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Jaarverslag 2019

In de maanden januari en februari is onderhoud gepleegd aan de melkschuit die op het droge lag 
net als voorgaande jaren bij Twellegea (Nauticadam) in de haven van Nieuwendam. 

De masten, vlonders, riemen en dergelijke waren
weer in onderhoud bij de gebroeders Hoeve en
Floor van Dusseldorp in Zunderdorp. De
buitenboordmotor heeft ook een onderhoudsbeurt
gehad.

Het bestuur heeft naar aanleiding van het plan
Verbinding Waterlandse Melkschuit uit mei 2018
van ingenieursbureau Witteveen + Bos en en een
bespreking met Saline Verhoeven namens
Landschap Noord-Holland nogmaals verkend of de
oude vaarroutes in zuidelijk Waterland weer in ere
hersteld kunnen worden. Hier is vooralsnog geen
zicht op. Er blijven echter fysieke belemmeringen zoals dammen, peilscheidingen en te lage 
bruggen. De kortste route om varend bij de melksteiger in Ransdorp te komen is via Broek in 
Waterland.  Zunderdorp is over water voor de melkschuit onbereikbaar.

In 2019 heeft het bestuur een beleidsplan vastgesteld. In het beleidsplan is een financiële 
reservering voor het toekomstig onderhoud van de melkschuit opgenomen. Ook is de 
communicatie met regelmatig met bijdragen aan 't Zwaantje (gericht op Landelijk Noord) 
uitgevoerd en is de website enkele malen geactualiseerd.

Eind maart is de melkschuit
naar Keukenhof
getransporteerd op een
vrachtwagen, zoals
hiernaast zien is.

Balthasar Klimbie, Ruud Webbers en Tom Lantink aan het werk Femke Jellema aan het 
schuren
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De melkschuit heeft bij de Keukenhof meegedaan aan het oud-Holland's weekend.

Dit was een flinke inspanning voor de groep
vrijwilligers van de Waterlandse Melkschuit. We
waren dan ook zeer erkentelijk voor de aankoop van
twee scheepsparten van 1000 euro door
Keukenhof. Overigens was de terugreis van de
melkschuit vertraagd, hetgeen van medewerkers
van Twellegea tot verwijten leidde. We hebben
hierna besloten een andere plek voor de
winterstalling te zoeken.

Hierna kon het gebruikelijke roeien weer van start
gaan. We hebben in 2019 met drie ploegen,
meestal om de week. Helaas is één ploeg
afgehaakt. 

Jos Dreesens, Marja van Zalinge, Bart Siemerink (directeur Keukenhof), 
Dave Bouw en Leonoor Engels

Dave Bouw aan het roer onder de 
elektriciteitsmasten
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De melkschuit heeft zelfs
een botter geholpen om niet
aan lager wal te geraken.

Het zeilen ging na tegenslag
met het weer toch weer heel
lekker. Het bleek wel dat het
zwaard beter handelbaar
gemaakt moest worden om
snel overstag te kunnen
gaan en goed te kunnen
kruizen. 

Elke zeiler en roeier is een
donatie gevraagd van 25
euro (of meer) gevraagd. 

Door Maarten Hoeve is
instructie gegeven voor het
motorgebruik aan de roeiploegen.

De accu is onderhouden door Balthasar Klimbie. 

Het zwaard van de melkschuit is verbeterd zodat het eenvoudiger is om te zetten bij het overstag 
gaan. Verder is ook een wegneembare trap gerealiseerd door Frans Dekker. Het is nu veiliger om 
aan boord te stappen via de voorplecht. Ook de  landvasten zijn vernieuwd met materiaal van 
zeilmakerij Aerosails uit Huizen en vaardigheid verkregen via training van Floris Hin (foto 
landvasten) en stootwillen Frans (foto schiemanswerk), dreganker in bruikleen gekregen van Igor 
Kusmirak en Selma Landman.

