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VLAAMSE VERENIGING tot BEHOUD van 
HISTORISCHE VAARTUIGEN vzw 
                                      
Lakenmakersstraat 41 
B-2800 Mechelen 

 
Nieuwsbrief n° 9,  mei 2007 

 
 
Beste leden, 
 
Woensdagavond 2 mei kwam uw bestuur weer bij elkaar, deze keer in Mechelen op de mooie Vismarkt.  
 
In de namiddag waren Patrick en Dirk naar Willebroek getrokken voor een gesprek met nv Waterwegen en Zeekanaal  over ligplaatsen 
voor Historische Vaartuigen. Aan de kant van W&Z zaten Dhr Stijn Toté (juridische dienst), Dhr  Matthias Buelens (dienst 
grondbeheer) en zijn assistente, de havenkapitein Norbert Van Hoecke en zijn adjunct en Dhr Louis Buelens (dijkwachter) . Het 
gesprek verliep in een positieve sfeer.  
 
Wij  vanuit VVBHV hadden verschillende vragen naar W&Z omtrent het creëren van ligplaatsen voor historische vaartuigen op 
diverse locaties in Vlaanderen. W&Z had op haar beurt dan weer vragen omtrent deze locaties, de definitie van historische vaartuigen  
en de vorm in welke de eventuele vergunningen  of concessies dienen te worden gegoten. We zijn op dit moment concrete voorstellen 
aan hetformuleren om deze tijdens een volgend gesprek te bespreken. Tevens kwam ook het verschil in de modaliteiten van de 
vergunningen ter sprake aangaande woonschepen en niet bewoonde schepen en de plaats van (soms) bewoonde historische vaartuigen 
daarin. Een eerste concrete afspraak is gemaakt omtrent de duidelijke afbakening met borden van de zone voor historische vaartuigen 
aan het Zennegat. 
 
' s Avonds trokken we dan naar de Mechelse Vismarkt voor 
onze bestuursvergadering. Daar werden de financiën toegelicht 
door Evarist. We zien het niet zitten om een voorraad  
sweaters in verschillende maten  met ons clublogo in voorraad 
te gaan houden omwille van de kostprijs daarvan. Ben je 
geïnteresseerd in de aankoop van enkele degelijke blauwe 
sweaters, à 32 euro (45 euro met uw bootnaam in geel 
geborduurd op de rug in letters van 5 cm hoogte) geef dit dan 
voor 30 juni door aan Evarist of Patrick, dan kunnen we een 
gezamenlijke bestelling plaatsen zodat iedereen tegen Open 
Monumenten Dag lekker warm in clubtenue 's avonds kan 
buiten flaneren. Wimpels met clublogo (groot 15euro, klein 10 
euro) zijn wel in voorraad en te verkrijgen bij Evarist. We 
bekijken nog of we evt. petjes met logo kunnen laten maken. 

 
 

Aan de zijde van de ledenadministratie is alles rustig, ons aanmeld systeem werkt , we bekijken later of en hoe we onze database 
kunnen aanpassen, of vernieuwen voor andere toepassingen. 
 
We hebben al enkele foto's over wonen aan boord voor Open Monumenten Dag in september, meer is steeds welkom ! 
 
Frank Jansen van de sleepboot Hylke is druk in de weer geweest om een eigen domein naam voor onze website vast te leggen. Wie nu 
gaat kijken op WWW.HISTORISCH-VAARTUIG.BE ziet daar reeds onze eigen  website in een fris nieuw jasje ! Degene die de oude 
freewebs site bezoekt wordt vanzelf doorgelinkd naar onze nieuwe website. Knap werk van Frank !!!! 
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Bij VCM heeft een evaluatie plaatsgevonden van de meeting op de Belgian Boat  Show omtrent de mogelijke vorming van een koepel 
voor alle watergerelateerd erfgoed in Vlaanderen. De volgende stap zal zijn dat me zoveel mogelijk betrokkenen een verklaring laat 
ondertekenen waarmee de noodzaak van de vorming van een koepel wordt aangekaart. Met deze verklaringen kan men dan naar de 
overheid en betrokken instanties stappen om de vorming van deze koepel mee te financieren. 
 
De volgende bijeenkomst van uw bestuur is gepland op donderdag 7 juni in Leuven . Uw vragen of opmerkingen zijn steeds welkom. 
 
Namens uw bestuur, Dirk Ramakers 
 
Uw bestuur : 
Dirk Ramakers , motorsleepboot Odilia (voorzitter), 0(032)478 38 38 45 
Patrick van Camp, waalschokker Anne-Grete (secretaris) 0(032)479 37 08 04 
Evarist van Camp, bakdekkruiser The Old Lady (penningmeester) 0(032)494 63 99 42 
Robin Capiaux, motorsleepboot Kobbe (ledenadministratie) 0(032)476 21 76 52 
 
E-mail naar : vvbhv@hotmail.com 
Website : www.historisch-vaartuig.be  
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In deze rubriek zullen we telkens een van de boten van onze leden presenteren in willekeurige volgorde. Hebt u mooie 
foto's of een leuk verhaal over uw boot, stuur het op naar VVBHV, Lakenmakersstraat 41 te B-2800 Mechelen of via email 
naar vvbhv@hotmail.com. 
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als ‘Manus’ in 2000 

 
restauratie van het onderwaterschip in 2003 

 
het plaatsen van de nieuwe opbouw in 2003 
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de ABC type 2MRQ 
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