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Inleiding 
Het bestuur van de stichting Jatrie biedt u haar vijfde jaarverslag aan. Dit verslag beschrijft de 

belangrijkste gebeurtenissen van het kalenderjaar 2016. 

 
V.l.n.r:  Jaap Huberts, Luuk Woudberg, Pieter Uitermark, Gerard Bruining, Jacob Schoonhoven,  

Jaap Duit, Take de Haan, Koos Woudberg, Richard Kremer. 
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Bestuurssamenstelling 
De samenstelling van het bestuur per 31-12-2016 is de volgende: 

Voorzitter  Jaap Duit   Secretaris  Helen Kämink 
Penningmeester Wijte ten Cate   Lid   Gerard Bruining 
Lid   Harm de Graaf   Lid   Jaap Huberts 
Lid   Jan Overduin 
In 2016 vonden er geen bestuurswisselingen plaats. 

In december van het afgelopen jaar overleed, na een ernstige ziekte, oud-bestuurslid Jan Mulder. 

Vrijwilligersteam 
Bij de uitvoering van de conserverings- en restauratiewerkzaamheden zijn, naast de bestuursleden 

Gerard Bruining, Jaap Duit en Jaap Huberts, een aantal vaste vrijwilligers betrokken: Jelle Bartelds 

(schipper-stuurman), Rolf Broekhuizen (hout en metaal), Take de Haan (hout- en schilderwerk), Toon 

van der Heijden (schipper-stuurman), Richard Kremer (schipper-stuurman), Jacob Schoonhoven 

(hout, metaal en motorrevisie), Pieter Uitermark (metaal en motorrevisie) en Koos Woudberg (hout, 

metaal en motorrevisie). Pieter en Toon versterkten met hun eigen specifieke deskundigheid het 

afgelopen jaar het team. Toon en Richard zijn in het bezit van het zgn. Rijnpatent, het hoogste 

vaarbewijs voor de Noordwest-Europese binnenwateren. Als stichting prijzen we ons gelukkig met 

het feit dat we kunnen beschikken over deze twee ervaren schippers. 

Stagiaires 
Vanaf januari tot eind mei liepen Remco Haak  en David Faruntsev, twee leerlingen van het 

Noorderpoort studierichting installatietechniek stage bij het restauratieproject. 
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Website 
Ook dit jaar publiceerden we de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de restauratie op onze 
website www.jatrie.nl Het beheer was wederom in handen van Jaap Huberts. 

 

  

Fondsen  
Het afgelopen jaar hebben we een plan opgesteld voor de verdere museale inrichting. De restauratie 

nadert zijn voltooiing. Om de museale inrichting en de educatieve i.c. informatieve doelstelling te 

kunnen realiseren is ruim € 30.000, - nodig. Bij een aantal fondsen en organisaties zijn aanvragen 

ingediend. Een drietal fondsen en organisaties hebben de aanvrage gehonoreerd.  

Rabobank zuid en oost Groningen     €    2.500, -  

Stichting Wildervankfonds        €    2.500, - 

Stichting JobExplosion       €    5.000, - 

 

De aanvragen bij het Scholten-Kammingafonds en de provincie Groningen werden afgewezen. De 

provinciale pot was, ondanks een uitnodigende advertentie, leeg. Volgend jaar gaan we in de 

herkansing. De stichting Gebroeders Hesse Fonds meldde ons dat onder voorbehoud een bedrag van 

€ 2.500, - beschikbaar zal worden gesteld indien t.z.t. de museale en educatieve activiteiten ook 

uitgevoerd worden in de gemeente Vlagtwedde. We kunnen met het schip in Ter Apel afmeren en 

ter plaatse deze activiteiten aanbieden aan het basis en voortgezet onderwijs in die gemeente.  

Ondersteuning 
Ook in 2016 heeft een aantal bedrijven steun verleend aan de uitvoeren van de werkzaamheden. Het 

gaat om de volgende bedrijven uit Stadskanaal: Aannemersbedrijf Bruining BV, Boiten Techniek, Glas 

Ockels BV, Kroon BV, Verfzaak Muller, Velgsib BV, Grooten Interieur, de Vaarhandel, Houthandel 

Noorlag en NNVG (Noord Nederlandse Verfgroothandel), allemaal bedrijven die gereedschappen en 

materialen tegen gereduceerde prijzen of soms gratis beschikbaar hebben gesteld.  

http://www.jatrie.nl/
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Restauratie en inrichtingswerkzaamheden  

