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Beste leden van H79,

Van uw havenmeester

We kunnen terugkijken op een winter,
waarin menigeen weer eens heeft kunnen
genieten van het water in bevroren
toestand. Momenteel lengen de dagen
weer, mogen de schaatsen weer in het vet,
en kunnen we ons opmaken voor een
volgend vaarseizoen.
Om alvast een beetje in de stemming te
komen presenteren wij jullie deze voorjaarseditie van "De Roef".

De huidige situatie m.b.t. de Coronapandemie heeft helaas tot gevolg dat traditioneel hellingen dit jaar nog steeds geen
optie is.

Bestuurlijke mededelingen
Er is besloten om, gezien de huidige situatie, dit voorjaar wederom geen Algemene
Leden-vergadering te houden.
In afwachting van komende ontwikkeling (in
overheidsmaatregelen) hoopt het bestuur
dat er in de tweede helft van het jaar
alsnog gelegenheid zal zijn voor een ALV.
Vanuit bestuur zijn wij nog op zoek naar
een nieuw lid voor de kascommissie.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij
penningmeester Pelle Grobbe
(penningmeester.h79@gmail.com)

Er kan vanuit worden gegaan dat het
hellingen in grote lijnen als vorig voorjaar
zal verlopen.
Nogmaals enkele aandachtspunten op een
rijtje:
Hans heeft zich bereid gevonden met een
zeer compact team (3 man) te hellingen.
Het hellingen begint op donderdag 1 april.
Daarna wordt er ook op doordeweekse
dagen gehellingd.
Door het compacte team ligt het tempo
natuurlijk lager (stuk of 5 boten per dag).
Hans informeert de eigenaar als de boot in
het water ligt (via email).
Wat verwacht Hans van jullie:
Wees terughoudend in contact met Hans
via telefoon en mail. De aanpak zou helder
moeten zijn.
Zorg dat je boot gereed is om te worden
gehellingd.
Verzetten wordt niet gedaan tenzij anders
is afgesproken.
Aanmeerlijnen moeten in beeld zijn anders
komt er een rekening van 10 mtr lijn.

Er worden geen tenten opgebouwd door
hellingers.
Alle spullen onder of naast de boot worden
behandeld als afval. . . . Vóór 1 april de
ruimte onder en rondom de boot opruimen
dus. . . .
Kom NIET naar H79 toe om te kijken of het
hellingen wel goed gaat, dan stopt Hans er
direct mee, vanwege gezondheidsrisico's
die dan toenemen.

Nieuwe leden:
Als volwaardig lid zijn opgenomen:
- Nelleke de Jong
- Paul van den Enden
Wij wensen onze
behouden vaart!

nieuwe

leden

een

aan te vragen, naast het (reeds bestaande)
dagvignet en het jaarvignet. Iedereen die
van het Amsterdamse binnenwater gebruik
wil maken zonder direct of indirect af te
meren wordt in de gelegenheid gesteld een
doorvaartvignet aan te vragen. Alleen
vaartuigen waarop een doorvaart- vignet is
aangebracht zijn vrijgesteld van betaling
van het Binnenhavengeld Pleziervaart. Alle
vaartuigen die niet beschikken over een
doorvaartvignet moeten een dagvignet of
een jaarvignet hebben. Het is straks dus
niet meer toegestaan om zonder vignet
over het Amsterdamse binnenwater te
varen.
Het doorvaartvignet kan worden verkregen
tegen kostprijs.
De kostprijs bedraagt € 20,00.
Als het doorvaartvignet eenmaal is
verkregen, is het doorvaartvignet geldig
voor de gehele levensduur van het vignet
of totdat het vaartuig wordt vervangen. In
dat geval kan een nieuw doorvaartvignet
worden aangevraagd. Het doorvaartvignet
staat los van het betalen van het
Binnenhavengeld Pleziervaart.
Bron: www.amsterdam.nl
(Momenteel laat de website van de
gemeente qua duidelijke (bestel) informatie
hierover nogal te wensen over.
Op de 'Vaarwater-app" schijnt e.e.a.
duidelijker uiteengezet)

