om de brandstoftanks te
reinigen. Doordat er zo weinig gasolie aan
boord aanwezig was, hadden we nu ook de mo-
gelijkheid om tanken over te pompen en zo de
lege tanks te reinigen en te inspecteren. Dit was
sinds de inbouw van de tanken in 1991 nog niet
eerder gedaan. Tot onze grote verbazing zagen
de tanken er nog uit alsof ze er gisteren net in
geplaatst waren. Een slijmerige laag op de wan-
den kon er zonder moeite afgeschraapt worden,
waarna de rode menie laag weer keu-rig in het
zicht kwam. Ook was er nauwelijks wa-ter en
roest onderin de tanken te vinden. Al met al de
tanken verkeren in super conditie en kun-nen
we deze klus afvinken van de onderhouds-lijst. 

Omdat het inmiddels al oktober was geworden
224

Groot onderhoud voor stoomsleepboot Maarten
Tekst & foto’s: A. Cnossen



en wij van de Stichting Sinterklaas intocht Leeu-
warden nog niks hadden gehoord, hier zelf
maar contact mee gezocht en gevraagd of de
Maarten ook weer ingezet dient te worden voor
de goedheiligman. Het antwoord daarop kre-
gen we al gauw en er was besloten het dit jaar
anders aan te pakken. Dat gaf ons de ruimte
om direct te starten met het winterklaar maken
van het gehele schip, omdat er toch niet meer
gevaren hoefde te worden. We hebben daarom
de ketel nog één keer opgestookt, zodat we
met een lage stoomdruk het water uit de ketel
konden persen via de spuikraan. Zodra de ketel
leeg was hebben we direct de mangatdeksels
geopend, zodat de ketel droog kon dampen en
er niet een drup water achterbleef.

Start van de ketelkeuring

De stoomketel was ook weer aan de 2 jaarlijkse
periodieke keuring toe, daarom zijn we met
man en macht een zaterdag in oktober aan het
sleutelen gegaan om alle appendages van de
ketel te verwijderen, zodat ze in eigen beheer
gereviseerd konden worden. In het keuringsrap-
port van de ketel in 2016 was ook aangeven dat
onze stoomketel in aanmerking kwam voor het
40-jarig klinknagelgatonderzoek. Dit betekent
dat er klinken verwijderd moeten worden op di-
verse plaatsen in de ketel om de nagelgaten te
onderzoeken op mogelijke haarscheurtjes. (hier-
over in een volgende editie van S&D meer).

De druppel die de emmer deed overlopen

Er werd deze winterperiode veel aan boord ge-
werkt i.v.m. de ketelkeuring. Op een zaterdag in
februari 2019 waarop ik nog even alleen aan
boord vertoefde en weer een rondje over het
dek liep om de boel te gaan afsluiten en weer
alle roest zag zitten, toch nog even de bikhamer
uit de machinekamer gehaald en nog maar een
rondje gelopen over het dek….nu met andere
bedoelingen. Her en der maar eens voorzichtig
tegen wat roestbulten aan getikt. Het resultaat
was om te huilen, bij de bolderkasten op het
voordek, midscheeps en achterdek sloeg ik di-
verse gaten in het materiaal. Nadat ik mijn
rondje over het dek had afgemaakt en intussen
een hele waslijst met punten op papier had ge-
zet, direct besloten een vergadering te beleg-
gen om dit te bespreken met de rest van het
Stichtingsbestuur. Dit was de laatste druppel…

We waren het met elkaar eens, we moeten hier
nu iets aan doen voordat het te laat is. Besloten
werd om een offerte aan te gaan vragen bij
Shipdock Draaisma in Franeker voor de repara-
tie van alle bolderkasten. Al gauw werd er een
afspraak gemaakt met Rienk en Dirk om het
werk op te nemen, zodat er een offerte/richt-
prijs kon worden gegeven. Wat voor ons nog
van belang was in de tussentijd, is dat de ketel
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nog goedgekeurd moest worden op de nagel-
gaten. Mocht dit een afkeur worden dan had-
den we ook nog wel andere prioriteiten. Maar
dat viel gelukkig allemaal 100% mee, de ketel
werd goedgekeurd. 

Met dit gegeven op zak en de intussen ontvan-
gen offerte/richtprijs, besloten om de Maarten
voor onderhoud in het voorjaar naar Franeker te
slepen om daar een deel van het werk te laten
uitvoeren. In samenwerking met onze eigen vrij-
willigers kon dan de offerte prijs behoorlijk naar
beneden bijgesteld worden.

Op zaterdag 4 mei 2019 werden wij door de
Noardermar, van onze vrijwilliger en sponsor
Rederij R.J. de Vries, naar Franeker gesleept.
Het weer zat in eerste instantie niet erg mee
maar dat mocht de pret niet drukken. 
Aangekomen bij Shipdock Draaisma, de Maar-
ten aangemeerd en de laatste zaken nog even
besproken voor de week daarop, zodat er gelijk
kan worden begonnen met de klus. 

