Restauratie historische botter BU33

Stichting Behoud Museumhaven heeft subsidie bij het Mondriaanfonds aangevraagd om de 115 jaar
oude botter BU33 te restaureren. Zoals hieronder te zien was restauratie geen overbodige luxe: de
botter was zo lek als een mandje en niet meer veilig genoeg om mee te varen, laat staan om er
vrijwilligers mee op te leiden. Uiteraard wel een unieke kans om het ambacht van botterbouw bij een
grotere groep mensen onder de aandacht te brengen en onze vrijwilligers hiermee aan de slag te
zetten.

Voorbereidingen worden getroffen om het schip te bergen.

Direct na de berging is het schip op de helling van Scheepstimmerwerf Nieuwboer gezet om te
voorkomen dat het opnieuw zou zinken. Met inzet van enthousiaste vrijwilligers is gestart met het
verwijderen van het blik en het vele slechte hout, dit betrof fase 1 van de restauratie waarbij vrijwel
de hele “huid” van de botter is vervangen.
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Het oude achtersteven

Het nieuwe achtersteven

Oud & nieuw
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De romp wordt langzaam voorzien van nieuw eikenhout

De plaatsing van nieuwe spanten en gangdelen zorgen ervoor dat het schip weer beschikt over een
sterke en veilige constructie.
Het krommen van gangdelen gaat op authentieke wijze door ze boven een vuur te hangen en één
kant te verwarmen en de andere kant nat te maken en dus te koelen. Inmiddels is de laatste gang
aan de stuurboordzijde van de BU 33 geplaatst en is gestart met het breeuwen (naden dichten),
schuren en schilderen met behulp van inzet van de vrijwilligers. De tewaterlating na fase 1 van de
restauratie vond plaats op 11 november 2019. Burgemeester van Bunschoten-Spakenburg, Melis van
de Groep had de eer om de botter te water te laten. Mede dankzij de inzet van vrijwilligers voor
sloop- en schilderwerk en de fantastische bijdrage van Prins Bernhard Cultuurfonds kon eerste fase
van de restauratie worden geklaard.

Fase 2 van de restauratie BU33
Echter, waren we er nog niet. Een tweede fase van het project was noodzakelijk om het schip echt
veilig en zeewaardig te maken. Wederom zou dit onderhoud gepland worden in de periode waarop
de botterwerf om werk zit te springen. Door middel van een nieuwsbrief en een artikel rond de
restauratie op de website van Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg is aan het publiek
kenbaar gemaakt dat een tweede fase van de restauratie zou worden opgestart en is tevens gestart
met het opvragen van subsidies bij het KF Heinfonds, het Mondriaanfonds en het Prins Bernhard
Cultuurfonds. Vanuit het Mondriaanfonds ontvingen wij een toezegging van € 19.750,-, vanuit het
Prins Bernhardfonds opnieuw € 10.000,- en vanuit het KF Heinfonds een toezegging van € 10.000,-.
Samen met inbreng van eigen middelen (verworven uit donaties van particulieren en bedrijven) kon
gestart worden met de tweede fase van de restauratie van de BU33.

Aanvang restauratie
Vanwege het wegvallen van alle botterevenementen hoefde de botter niet langer “in de vaart” te
blijven voor verhuur etc. en is in het voorjaar van 2021 de botter op de werf getrokken. Op de
volgende pagina’s wordt met behulp van een aantal foto’s uitgelegd welke onderdelen van de botter
zijn aangepakt, maar ook welke tegenvallers we tegenkwamen die er voor zorgde dat binnen de
begroting keuzes gemaakt moesten worden en prioriteiten herzien moesten worden. Allemaal onder
voorwaarden dat er geen euro budgetoverschrijding mocht plaatsvinden. Ook vanuit de botterwerf is
meegedacht en zijn adviezen gegeven en opgevolgd.
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Initieel was het de bedoeling om beide zwaardbolders te vervangen, echter zorgde een tegenvaller
aan het onder waterschip (de kiel was verrot en had hogere prioriteit) ervoor dat alleen de
zwaardbolder aan de stuurboorkant is vervangen. Hieronder wordt met foto’s het resultaat
aangegeven. Na het verwijderen van de oude bolder is een nieuwe bolder gezaagd.
Het bijzondere aan de zwaardbolders bij een botter zit in het feit dat deze alleen uit eikenhout met
de juiste draad kunnen worden gezaagd. Een bolder met verkeerde draad zou de druk van het
zwaard niet aankunnen en breken.

Verwijderde zwaardbolder en dekenpoot.

De gezaagde op maat gemaakte zwaardbolder.

De kandidaat zwaardbolder.

Nieuwe zwaardbolder en dekenpoot.
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De tegenvallers
Los van het feit dat het coronavirus als geheel een behoorlijke tegenvaller was tijdens het project,
kwamen we ook inhoudelijk tegenvallers tegen. Initieel zou de kiel niet vervangen worden, maar
deze was dermate slecht dat deze niet langer kon blijven zitten. Uiteindelijk heeft de zwaardbolder
op bakboord het verloren qua prioriteit. Hieronder de oude en de nieuwe kiel.

Compost of kiel?

De nieuwe kielbalk.

Kiel weer op zijn plaats.

Boeisels versus berghout rondom
Ook boven water kregen we te maken met tegenvallers, toen we eenmaal aan het boeisel begonnen
te slopen werd als snel duidelijk dat aantal onderdelen nog slechter waren dan vooraf ingeschat. Op
sommige plekken hadden we meer te maken met “tuinaarde” dan met verrot hout. Op de foto’s
hieronder is dat duidelijk te zien. Ook hier hebben we de keuze gemaakt om het berghout aan
bakboordzijde te laten zitten en uit te ruilen tegen aantal aanvullende zaken aan stuurboord.

Het boeisel aan stuurboord boeg leek meer op compost/ tuinaarde dan verrot hout.

Restauratie historische botter BU33

Afronding van het project
Inmiddels is het achterhuis (achterschip) van de BU33 ook vervangen en zijn aan de stuurboordkant
het berghout en de boeisels vervangen. De vrijwilligers hebben inmiddels het onderwaterschip in de
hempel gezet en de vervangen delen voorzien van een laag traditionele “harpuis” ter bescherming
van het hout.

Het achterhuisje in aanbouw

Achterboeisel aangebracht

Berghout aangebracht

In de afgelopen weken is er hard gewerkt om de laatste zaken op zijn plaats te brengen. Alleen het
laatste stuk van het boeisel aan de boeg moet nog aangebracht worden waarna de restauratie op
hoofdlijnen is afgerond. Uiteraard zal voorafgaand aan de tewaterlating nog het nodige breeuwwerk
(het dichten van de naden na een lange tijd op het droge te hebben gestaan) moeten worden
uitgevoerd.

Deze foto vanaf de havenwal laat zien dat de “nieuwe” BU33 vorm krijgt.
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Ook in 2022 bestaan er plannen om opnieuw een kleinere fase van een restauratie te plannen om de
botter naar een volwaardig niveau te krijgen. Hierbij zal uiteraard opnieuw vol ingezet worden op
donateurs en vrijwilligers, maar zullen ook opnieuw verschillende fondsen worden aangeschreven.