Doorvaartvignet
Conform het nieuwe beleid is niet alleen
een vignet vereist als een pleziervaartuig
een ligplaats wil in- nemen of wil afmeren
op het Amsterdamse binnenwater, maar
ook als een pleziervaartuig wil (door)varen
op het Amsterdamse binnenwater. De
reden dat alle pleziervaartuigen vanaf 1
januari 2021 over een vignet met een RFID
chip moeten beschikken, is er volgens de
Nota Varen deel 2 in gelegen dat alle
vaartuigen die een vignet hebben zichtbaar
zijn voor de vaarwegbeheerder. Op deze
manier is het voor de gemeente mogelijk
het totale scheepvaartverkeer in beeld te
brengen en om efficiënt te handhaven.
Om dit te bewerkstelligen wordt in de
onderhavige verordening de mogelijkheid
geïntroduceerd om een doorvaartvignet

Even voorstellen
Mijn naam is Nelleke de Jong, ik ben 33
jaar oud en sinds deze week ben ik
volwaardig lid van H79!

Samen met mijn man Wesley en ons
hondje Flip wonen wij in Amsterdam op 15
minuten fietsen van de vereniging. We
hebben al negen jaar een bootje: De
Blauwe Leut. Deze misschien ietwat gekke
naam is ooit ontstaan als grapje, maar na
al die jaren misstaat hij de boot nog steeds
niet (vinden wij). Onze boot is een oude,
misschien wel bijna antieke, schippersvlet.
De eerste jaren voeren wij voornamelijk in
de stad en op de Amstel. Maar sinds we bij
H79 liggen, varen we steeds meer tochten
en juist weg van de stad. Lekker op pad
met een goed gevulde koelbox en Flip gaat
altijd mee aan boord! Wij liggen zomers in
de buitenhaven (wat ons zeer goed bevalt)
en vanuit daar maken we mooie tochtjes
naar de Westeinderplassen, de Braassem
en via de Amstel weer terug. Maar ook
varen in de omgeving van Haarlem vinden
wij erg leuk. Er gaat simpelweg niets boven
een mooie en lange dag op het water, dat
kan iedereen die dit leest waarschijnlijk
alleen maar beamen. Wij hebben een bbq
aan boord, dus naast het varen van
tochten, gaan wij graag opzoek naar mooie
en windstille plekjes om voor anker te gaan
en lekker te bbqen. Dit is soms een
uitdaging want ons bootje ligt niet heel

stabiel voor anker, zo kukelde de bbq laatst
overboord. Gelukkig waren we al klaar met
eten en is het water in de Nieuwe Meer
kraakhelder, dus kon Wes hem zo van de
bodem vissen. Wij hebben al lang heel veel
plezier van ons bootje, maar soms is het
met onze spullen wel wat krap. Om deze
reden zijn wij ons aan het oriënteren voor
een bootje met iets meer ruimte. Hopelijk
wordt het een prachtig voorjaar met veel
zon, zodat wij in ieder geval lekker kunnen
varen ondanks alle ellende van dit
moment!

Aandacht voor de Oeverlanden
De Riekerpolder, waar de Noordelijke
Oeverlanden deel van uit maken, behoort
tot het Hollands-Utrechtse veengebied. De
Riekerpolder ontstaat in 1636 wanneer de
Dijkgraaf en de Hoge Heemraden van
Rijnland een vergunning geven aan de
Ingelanden van Sloten, de Vrije Geer en
Rieck. Na de oorlog gaat Amsterdam
uitbreiden en begint met de bouw van de
westelijke tuinsteden. In 1952 wordt
begonnen een deel van de Riekerpolder uit
te zuigen. Er is veel zand nodig voor de
ophoging
van
de
weilanden
voor
woningbouw. De gevormde waterplas
wordt bij de Nieuwe Meer gevoegd zodat
deze aanzienlijk groter wordt. Helaas
verdwijnt hiermee een deel van het
Jaagpad met de uitspanning Opoe en de

schitterend gelegen Riekermolen. De
molen, die dan 320 jaar staat, wordt
afgebroken en verplaatst. Zijn huidige
standplaats is aan de Amstel bij het Kalfje.