Ruth Spijkerboer moest helaas stoppen als bestuurslid. Als nieuw bestuurslid heeft Jippe Kreuning 
zich bereid verklaard.

Trap van Frans Dekker

Frans Dekker als stuurman

Stootwil van Frans Dekker

touw van zeilmakerij 
Aerosails uit Huizen



Stichting Waterlandse Melkschuit 4

Voor de communicatie van de roeiers per roeiploeg onderling worden verschillende methoden 
gebruikt (afspreken.nl, WhatsApp en persoonlijk contact). Het bestuur probeert van de ervaringen 
te leren en te zoeken naar verbeteringen. Het doel is om meer roeiploegen en zeilploegen op te 
zetten. Er is echter nog geen ei van Columbus gevonden.
In de loop van het jaar is een eerste plan gemaakt als
voorbereiding op deelname aan SAIL 2020. Dit plan ging
uit ervan uit dat we een geschikte outfit van zowel de
melkschuit als de roeiers en zeilers moesten gaan
realiseren. De voor de hand liggende periode om ons op
te richten is de 19e eeuw. Melkbussen bestonden toen
nog niet. Er is toen gezocht naar houten melkemmers en
melkvaten.  Hiervoor is contact opgenomen met kuiper
Cor de Groot. Hij heeft nog gewerkt voor kuiperij Tiemstra
(vroeger gevestigd in de Hendrik Soeteboomstraat in
Amsterdam-Noord, nu op de Zaanse Schans). Hij heeft
twee melkemmers voor ons gemaakt. De melkemmers
hadden vroeger echter ijzeren hengsels. Deze moeten er
nog opgezet worden. Verder is er een juk gemaakt.
In het najaar is het plan aangepast (onder invloed van het
nieuwe bestuurslid Jippe Kreuning) in de richting van het
daadwerkelijk varen van melk van Waterland tijdens SAIL
2020. Ook is er een streven naar grotere melkvaten die
aan boord van de melkschuit moeten staan.

In oktober is de melkschuit naar winterstalling bij de Ouwe Helling aan het Noordhollandsch 
Kanaal. De melkschuit is daar voor de wintermaanden afgedekt met een dekzeil en voorzien van 
buizen voor ventilatie om de romp goed te laten drogen.

De najaarsborrel in clubschip van zeilvereniging Het Y in de haven van Durgerdam was op 30 
november. We hielden daar een veiling van gratis ingebrachte goederen (vooral veel boeken over 
de scheepvaart) en onder leiding van Ton Wegman bracht deze 500 euro op.

Bestuursamenstelling in 2019
• voorzitter Dave Bouw
• penningmeester Jos Dreesens
• secretaris Ron de Muijnck
• lid Ruud Webbers
• lid Ruth Spijkerboer (tot 20 mei 2019)
• lid Jippe Kreuning (vanaf 30 november 2019)

Melkschuit op het droge bij De Ouwe Helling

Melkemmer met nog niet het juiste hengsel
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Financiën

Uitgaven 2019 Inkomsten

Bankkosten 139,18 Donaties     1175,00

Website 99,83 Parten 2150,00

Verzekering 223,53 Diversen 350,00

Stalling 1024,28 Boeken 506,40

Onderhoud 962,45 Veiling 696,95

Lidmaatschappen 150,50

Melkvaten 140,00

2739,77 4878,35

Positief saldo 2019            2138,58 Bank ult. 2018 4940,92

Naar onderhoudsreserve     2000,00 Bank ult. 2019 5079,50

Rest. 138,58 138,58

Voor groot onderhoud is in februari 2020 een bedrag van € 2000,00 toegevoegd aan
de reserverekening Deze bedraagt thans € 4069,08 Totale financiën € 7148,58

Toelichting:   Stalling;  € 500,00  extra Nauticadam (Twellegea)

Donaties: van roeiers en andere donaties samengevoegd

Diversen: settlement Keukenhof
reddingsoperatie botter