In januari zijn de twee stagiaires Remco Haak  en David Faruntsev, onder begeleiding van Jaap 

Huberts (oud docent installatietechniek, wis- en natuurkunde en informatica), gestart met 

het aanleggen van de technische installatie. Het ruim, de machinekamer, de stuurhut, het 

roefje, het voor- en achteronder, de sanitaire ruimte, de technische ruimte en de keuken zijn 

voorzien van een 230V systeem. De bakboordkast is voorzien van een walstroomaansluiting, 

in het ruim zijn tientallen wandcontactdozen t.b.v. toekomstige exposities aangebracht, in 

de technische ruimte is het gehele systeem aangesloten op een schakelkast. Het materiaal is 

beschikbaar gesteld door Velgsib BV te Stadskanaal. 

In het ruim is een zgn. technische ruimte afgescheiden. In deze ruimte bevinden zich de 

schoon- en vuilwatertank, de 12volt installatie inclusief accu, de pompinstallaties, de 

schakelkasten, de afsluiters, enz. De Vaarhandel te Stadskanaal leverde het materiaal. Deze 

techniek is aangelegd door de vrijwilligers, geassisteerd door de twee stagiaires.  

In het ruim is een sanitaire ruimte afgescheiden en de vloer is afgewerkt door Grooten 

Interieur te Stadskanaal.  

Het roefje kreeg een nieuw plafond. Door jarenlange lekkage was het plafond totaal verrot 

en moest worden voorzien van een nieuwe. Elk nadeel heeft zijn voordeel: de 230 V 

leidingen konden mooi weggewerkt worden. Ook de koekoek kreeg een opknapbeurt. Take 

de Haan ontfermde zich over de verdere afwerking van het interieur en heeft al het 

schilderwerk voor zijn rekening genomen. 
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De luikenkap moest voorzien worden van nieuwe waterdichte kleden. Vanwege de kosten 

en de duurzaamheid is gekozen voor matbruine PVC kleden welke zijn geleverd door de Fa. 

Brouwers uit Munnekezijl. Door werking van weer en wind waren in de nieuwe luiken naden 

en ontstaan. Alle luiken zijn passend gemaakt en tevens voorzien van een nieuwe verflaag.  

Afgelopen jaar is niet alleen schilderwerk verricht aan de luikenkap en het interieur van het 

roefje maar de stuurhut, het exterieur van het roefje en de machinekamer, de gangboorden, 

het voordek, de machinekasten en het interieur van het ruim voorzien van een nieuwe 

verflaag. 

Om het ruim multifunctioneel te kunnen gebruiken is een keuken onontbeerlijk. Een uit het 

voormalige Noorderpoortgebouw te Stadskanaal afkomstig keukenblok doet nu goede 

dienst in het ruim en is aangesloten op een koud- en warmwatersysteem. 

Het vinden van een oplossing voor een nieuwe entree, zonder het uiterlijk van de luikenkap 

te veranderen i.c. de lijn van de luikenkap aan te tasten, heeft veel hoofdbrekens gekost. 

Veel oplossingen, sommige zelfs voorzien van een maquette, passeerden de revue. Maar de 

meeste doorstonden de kritische toets van het team niet: te ingewikkeld, niet praktisch, niet 

water- en winddicht, of tasten het uiterlijk teveel aan, enz. Sommigen problemen hebben 

tijd nodig voor een oplossing. De oplossing bleek uiteindelijk te zitten in de eenvoud. Gerard, 

de oud aannemer, is met name een van bedenkers van de praktische oplossingen. 

In het kader van het verkrijgen van het CVO (certificaat van onderzoek) waarover elders in 

dit verslag meer, dient het ruim voorzien te zijn van twee directe uitgangen naar buiten. 

Zonder het exterieur van de luikenkap aan te tasten, is ook hiervoor een eenvoudige 

oplossing bedacht en uitgevoerd. Uiteindelijk moet de inspectie uitwijzen dat deze oplossing 

acceptabel is maar het team heeft hier alle vertrouwen in.  

CVO 

Om in de toekomst met het schip te kunnen varen waarbij tevens voldaan wordt aan de 

voorwaarden van de verzekeraar is een CVO (certificaat van onderzoek) nodig. In Europees 

verband worden per 2018 nieuwe eisen gesteld aan het varen met schepen langer dan 25 

meter, eisen welke tevens van toepassing zijn op historische schepen. Eind 2015 heeft een 

inspecteur de Jatrie geschouwd en een verbeterrapport opgesteld. Een aanzienlijk aantal van 

de in totaal 44 verbeteringen, kunnen eenvoudig en zonder kostbare investeringen 

uitgevoerd worden.  

