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S. Houbenweg 2, 6051 DX Maasbracht
Tel. 0475 - 461833, fax 0475 - 464426
www.tinnemans-scheepswerf.nl
Scheepsreparatie: stalen buikdenningen, denneboom aanpassen,
zijden dichtmaken, ruimschotten draadanker-, autokraan- en spudpaallieren
alu schuif- en frieschekap luiken, luikenwagens, alu loopplanken, etc.

Antwerpse Staal Services
wenst de Badboot veel succes!

Verkoop van staal: knippen, cnc plasma snijden, zetten, lassen
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Wij verzorgden de complete
bouw van het casco van
de Badboot

“

“

Dat wij al het staal (ruim 400 ton) mochten leveren
voorde realisatie van de Badboot, maakt ons blij en trots.
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Directie Antwerpse Staal Services.
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Badboo

Heeft u ook staalplaten nodig? Wij bieden:

Grote voorraad staalplaten in scheepsbouwkwaliteit (overdekt)

“Badboot”
Nelf Marine Paints heeft voor een
Meesterlijke coatingbasis gezorgd
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Een “spetterend” succes gewenst!
Snelle en exacte leveringen
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www.nelfmarine.nl - www.twitter.com/nelfpaints

de BadBoot

wij feliciteren BadBoot
Vastgoed BVBa Met de BadBoot
en wensen hen Vele succesVolle
eVeneMenten toe.

HSS Scheepsbouw & Constructie
Bunkerhaven 6 605 LR Maasbracht
Tel. +31 6 12 68 98 44

www.hss-maasbracht.nl
info@hss-maasbracht.nl
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De Badboot: het mirakel van Antwerpen
groting bij de Stad Antwerpen in
restaurant en via twee trappen het
te dienen. In januari 2012 kwam
terras bereikbaar met bar in de
het verlossende woord: HSS
voormalige stuurhut. De veerpont
fungeert in Antwerpen als restausleepte de opdracht binnen.
rantterras en als verbinding tussen
Martin Seine denkt dat HSS het
de badboot en de vaste wal.
project gegund werd op ontwerp
en prijs. Hij nam contact op met
Peter Tinnemans en Fabian FijAanstekelijke humor
neman van Tinnemans ScheepsBegin februari 2012 startte Tinnewerf en vroeg hen mee te doen
mans met de bouw van het casco
om de tijdslimiet te kunnen havan de badboot onder leiding van
len. Januari 2012 was ook de
de bouwgroep met Philip de Prest,
financiering rond en konden
Pieter Peerlings en HSS. Leidraad
HSS en Tinnemans met de bouw
waren de conceptbouwtekeningen,
van de badboot en de ombouw
nog niet de definitieve tekeningen.
van de Antoon van Dijck beginBedrijven in Maasbracht staan bePhilip de Prest sprak van “het mirakel van Antwerpen”. Architect Pieter Peerlings en nen.
zijn echtgenote Sylvia Mertens luisteren toe. (foto’s Jo Bindels)
Allereerst
kwam die
www.semwaterbehandeling.nl
dende periode van gunning van
Door Jo BinDels
voormalige
Het mirakel van Antwerpen. Deze
project tot en met de inwijding in
veerpont als
wrak naar
benaming van Philip de Prest, zaakAntwerpen. Philip de Prest liet tijvoerder van V-ZIT, een belangrijke
dens de persconferentie aan boord
Maasbracht.
van de Badboot trots het bierviltje
speler op de toeristische markt in
Toen hij maanAntwerpen en mede-eigenaar van
zien met het schetsontwerp van
dag 9 juli naar
de Badboot, bleef tijdens de inauPieter Peerlings van het Antwerpse
Antwerpen verguratie op 14 augustus in de lucht
architectenburo Sculp(IT). Dat was
trok, had hij
hangen. Hij heeft niet te veel gede start van de Badboot. We schrijeen ware metaven zomer 2011.
zegd. In een stralend zonnetje lag
morfose onDe Badboot schitterend wit in het
dergaan.
Sprankelend
Kattendijkdok om alle genodigden
Antoon van Dijck
aan boord te laten en kennis te maAntwerpen schreef een openbare
wit, toiletgroep
ken met dit mirakel van Antweraanbesteding uit waarop 32 (7 Belen buitenbar
pen.
gische en 25 Nederlandse bedrijop de plek van
ven) inschreven. Philip de Prest
de vroegere
Martin Seine, woordvoerder van de
vroeg Martin Seine met HSS ook in
schottelaandrijvingen,
Maasbrachtse bedrijvencombinatie
te schrijven, veertien dagen voor de
twee riante enHSS (Houben-Strijp-Seine) blikt
sluiting. HHS zag kans om in die
terug op een hectische en opwinveertien dagen een uitgewerkte betrees voor het

kend om hun flexibiliteit, innoverend en ambachtelijk vermogen,
technisch inzicht, niet voor één gat
te vangen en alles gelardeerd met
een aanstekelijke humor en met als
hoofdleidraad ‘kan niet bestaat
niet’. Philip de Prest en Pieter Peerlings pasten uitstekend in dit stramien en dus werden de tekeningen
aangepast aan de groei van de badboot in plaats van andersom.