Er bestaat een theorie die zegt dat in het
verleden langs de Haarlemmermeer een
verbinding bestond tussen de Riekerpolder
en de duinen aan de kust. Dit zou kunnen
verklaren waarom bijvoorbeeld de Kustsprinkhaan in de Oeverlanden voorkomt.
Ook de Glansloopkever en de Jacobsvlinder leven in de Oeverlanden én zijn
typische duinbewoners. Het blijft interessant hoe deze dieren in de Oeverlanden
zijn terechtgekomen. Een andere mogelijkheid is dat deze dieren met zand zijn aangevoerd.
De ringdijk, die oorspronkelijk werd aangelegd voor een treinverbinding met goederenvervoer, eindigde ten noorden van de
Oeverlanden en is opgehoogd met duinzand. Duinplanten zoals Duindoorn,
Gelderse roos, Egelantier, Kleverige
reigersbek en Kromhals die in de
Oeverlanden voorkomen, zegt veel over de
overeenkomst tussen de Oeverlanden en
de duinen.
Toen de gemeente Amsterdam in de jaren
tachtig het gebied wilde bestemmen voor
woningbouw kwam hiertegen protest en
werd in 1984 de 'Vereniging De Oeverlanden Blijven' opgericht die sindsdien
opkomt voor behoud en voor het beheer
zorgt.

Deze familie werkt het hele jaar rond aan
het beheer van de Oeverlanden

Blijvende betrokkenheid bij het gebied zal
ook in de komende jaren nodig zijn om
aantasting van het gebied te voorkomen en
de natuurwaarden te behouden dan wel te
versterken.
De vereniging participeert in het overleg
met de gemeente voor een plan van
inrichting en beheer van de Oeverlanden,
in samenhang met de ontwikkelingsplannen van het zogenaamde Schinkelkwartier, ten noorden van de A4/A10 en
plan Verdi, aan de oostzijde van het
Nieuwe Meer. De vereniging werkt samen
met Ons Buiten, Stichting Nieuw en Meer
en de Rijks Hemelvaart Dienst. Zware
discussiepunten betreffen de weilanden
van de Riekerpolder en de inrichting Oude
Haagseweg.

Projectgrenzen van Remco Daalder en Jos
Gadet 2019
De bescherming van de aarde moet ook op
lokaal niveau aangepakt worden. Het lijkt
erop dat de gemeentepolitiek langzaam
aan doordrongen wordt van het idee dat
behoud en herstel van het Nieuwe Meer
gebied nuttig en nodig is.
In 2012 nam de gemeenteraad het besluit
om De Oeverlanden organisatorisch onder
te brengen bij het Amsterdamse Bos. Een
win/win situatie, het bos kreeg zo
compensatie voor verlies ten gevolge van
de verbreding van de A9, De Oeverlanden
zouden in een beter passende gemeentelijke dienst ingebed worden, die dezelfde
doelstellingen heeft, namelijk kwalitatief
goed beheer van het natuur- en
recreatiegebied. De grenzen van het
nieuwe gebied worden afgetast. De
vereniging “De Oeverlanden Blijven!” gaan
voor de maximale variant, de gehele
Oeverlanden inclusief de weilanden van de
Riekerpolder. Ook de gebieden ten westen
van
de
Ringvaart,
rondom
het

Koekoekslaantje behoren erbij. Dat biedt
de bewoners van Badhoevedorp ook een
prettige verbinding naar het bos en het
Nieuwe Meer.
Ten aanzien van het Nieuwe Meer gebied
kan de toekomst er glanzend uitzien als
een standvastige koers wordt uitgezet en
verder gedacht wordt dan 2025. Het
adagium van Jac.P.Thijsse uit 1908 doet
nog steeds opgeld: "Op deze manier
krijgen we, zonder groote onkosten, niet
een park, maar een parklandschap met het
Nieuwe Meer als centrale waterpartij".
Met uw hulp kan de vereniging zich blijven
inzetten om een groene vuist te maken
tegen bedreigingen en om het gebied
ecologisch te beheren. Leden kunnen
gratis meedoen aan de excursies
en
andere activiteiten, ontvangen het blad
Oever en jaarlijks een kalender met de
activiteiten.
Wanneer u lid van de vereniging wilt
worden kunt u dit aanmeldformulier
invullen. U kunt zich dan ook op de
nieuwsbrief “De Overlanden Blijven!”.
abonneren.