Maar met name een aantal technische punten m.b.t. de machinekamer kosten aanvankelijk 

hoofdbrekens. Hoe lossen we dat op zonder het doen van forse investeringen? Voor de 65 

jaar oude luchtcilinder ontbrak een certificaat van goedkeuring. Schipper Richard bleek over 

goede contacten te beschikken bij Stork in Delfzijl. Achteraf bleek het niet al te lastig om de 

zware cilinder uit de machinekamer te krijgen en tegen de vergoeding van gebak voor alle 
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Storkwerknemers in Delfzijl (30 man) is de keuring uitgevoerd. De cilinder bleek in goede 

staat, is door Stork kosteloos voorzien van nieuwe afsluiters en het certificaat is afgegeven.  

De gasolietank bleek het volgende probleem. Deze moet zijn voorzien van een mangat, de 

pijlglaskraan dient zelfsluitend te zijn en ook ontbreekt een SOS afsluiter van de 

gasolietoevoer bij de uitgang, zo stond te lezen in het inspectierapport. Jacob, Koos en Pieter 

bedachten de oplossingen, legden ze voor aan de inspecteur, kregen groen licht en gingen 

aan de slag met de uitvoering.  

De Bronsmotor 
De Brons vertoonde tijdens enkele korte tochtjes steeds meer kuren. Er werd bovenmatig veel rook 

geproduceerd, de uitlaat spuugde ook olieresten uit. Onze machinisten gingen op onderzoek uit en 

kwamen tot de ontdekking dat bij eerder monteren van het klephuis een pakking verkeerd 

gemonteerd was. Door deze fout was deze pakking gescheurd waardoor de motor compressie 

verloor en de brandstof maar gedeeltelijk verbrandde. De onverbrande brandstof kwam met roet 

gemend uit de uitlaat en veroorzaakte niet alleen kleurige vlekken op het kanaal maar ook op het 

dek. Een reservepakking loste het probleem op waardoor er nu wel een goede verbranding is.  

Ook een olielekkage op de kop achter het vliegwiel, op een lastig bereikbare plek, werd 
opgelost. Een nieuwe pakking bracht uitkomst en leverde enkele leuke foto’s op. De Brons 
loopt weer naar volle tevredenheid. 

Een laatste technische aanpassing is dat het toerental inmiddels weer in de stuurhut 
regelbaar is: zoals het hoort. 

 

  Koos Woudberg     Jacob Schoonhoven 



7 
 

Zwaaikom- en ligplaatsperikelen 

In 2015 hebben we deelgenomen aan MusSailkanaal en stelden vast dat we in Musselkanaal 

in het spoordok kunnen zwaaien. We hadden ook vastgesteld dat bij het vierde sluis in 

Musselkanaal ook gezwaaid kon worden, maar Musselkanaal wordt niet de definitieve 

ligplaats. Zijn er in Stadskanaal ook zwaaikommen, zwaaikommen om te voorkomen dat we 

helemaal moeten doorvaren naar Bareveld om daar te keren?  

Deelname in juli aan Verrassend Stadskanaal was een mooie gelegenheid om te testen of er 

in de Gasselternijveensemond gezwaaid zou kunnen worden. Schipper Richard had vooraf 

ter plekke de situatie bekeken en was ervan overtuigd dat het zou lukken, maar deze visie 

werd niet door alle opvarenden gedeeld. Klemvaren in de Gasselternijveensemond zou een 

urenlange verkeersstremming tot gevolg hebben; geen aanlokkelijk perspectief. Maar de 

inschatting van de stituatie en de stuurmanskunsten van schipper Richard waren perfect. 

Met minder dan een meter speling manouvreerde hij het schip tussen de beide bruggen 

180ᵒ . Vervolgens de vraag of er de 1e Afdraai tegenover het SHC ook gezwaaid zou kunnen 

worden. Er liggen daar drie woonschepen die het zwaaien zouden kunnen belemmeren. Ook 

hier toonde Richard zijn stuurmanskunsten. Kortom op korte afstand van elkaar beschikken 

we in Stadskanaal over twee zwaaikommen. 