Lees verder op pagina 44 >>
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veilig en schoon zwemwater

Wij feliciteren Badboot Vastgoed Bvba van harte met De Badboot.
een behoude

n vaart!

foto: Sculp(IT) Architecten bvba/Infranea, Antwerpen
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Direct veel animo voor Badboot
de hele ontwikkeling van de
Badboot van schets op het bierviltje tot en met de inwijding.
Hij gelooft in de Badboot en
heeft daar zijn ziel en zaligheid
in gelegd. “Ik ben er dag en
nacht mee bezig geweest en heb
daardoor mogelijk mijn gezin
tekort gedaan.”
Zijn zoontje relativeerde met
jeugdige humor die uitspraak en
maakte een tekening met een
gitaar. “Als het niet anders kan,
ga ik met de gitaar op de markt
staan.”
Burgemeester Patrick Janssens van Antwerpen.

>> Vervolg van pagina 43
En die groei ging gepaard met regelmatige wijzigingen, die, elke
keer als Martin Seine de werkplaats
van Tinnemans bezocht, Fabian
Fijneman de verzuchting ontlokte:
“Jee, daar komt Martin weer met
wijzigingen.”
Overigens, de laatste maand voor
de voltooiing van de bouw in Maasbracht werden de definitieve tekeningen geproduceerd. Martin Seine:
“Basis voor het project was ook een
groot vertrouwen in elkaar.”
Dinsdag 14 augustus begeleidden
een stralend zonnetje en aangename temperatuur de inwijding van
de Badboot in het Kattendijkdok in

Antwerpen. Burgemeester Patrick
Janssens van Antwerpen en Ludo
Van Campenhout, schepen voor
stadsontwikkeling van Antwerpen,
spraken lovende woorden over De
Badboot. Zij staken de afdeling
stadsontwikkeling van Antwerpen
en Philip de Prest en zijn team een
pluim op de hoed. Een voortreffelijke samenwerking tussen de Stad
Antwerpen en het particulier initiatief. Het resultaat is een project dat
het speerpunt is in dit deel van Antwerpen, dat de komende jaren
volop in ontwikkeling zal zijn ten
voordele van de inwoners van de
stad.
Philip de Prest, mede-eigenaar van
de Badboot, gaf in zijn geëmotioneerde toespraak een overzicht van

Feiten
De Badboot meet 120
bij 10 meter en beschikt,
inclusief de voormalige
veerpont, over twee evenementen- annex presentatie- annex vergaderzalen, twee grote
terrassen, een restaurant
en een zwembad van 10
bij 40 meter met kinderbad en rust- en relaxzones en een uniek rietveld.
Dat vormt een in het
oog springend onderdeel van de duurzame
eigenschappen van de
Badboot, behalve het
ontwerp de belangrijke
inbreng van Pieter Peerlings en zijn echtgenote

Sylvia Mertens van architectenburo
Sculp(IT).
Het rietveld heeft een belangrijke
taak in de zuivering van de diverse
soorten afvalwater van de Badboot.
’s Avonds wordt het water van het
zwembad opgeslagen in tanks in
het ruim zodat er minder energie
nodig is om de volgende dag het
water weer op temperatuur te brengen.
De start van de Badboot is een
doorslaand succes want vrijdag 28
augustus ontving Martin Seine een
e-mail van Antwerpen dat het
zwembad veertien dagen sinds de

opening al 13.000 bezoekers mocht
begroeten.
Donderdag 1 november sluit het
zwembad en breekt het winterseizoen aan. Philip de Prest wil ook
in de winter de inwoners van Antwerpen sprankelend vermaak bieden met een schaatsbaan op de
Badboot. Niet zomaar een schaatsbaan, maar één over de volle lengte
van de Badboot, dus 120 meter.
We schreven het al: Philip de Prest
legt zijn hele ziel en zaligheid in De
Badboot. Waarvan akte.

De voormalige veerpont Antoon van Dijck had een ware metamorfose ondergaan toen hij
naar Antwerpen vertrok.
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