Hakken en breken

Er was een aantal van onze vrijwilligers bereid
gevonden om ook op de doordeweekse dagen
te gaan klussen in Franeker. Zij zijn de eerste
twee weken helemaal los gegaan met hakken
en breken. Het bleek hier en daar toch nog
slechter gesteld te zijn met bepaalde delen dan
verwacht. Zo zaten er onder de twee voorbol-
ders BB en SB gaten in het dek, ook tijdens het
naaldenbikken bij de achterbolders werd er
door het dek heen geprikt het achteronder in.
Er werd besloten om de gehele boeiing, pot-
deksel, hoeklijn aan dek en het watergootje ge-
heel kaal te maken om hier de slechte plek-ken
ook op te zoeken. Op diverse plaatsen in de
boeiing werden er stukken verroeste plaat ver-
wijderd en nieuw ingelast. Ook de hoekkas-ten
voor het roerketting aan dek zijn grondig nage-
keken, zelfs  één hoekkast is volledig ver-
nieuwd. De mastkoker die aan de voorzijde van
kombuis was geklonken was in een dusdanige
staat, dat deze geheel met een deel van de be-
plating van de kombuis is weg genomen, zodat
hij later weer op nieuw fris materiaal ge-last kan
worden. Door deze klus was het ook noodzake-
lijk om een deel van de binnenbetim-mering te
verwijderen in de kombuis. Dit lever-de echter
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de kennis weer op dat er twee pla- fonds over
elkaar heen zaten. Het eerste pla-fond bleek
een mooi schrootjes plafond met een kraal-
randje te zijn. Dit t.z.t. maar weer in ere herstel-
len omdat het gehele plafond nu ei-genlijk
vervangen moet worden en zo ook de onder-
kant van het kombuisdak ontroest kan worden. 

Zo kwam van het één ook weer het ander, de
achterkant van de stuurhut was ons ook een
doorn in het oog. Dus ook in de stuurhut de be-
timmering maar verwijderd. Na het verwijderen
van alle koperschroeven vanaf de buitenzijde
die het houtwerk aan de binnenkant vasthielden
bleek dat het hier nog slechter was gesteld dan
verwacht. Besloten om hier ook rigoureus te
gaan hakken en breken. BB en SB achterzijde
van de stuurhut zijn nu geheel voorzien van
nieuwe hoeken. Houtwerk zal straks met een
goede lijmkit terug gemonteerd worden, zodat
schroeven aan de buitenzijde niet meer nodig
zijn.

Verder zijn er veel klinknagelverbindingen
schoon geslepen en ontdaan van roest, waarna
ze zijn omgelast zodat de zuurstof intrede stopt

en dus ook de verdere roestvorming.  

Na ongeveer 4 weken werken mogen de resul-
taten er zijn en zijn alle zeer slechte plekken
aangepakt en voor de toekomst op duurzame
wijze hersteld met toch het behoud van vele ori-
ginele elementen. De bolderkastplaten zijn nu
met bout verbindingen gemonteerd, zodat ze
zijn te verwijderen voor toekomstig onder-houd.

Lassen i.p.v. klinken, met een knipoog naar
het verleden

Ook is bewust gekozen om te lassen i.p.v. klin-
ken. Een schip staat nooit stil in zijn hoedanig-
heid zoals zij van de werf rolt. Er wordt altijd aan
schepen verbouwd, aangepast of verbeterd. Zo
ook de Maarten. Op de eerste werf-foto is te
zien dat de kombuis ongeveer een halve meter
korter is dan tegenwoordig het geval is. Deze
aanpassing is al in de begin jaren van het be-
staan van de Maarten aangepast/verbeterd.
Waarschijnlijk in de periode toen ze werd inge-
zet bij de bouw van de Afsluitdijk om iets meer
comfort te creëren aan boord. Deze aanpassing
is ook met lassen uitgevoerd. Lasverbindingen
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zijn naar de toekomst gezien ook duurzamer ge-
zien dat er geen water meer tussen de platen
kan kruipen. Zo is ook onze manier van verwar-
men van de ketel niet meer, zoals deze in de
begin periode was., maar het blijft nog steeds
een zeer authentieke manier van stoken met 
onze originele T.A.S. brander installatie.

Behoud van de
Maarten

De gemaakte kos-
ten voor dit grote
onderhoud zullen
voor het grootste
deel door de
Stichting zelf wor-
den bekos-tigd.
Daarmee to-nen
we aan, dat de in-
komsten die er
zijn vanuit eve-ne-
menten, dona-ties
en/of sponso- ren
ook werkelijk ten
goede komen aan
de Maarten en zo
ook ons doel na-
streven: 



Het behoud van de Maarten voor de toe-
komst.

Arend Cnossen (voorzitter Stichting Stoom-
sleepboot Maarten)
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