Het bestuur van het SHC wil het schip, na voltooiing van de restauratie, bij voorkeur afmeren 

bij de 1e Afdraai, dichtbij het SHC. Kort was er de hoop dat er een plek zou vrijkomen door 

vertrek van een van de woonschepen, maar door verkoop veranderde het schip van 

eigenaar. Er is te weinig ruimte voor vier schepen en dus blijven we zoeken naar een 

passende ligplaats in de buurt van het SHC. Een ligplaats moet wel voldoen aan enkele eisen 

zoals het beschikken over walstroom en bij voorkeur aansluiting op het riool.  

 

 Jonge schipper    Passage Drouwenermondsebrug 
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Vaar- en overige activiteiten 

Naast het zoeken naar passende zwaaikommen zijn er het afgelopen jaar enkele 

vaaractiviteiten uitgevoerd. Op verzoek van de Algemene Handelsvereniging Stadskanaal 

(AHS) en de Centrum Winkeliers Stadskanaal(CWS) is in juli deelgenomen aan Verrassend 

Stadskanaal en is het schip enkele dagen afgemeerd in het centrum van Stadskanaal, nabij 

de Eurobrug. Als tegenprestatie sponsorden de AHS en de CWS de nieuwe poloshirts voor de 

opvarenden. We hadden veel publieke belangstelling.  

In september meerden we af bij de Stationsbrug om deel te nemen aan de stoomdagen van 

de STAR. Ook nu was er veel publieke belangstelling. 

In december is wederom op verzoek van AHS/CWS afgemeerd in het centrum. De Jatrie en 

ook de Diverdoatsie zijn door de vrijwilligers in kerstverlichting gezet, beschikbaar gesteld 

door AHS/CWS. Dit zal wat ons betreft een jaarlijks evenement worden. Zowel de AHS/CWS 

als onze stichting hebben zeer veel positieve reacties ontvangen over het afmeren en de 

verlichting.  

Op 21 december is er een stamppotbuffet, voor vrijwilligers en sponsoren, gehouden in het 

ruim van het schip. Ook dit is langzamerhand een jaarlijkse traditie.  

 

Schenkingen 

Ook dit jaar ontvingen we spontaan materiele schenkingen van inwoners uit Stadskanaal en 

de regio. Van de fam. Bakker ontvingen we een marifoon en de fam. Baas schonk een 

antieke scheepskompas.  

 
 Marifoon van de fam. Bakker   Scheepskompas van de Fam. Baas 
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Gebiedsontwikkeling 

In het vorige jaarverslag meldden we dat de stichtingsbestuur Rondom de Watertoren aan 

de slag zou met het opstellen van een businessplan voor de watertoren. Dit plan was in de 

visie van de gemeente een cruciaal onderdeel van het totaalplan voor het gebied. Medio 

maart 2016 stelt het stichtingsbestuur vast dat het niet lukt een businessplan voor de 

exploitatie van de watertoren op te stellen. Er zijn geen partijen gevonden die 

mogelijkheden zien voor een sluitende exploitatie. Want er moet niet alleen geïnvesteerd 

worden in het wegwerken van het achterstallig onderhoud, maar ook moeten investeringen 

gepleegd worden voor een nieuwe bestemming. Het stichtingsbestuur stelt zeer tot haar 

spijt vast dat de watertoren een object is met beperkte exploitatiemogelijkheden. Het is niet 

mogelijk om een integraal plan voor de herontwikkeling van het gebied te presenteren 

inclusief een sluitende exploitatie van de watertoren. Deze conclusie is medio november 

besproken met leden van het college. In dat overleg wordt de gemeente er tevens op 

gewezen dat zij als eigenaresse verantwoordelijk is voor het onderhoud en het op korte 

termijn aanpakken van het achterstallig onderhoud. Een in opdracht van de gemeente 

uitgevoerd onderzoek heeft dat aangetoond. Het college deelt mede dat de gemeente 

Stadskanaal niet financieel mee kan en wil doen in de realisatie van het gebiedsplan, waarin 

onder meer het realiseren van een ligplaats voor de Jatrie onderdeel is. 

In de afgelopen vijftig jaar zijn er vele ideeën en plannen ontwikkeld om een kwaliteitsimpuls 

te geven aan het gebied rondom de watertoren. In het jongste plan, bescheiden qua opzet, 

waren derden bereid mede te investeren op voorwaarde dat de gemeente ook zou willen 

investeren.  

