
Beleidsplan Stichting Maritiem erfgoed Maassluis. 

 

 

Historie 

 

De haven van Maassluis heeft meer dan 100 jaar een zeer belangrijke rol, gespeeld 

in de Wereld van de zeesleepvaart

 
Maassluise haven 1915 

 

 

   foto jaren 50 

 

 



Maassluis was Smit en Smit was Maasluis

  
Naast werken bij de Vereenigde Touwfabrieken of bij een van de kistenfabrieken 

zoals Van Toor of De Neef was er niet veel werkgelegenheid in het kleine stadje 

waar Maarten t`Hart vele van zijn Romans op gebaseerd heeft. Op economisch 

gebied was aanvankelijk de visserij van belang, maar in de negentiende eeuw werd 

de stad wereldberoemd door het sleepvaartbedrijf L. Smit & Co. en het 

scheepsbergingsbedrijf W.A. van den Tak, die na een fusie bekend stonden als 

Smit-Tak. In Maassluis is het Nationaal Sleepvaartmuseum gevestigd en in de 

haven ligt de stoomsleepboot Furie. Dit schip sleepte jarenlang houtvlotten over de 

Oostzee, werd in 1976 door de AVRO aangekocht voor een rol in de televisieserie 

Hollands Glorie naar het boek van Jan de Hartog, en is sinds 15 februari 1978 

eigendom van de Stichting Hollands Glorie.  

 

 

Na het verdwijnen van de Visserij werd Maassluis synoniem met de Zeesleepvaart  

L. Smit internationale sleepdienst had kantoren en werkplaatsen gevestigd aan de 

Havenkade in Maassluis en zeer veel Maassluise gezinnen hadden vader of kinderen 

bij Smit varen.  
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Sleepboten werden in de zestiger jaren steeds groter en konden niet meer in de 

haven komen. De kleinere schepen meerden nog wel af in Maassluis en ook de 

Bergingsvaartuigen van Smit Tak bleven Maassluis als thuishaven houden. 

Uiteindelijk viel in 2004 het doek voor de Maassluise vestiging van Smit Tak en 

vertrok men definitief naar de Rotterdamse Waalhaven. 

Hiermee kwam een einde aan meer dan 100 jaar Zeesleepvaart en de binding met 

Maassluis. 

Op initiatief van een aantal zeer betrokken inwoners van Maassluis werd het plan 

geboren Maassluis als Sleepboothaven te laten doorleven maar dan als levend 

Museum. 

Het Nationaal sleepvaart museum was al in Maassluis gevestigd en de  stoomsleper 

Furie had al een ligplaats in Maassluis na  in 1978  te zijn gered door ook al een 

groep enthousiaste Maassluizers met een hart voor de Zeesleepvaart en de Historie 

van de Stad. 

Het voltallige gemeentebestuur en de Raad stemden in met het initiatief en in 2005 

Werd het startsein gegeven voor de Maassluise Museum haven. 

 

 

 



 

 De Stichting Sleepboothaven Maassluis behartigt de belangen van de 

deelnemers in de enige sleepbootmuseumhaven ter wereld, gevestigd in 

Maassluis. 

Samenwerking  

De samenwerking tussen de deelnemende stichtingen in de Stichting 

Sleepboothaven Maassluis is uniek. De participanten vertegenwoordigen een unieke 

collectie cultureel erfgoed  

Collectie  

Aan de Hoogstraat 1-3 is sinds 1979 het Nationaal Sleepvaartmuseum gevestigd. 

Ook Neerlands laatste zeegaande stoomsleepboot Furie en Hudson hebben hier hun 

ligplaats.  

In de buitenhaven liggen de zeesleper Elbe en bergingsvaartuig Bruinvisch. 

Genoemde schepen en het sleepvaartmuseum http://www.sleepboothaven.nl/index-

1.html - #vormen niet alleen een uniek collectie maar het geheel bezit ook een grote 

ensemblewaarde 

 

 

Uit de nieuwjaarsspeech van Burgemeester Karssen blijkt wel de verbondenheid die 

Maassluis nu nog steeds heeft met de zeesleepvaart . 

 

 Fragment uit de nieuwjaars speech Burgemeester Karssen januari 2011 

Ik heb het dit keer gezocht in het Maassluis waar we allemaal van houden, de Eerste Stad aan 
de Waterweg, de stad van de haven en de schepen, de loggers en de botters, de stad van Smit, 
van de Furie, de Hudson, De Elbe, van Dirkzwager, de Loodsdienst, de scheepswerf De Haas, 
de generaties die op zee hebben gewerkt. En ze zijn er nog gelukkig, je komt ze tegen, 
bijvoorbeeld vanavond bij Die Maeze Sanghers, heren onze complimenten, in het Nationaal 
Sleepvaart Museum bij de stichting Hollands Glorie, bij de Stichting Maassluis Maritiem, bij de 
Stichting Zeesleephaven Maassluis, bij wedergeboorte van de Elbe, op de Furie, bij stichting de 
Hudson, bij de Adriaan… Ze verdienen natuurlijk allemaal een Chapeau, want met elkaar weten 
zij het beeld van Maassluis vast te houden: Maassluis Zeesleepstad. 
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Met het oprichten van de Zeesleephaven is er onmiddellijk gewerkt aan het 

samenstellen van de collectie. 

 

Deze bestaat momenteel uit de navolgende schepen: 

 

Stoomzeesleper FURIE 1916 

Zeesleper HUDSON 1939 

Bergingsvaartuig BRUINVISCH 1937 

Havensleper KRIMPEN 1957 

Havensleper ADRIAAN 1957 

Zeesleper ELBE 1959 

 

Al met al een groeiende collectie die door individuele stichtingen worden 

gerenoveerd cq in de vaart gehouden 

Maar liefst 200 vrijwilligers zijn bij Maasluis sleepboothaven betrokken 

Van Jong tot oud. 