Natuurwerkdag
november.

(eerste

zaterdag)

Wistudat?
'Opkalefateren'
Momenteel is het klusseizoen alweer zo'n
beetje ten einde, maar wellicht kunt u
volgende winter uw voordeel doen met
deze wetenswaardigheid:
Opkalefateren of ‘breeuwen’ (vroeger ook
wel ‘braauwen’ genoemd) is het waterdicht
maken van naden tussen twee
gangen. Of, in het geval van houten dekken, de kieren tussen twee dekdelen
opvullen. Dit deed men met pek.
Aan de buitenkant van het schip ontstak
men een groot vuur om het pek op te
warmen en zo de naden goed te kunnen
opvullen.
In de Gouden Eeuw deed men dit soort
werkzaamheden, het opkalefateren van
schepen, doorgaans op Texel of Terschelling en niet tot nauwelijks in de VOC-haven
in Amsterdam.
Dit opkalefateren ging niet altijd goed.
Soms vloog een schip in brand als men het
vuur te dicht bij de houten zijkant, de boeg,
steven of het dek hield.

van

De term opkalefateren gaat vermoedelijk
terug op het Arabische qalfaṭa, dat
breeuwen betekent. Dit woord is wellicht
weer
afkomstig van het vroegmiddeleeuwse

Griekse woord kalaphatein, breeuwen. Een
ouder synoniem uit het Arabisch is qallafa,
breeuwen, met drie radicalen. Het Griekse
woord zou weer aan deze term ontleend
kunnen zijn.
Taalkundigen sluiten ook een verband met
het Laatlatijnse calefare, dat ‘verwarmen’
of ‘stoken’ betekent, niet uit.
Dit omdat scheepslieden de pek verwarmden die tussen de scheepsnaden werd
aangebracht.
Het Arabische woord voor opkalefateren
komt ook voor in Al- Qalafāt: ‘de breeuwer’.
Dit was de bijnaam van een zekere
negende-eeuwse Arabische dichter uit de
Spaanse stad Córdoba.
Volgens etymologiebank.nl heeft de dichter
Al-Qalafāt, ‘de breeuwer’, vermoedelijk een
stimulerende rol bij de verspreiding van het
begrip kalefat, dat later (op)kalefater(en)
werd, in Europa.
De oorspronkelijke betekenis van opkalefateren, ‘dichtmaken van scheepsnaden’, is
later in het Nederlands uitgebreid tot het
opknappen van een schip en nog breder:
opknappen, herstellen’.
Enne Koops
(bron: www.historiek.net)

Bereiding:
Maak de groente schoon. Snijd de prei in
ringen, de wortel in plakjes en de bleekselderij in boogjes. Verwarm een braadpan
en bak hierin het rundergehakt rul en gaar.
Bak de tomatenpuree en wat peper kort
mee. Voeg de groente toe met de
laurierblaadjes, wat tijm en een beetje
water. Smoor de groente in 10 minuten
gaar. Laat de kapucijners uitlekken, spoel
ze af en schep ze in de pan. Laat het
geheel goed warm worden. Verwijder de
laurierblaadjes.

Circa 480 kcal. per persoon.
Eet smakelijk.
Bron:
www.voedingscentrum.nl/recepten/gezondrecept/hollandse

Nautisch Nassen
Hollandse kapucijners
Dit smoorgerecht van het Voedingscentrum
kan makkelijk met en zonder gehakt worden klaargemaakt.
Geschikt voor 2 personen
15 – 30 minuten – hoofdgerecht. Lekker
(en) simpel.
Ingrediënten:
- 1 prei
- 1 winterwortel
- 4 stengels bleekselderij
- 100 gr mager rundergehakt
- 1 eetlepel tomaten puree
- 2 laurierblaadjes
- Tijm
- Peper
- 1 groot blik kapucijners

Raadpleeg ook regelmatig de website van
de vereniging:
https://h79.nl/