 

Jatrie in kersttooi 
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Museale samenwerking 
Op initiatief van het fonds van de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM) en met name 

de oud-burgemeesters Jur Stavast (Stadskanaal) en Tryntsje Slagman (Borger-Odoorn) is er in juli een 

eerste bijeenkomst voor bezitters van erfgoed in de Veenkoloniën.  De KNHM zet zich in voor het 

ondersteunen van burgerinitiatieven en wil burgers en organisaties helpen voor hun inzet in de regio. 

Aanwezig zijn de Collectie Brans Nieuw-Buinen (geschiedenis van de glasfabrieken), Historische 

Vereniging Nieuw-Buinen/Buinerveen, Keramisch Museum Goedewagen (Nieuw-Buinen), Stelmakerij 

Wever (Mussel), Museum Musica (Stadskanaal), Stichting STAR (Stadskanaal), Philipsmuseum 

(Stadskanaal), Streekhistorisch Centrum (Stadskanaal) en de Stichting Jatrie (Stadskanaal).  

Deze erfgoedbezitters spreken af de mogelijkheden van samenwerking te gaan verkennen. 
Daarvoor wordt een stuurgroep bestaande uit Marlon Busstra (KNHM), Johan Dijk (KNHM), 
Jaap Duit (Jatrie), Jan Haikens (HVNB) en Helen Kämink (SHC) ingesteld. De stuurgroep stelt 
een werkdocument op met een aantal vragen en opdrachten.  

 Wat is de gemeenschappelijke noemer? 

 Is een koepelorganisatie gewenst? 

 Op welke wijze is professionele kennis en deskundigheid te leveren? 

 Ontsluiting van Veenkoloniaal erfgoed voor breder publiek? 

 Wat zijn de mogelijkheden van nieuwe media? 

 Interprovinciale samenwerking gericht op versterking toerisme? 
Medio januari 2017 zal om te starten een bezoek worden gebracht aan alle initiatieven. We 
willen als partijen een beeld krijgen van elkaar. Daarna zal onderzocht worden op welke 
wijze we aan de slag kunnen met het werkdocument. Mogelijk is dit een project voor de 
Hogeschool Stenden te Emmen. Wordt vervolgd. 
  

 
V.l.n.r.: Harry Töben (auteur boek: Harm Davids, schipper van de Jatrie) , Jaap Duit, Rolf Broekhuizen, Jan Töben. 
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Financieel verslag 2016:  
Balans per 31-12-2016 

 ACTIVA   Balans     Balans 

     31-12-2015   31-12-2016  

 Materiele vaste activa 

 -Inventaris       2.772             2.772  
 -Restauratie Jatrie   93.628      102.563  
  -Gebruikte bijdragen  -93.628   - 102.563  
                  0           0 
 Voorraden 
 -Goederen        2.086     1.932          
 Vorderingen 

-Belastingen          380        282 
-Bijdragen vrijwilligers      6.480    6.480 

 -Bijdragen          
          6.860            6.762 
 Liquide middelen 

 -Rekening courant     2.950      10.482    
 -Spaarrekening    18.143      11.548 
        21.093    22.030   

 Totaal activa    32.811    33.496 

 PASSIVA    

 Vermogen 

 -Eigen vermogen      - 1.128   - 7.337 
 -Resultaat       - 6.209   - 2.028  

         -7.337    -9.365 

 Kortlopende schulden 

 - Ontvangen donaties/bijdragen  126.993    132.444 
 - Vrijwilligersvergoedingen        6.480                      6.480 
              - Gebruikte bijdragen     -93.628   -102.563  

          39.845      36.361  
 

Crediteuren                303  

Bestemmingsbijdragen                      6.500 

Totaal passiva     26.331              33.496 
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Resultatenrekening  

  Lasten  Baten  Lasten  Baten  

  2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 

 Algemene kosten         

 Drukwerk 309    572    

 Website 216    3131    

 Contributies 42    42    

 Bedrijfsruimte 379        

 Huishoudelijk : catering     49    

 Reiskosten 82    752    

 Public relations 715    919    

 Verzekeringen 595    428    

 Diverse algemene kosten 187    335    

 totaal  2.525    6.228   

 Rente baten en 
lasten 

        

 Rente baten   48    143  

 Bankkosten 160    181    

 totaal  160  48  181  143 

 Opbrengsten         

 Opbrengsten   763    528  

 Inkoopwaarde 154    471    

 totaal  154  763  471  528 

 Diverse baten en 
lasten 

        

 Baten         

 Lasten         

 totaal         

 
Totaal  

 2.839  811  6.880 
 

 671 

 Saldo baten lasten  -2.082    -6.209   
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