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De Schepencarrousel is een systeem waarbinnen schepen uitgewisseld
kunnen worden tussen ligplaatsen. De schepen liggen voor een korte
periode (ca. 3 maanden) op een ligplaats.
Op de ligplaats presenteren de schepen het verhaal van het schip en de
cultuurhistorie van de scheepvaart. Van het schip wordt verteld waar en
waarom het gebouwd is, wat het zoal heeft beleefd in de loop van de tijd
en waarom bepaalde aanpassingen gedaan zijn. Voor meer informatie
verwijzen wij u naar onze website www.schepencarrousel.nl

SCHIPPERSBIJEENKOMST OP 8 MAART - VOORAANKONDIGING
Op 8 maart 2014 gaat de Schepencarrousel een schippersbijeenkomst organiseren.
Plaats: a/b De Inspiratieboot, Kleine Koppel 7 te Amersfoort.
Tijd: 8 maart 2014 van 11:00 uur tot 13:00 uur
Zet de datum alvast in uw agenda!
Aanmelden kan alvast via flessenpost@schepencarrousel.nl
Het doel van de bijeenkomst is:
- Ervaringen en ideeën uitwisselen
- Wensen inventariseren en vragen beantwoorden
- Ligplaatseigenaren hun locatie laten promoten
- Informatie geven aan mensen die eraan zitten te denken om lid te worden
De doelgroep zijn in eerste instantie aangesloten schippers en mogelijk geïnteresseerde schippers van
de Schepencarrousel. Daarnaast zijn ligplaatseigenaren en andere belangstellenden ook welkom.
ONTWIKKELINGEN IN REGIO’S
Vanuit het hele land komen er aanvragen van locatie eigenaren om aan te sluiten bij de
Schepencarrousel, of voor meer informatie over aansluiten. Ook veel schippers zijn actief met het
promoten van de schepencarrousel op diverse locaties, hartelijk bedankt hiervoor! We kunnen echter
nog lang niet al die locaties vullen met schepen en blijven schippers motiveren om mee te doen en aan
te geven waar zij graag zouden willen liggen. Ons beleid voor het aansluiten van een locatie is nu dat we
een locatie op korte termijn aansluiten als de afspraken via de mail vastgelegd kunnen worden via het
afsprakendocument. Als er meer inspanning nodig is, zoals een gesprek met een gemeente of dergelijke,
dan kan dat wat langer duren omdat het veel tijd kost en het bestuur op vrijwillige basis werkt.
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Nieuwe locatie: Amersfoort

Nieuwe locatie: Terhorne

We gaan dan in principe alleen in gesprek als er ook daadwerkelijk schepen zijn die op die locatie
willen liggen. Dus als u twijfelt over aanmelding omdat er alleen nog locaties in een bepaalde regio
zijn, meld u dan wel aan dan kunnen wij ook wat moois aan de ligplaatseigenaar aanbieden. Ook
horen wij graag van u op welke plaatsen of in welke regio u zou willen liggen.
LIGGERS GEZOCHT VOOR AMSTERDAM
In Amsterdam wordt het Cruquiusgebied herontwikkeld. Wat eens een industriegebied pal naast de
ingang van het Amsterdam-Rijn Kanaal was zal in een aantal jaren veranderen in een woon-werk
gebied. De Entrepothaven die aan dit gebied grenst biedt mogelijkheden voor ons soort schepen. Er is
een plan ingediend voor een Historische Passanten haven. Dat is hard nodig ook want de
mogelijkheden voor onze schepen om in Amsterdam te liggen zijn heel beperkt. Als alles doorgaat zal
de aanwezige zandhandel (rechts op de foto) voor de bouwvak van 2014 verdwijnen. Dus mogelijk
kunnen we al deze zomer proefliggen! Wie wil meedoen? Graag opgeven (of info) bij Henk Muis via
muis@planet.nl
SCHEPENCARROUSEL IN CIJFERS
De huidige stand van zaken in ons boekingssysteem is:
68 schepen aangemeld
28 schepen hebben eens op een locatie gelegen
10 schepen liggen momenteel op een locatie
Aangesloten locaties of in overleg om aan te sluiten:
Gelderland oost: 7 aangesloten, 3 in overleg
Gelderland midden/Utrecht: 7 aangesloten, 2 in overleg
IJsseldelta: 1 aangesloten, 2 in overleg
Brabant: overleg provincie
Noord Holland: met 4 locaties in overleg
Groningen/Friesland: met 4 locaties in overleg
Zuid Holland/Zeeland: met 3 locaties in overleg
Al met al dus 14 aangesloten locaties en 18 locaties die bezig zijn met aansluiting.
Nu nog schepen die op de locaties willen liggen, dus schippers meldt u aan!
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Mogelijk nieuwe locatie: Cruquiusgebied Amsterdam

Nieuwe locatie: Ulft (Gelderland)

NIEUWE LOCATIES EN NIEUWE SCHEPEN
Vanaf mei 2013 hebben 10 schepen zich ingeschreven bij de Schepencarrousel. Naast de vier schepen
waarvan hiernaast een foto staat hebben de Amstelle, Dwaalgast, Ebenhaezer, Hoop en Vertrouwen,
Iris, Berber en Mathilde zich ook via de website aangemeld maar hiervan hebben we nog geen foto
ontvangen.
Als nieuwe locatie hebben we Ulft, Amersfoort en Terhorne toegevoegd aan ons bestand. Ulft is een
zeer mooie locatie bij het DRU complex, maar alleen voor schepen met een kruiphoogte van
maximaal 3 meter i.v.m. de bruggen op de Oude IJssel.
Ook Amersfoort heeft zich aangesloten bij de Schepencarrousel, op www.eemhavenamersfoort.nl
kunt u meer informatie vinden over deze locatie.
De eerste locatie in Friesland is Terhorne, bij Jachtwerf Nerushoek kunnen nu ook schepen van de
Schepencarrousel terecht.
Zie onze website www.schepencarrousel.nl voor alle aangesloten locaties. Mocht u op een locatie
willen liggen dan kunt u dit aangeven via flessenpost@schepencarrousel.nl of via het formulier op
onze website (bij meedoen, ‘boek een ligplaats’).

Nieuw schip: luxe motorschip Jeanette

Nieuw schip: katwijker Onderneming V

SCHEPENCARROUSEL VIA SOCIAL MEDIA
De Schepencarrousel is niet alleen via de website www.schepencarrousel.nl te bereiken maar nu ook
via social media:
Twitter: @Schepencarrouse
LinkedIn: groep Schepencarrousel
Facebook: Like onze pagina: Schepencarrousel
Op Twitter wordt het meest actuele nieuws bijgehouden.
Meld u aan en we houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Nieuw schip: paviljoentjalk Catharina Elisabeth

DONATEUR WORDEN
Steunt u ons initiatief en wilt u donateur worden? Maak dan 30 euro over op bankrekeningnummer
10.67.53.444 t.n.v. Stichting Er-varen Arnhem, o.v.v. 'donateur' en stuur een mail met uw
adresgegevens en eventueel scheepsnaam naar flessenpost@schepencarrousel.nl

Nieuw schip: de spits Flamingo

WWW.SCHEPENCARROUSEL.NL

