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School voor Scheepsmodelbouw VZW
Lid van Watererfgoed Vlaanderen

In maart 2014 besluiten een aantal modelbouwers en een groep sympathisanten de School op
te richten. De onafhankelijke vzw is een nog ‘jonge’ vereniging rond meester-modelbouwer
Maurice Kaak die zelf meer dan 30 jaar ervaring heeft.

De School voor Scheepsmodelbouw VZW op de Provinciale Erfgoedsite
Scheepswerven Baasrode legt zich enerzijds toe op de geschiedenis
van historische schepen en scheepsmodelbouw, anderzijds op
restauratie. De School focust op de houten scheepsbouw van de 18de
en 19de eeuw tot het begin van de 20ste eeuw met als hoofdtaken
een doorgedreven research rond historische scheepsbouw en de bouw
van scheepsmodellen naar authentieke plannen van schepen
afkomstig van de werven uit de stroomgebieden van de Schelde, IJzer
en Maas.

De School heeft sinds haar oprichting al een hele weg afgelegd. De collectie scheepsmodellen
onder de vlag van de School breidt alsmaar uit. Een aantal modellen zijn reeds ‘ingeblikt’. De
heemer, de Lierse kruisnetvisser, de loodskotter om er enkele te noemen. Andere modellen,
zoals de hengst, het otterschip, de Walenboot, ... zijn ‘under construction’. Wat restauratie
betreft heeft de School heel recent nog onder meer de Blankenbergse scute B 57 en het
lichtschip Ruytingen onder handen genomen.

(vlnr)
De heemer op de werkbank

Het lichtschip Ruytingen na de opknapbeurt

De Blankenbergse Scute B 57 na een grondige restauratie
De Lierse kruisnetvisser is kant-en-klaar

De School werkt nauw samen met de Provincie OostVlaanderen. Eind 2020 heeft de stad Dendermonde de
School officieel erkend als sociaal-culturele vereniging.

Flash
Hou zeker Erfgoeddag 2021 in het oog. Op 24 en 25 april 2021
viert de School haar nieuwste scheepsmodel, namelijk de Lierse
kruisnetvisser, zowel op eigen terrein in Baasrode als in Lier, de
plaats van oorsprong van dit scheepstype.
Daar hoort een brochure vol wetenswaardigheden bij.

De School richt zich zowel tot het brede publiek als de nautisch-maritieme liefhebber. En zo
heeft de School reeds heel wat bekendheid verworven binnen Vlaanderen en Nederland. Eens
de veiligheidsmaatregelen rond Covid 19 achter de rug zijn, is iedereen elke zaterdag terug
welkom in het atelier om er de werksfeer in het atelier op te snuiven en de tentoongestelde
modellen te bewonderen. De School stapt ook naar het publiek toe via nautische
evenementen in Vlaanderen, Nederland en zelfs tot in Noord-Frankrijk. Uiteraard doet de
School mee aan evenementen in eigen streek.

Provinciale Erfgoedsite Scheepswerven Baasrode
School voor Scheepsmodelbouw
Sint-Ursmarusstraat 135 - 9200 Baasrode
info@schoolvoorscheepsmodelbouw.be
www.schoolvoorscheepsmodebouw.be
Facebook School voor Scheepsmodelbouw

Voor meer info, vragen of meldingen:
Danny Deckers, communicatieverantwoordelijke,

communicatie@watererfgoed.be
gsm 0475 45 18 00

WORD OOK LID
van Watererfgoed Vlaanderen

VRAGEN?
OPMERKINGEN?
MELDINGEN?

en/of
INSCHRIJVEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

contact Danny

communicatie@watererfgoed.be

contact Philip

secretaris@watererfgoed.be

Watererfgoed Vlaanderen

www.watererfgoed.be

U KRIJGT
deze nieuwsbrief toegestuurd omdat u lid bent van een vereniging die lid is van Watererfgoed Vlaanderen of omdat we
denken dat u sympathie heeft voor het watererfgoed in Vlaanderen.
Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen dan kan u zich uitschrijven via de link onderaan.
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