 
Vanuit de Stichting sleepboothaven Maassluis wordt constant gezocht naar schepen 

die direct met het Maassluise sleepvaart verleden te maken hebben en nog in een 

zodanige staat zijn dat redding nog mogelijk is. 

 

 
 

 

Sleepboot BLANKENBURG of STEENBANK staat nog op de verlanglijst 



 
 

 

 

 

Maassluis   1963 

 

 

 

Maassluis   2010 

 

 
 



 

 

 Sleper Maassluis 

 

Een van de schepen op de lijst is de voormalige haven sleper Maassluis 

In 1947 op stapel gezet bij de eveneens Maassluise scheepswerf de Haas en speciaal 

gebouwd om assistentie te verlenen aan komende en vertrekkende zeeslepers van 

Smit. 

Klein maar krachtig was ze de Maassluis en op vrijwel alle opnames van de 

Maassluise buitenhaven komt ze dan ook voor 20 jaar lang. 

Zie bijgaande  foto serie van het Maassluisje en haar aanwezigheid in het 

Maassluise havenleven. 

 

Ze behoorde bij het haven meubilair maar dan wel ambulant meubilair 

 

Toen de zeeslepers Maassluis steeds meer voorbij voeren verviel de behoefte aan 

een vaste sleper en namen slepers zoals de Krimpen het werk over als er dan toch 

een sleepboot of bergingsvaartuig de haven in of uit moest. 

 

Met de verkoop van de Maassluis aan Smit dochter Eerland vertrok het Maassluisje 

zoals vele Maasluizers haar liefkozend noemden voorgoed . 

 

Een nieuw leven   
 

Na nog enige jaren in de Rotterdamse haven te hebben gewerkt voor Eerland. 

Werd het Maassluisje verkocht en ging werken bij de grindwinning in Limburg 

waar ze tot de dag van vandaag nog actief is. 

Door het teruglopen van de Grindwinning in Limburg raakt het scheepje dat nu 

onder de weinig zeggende naam D16 vaart overbodig. 

Doordat de stichting Sleepboothaven contact heeft met de huidige eigenaar kwam 

het afstoten van het scheepje als het moment waarop we moeten handelen. 

 

De op te richten stichting Maritiem erfgoed Maassluis gaat het scheepje kopen 

ontdoen van alle zaken die er bij de bouw in 1948 niet opzaten en het scheepje weer 

terug brengen in oude staat. 

 

Daarna zal het Maassluisje zoals ze dat 42 jaar gelden voor het laats deed weer 

worden ingezet voor het verslepen van de Maassluise museum collectie en zal ze  

Als voorheen weer deel gaan uitmaken van het Haven beeld zoals dit in de jaren 

vijftig en zestig is geweest. 

 

Daartoe zal ze worden ingebracht in de collectie van de Sleepboothaven Maassluis 

en de Stichting sleepboothaven Maassluis. 

 

Maritiem erfgoed in groter samengesteld verband waardoor de geschiedenis van de 

Nederlandse Zeesleepvaart ook voor het nageslacht bewaard blijft 

Hollands Glorie in optimaforma 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Organisatie van de stichting 

 

De stichting maritiem erfgoed Maassluis gaat de Sleper Maassluis aankopen  

renoveren en in oude staat terugbrengen. 

Vanuit de vrijwilligers die betrokken zijn bij de Stichting sleepboothaven zijn  

een aantal vrijwilligers bereid het beheer van de Maassluis op zich te nemen 

te weten De familie Verboom  

 

Bestuur   

 

Het bestuur van de stichting zal worden gevormd door Luuk Vroombout voorzitter. 

Hij is initiatiefnemer van de Sleepboothaven Maassluis en daarvoor onderscheiden 

met de Chapeau van de Gemeente Maassluis  

Als secretaris /penningmeester van de stichting zal optreden de Heer Jeroen van 

Bennenkom wonende te Houten. 

 

Financiering 

De stichting Maritiem erfgoed Maassluis zal gelden moeten zien te verwerven uit de 

vele subsidie potten en potjes  alsmede fondsen  

Daar aankoop van het schip niet kan wachten omdat het anders zal worden verkocht 

aan een andere partij zal de stichting een leningsovereenkomst  aan moeten gaan. 

Plan is een 5 jarige lening aan te gaan bij een geldschieter. 



 

Geen winstoogmerk 

 

Het in de vaart houden van de Maassluis en het aanwezig zijn op maritieme 

manifestaties is het hoofddoel . 

Eventuele opbrengsten zullen volledig moeten worden aangewend voor brandstof 

en onderhoud. 

 

Algemeen belang 

 

Uit bovenstaande inleiding moge blijken dat de aankoop van de Maassluis een 

groter belang dient en het historisch besef bij de bevolking van Maassluis zal 

moeten versterken. 

Het aanwezige Sleepvaartcluster staat garant voor een bredere verspreiding van het  

Hollands erfgoedbesef in de Regio en daarbuiten. 

 

Vermogen 

 

Het vermogen van de stichting zal bestaan uit het schip en haar inventaris. 

Dit behoort toe aan de stichting. 

 

Administratie 

 

De administratie van de stichting zal worden gevoerd door een officieel 

Accountants kantoor waar alle bescheiden ter inzag zullen liggen. 

 

 

 

 

 

 

Liquidatie 

 

Ingeval van Liquidatie van de Stichting zal een batig saldo worden aangewend voor 

Een nader aan te wijzen goed doel gerelateerd aan de Historie van de Gemeente 

Maasluis. 

 

 

 

 

 

 

 

 


