Welkomstgids van De Coaster – Captain’s Cabin

Welkom aan boord van De Coaster!
Je verblijft op een authentiek zeeschip uit 1909 die we hebben verbouwd tot 3 Cabins.
De patrijspoorten bieden uitzicht op haven en skyline. Van buiten een stoer stalen schip, van
binnen comfortabel en licht, door de grote ramen in het dak. De Cabins zijn afzonderlijk te
huren, maar ook in combinatie; Popeye’s Cabin is de voorste, Olive’s Cabin de middelste en
de Captain’s Cabin is de achterste in combinatie met de stuurhut.
Vanuit de stuurhut heb je 360 graden zicht over de havens en alle typisch Rotterdamse
hoogbouw om je heen. Door de patrijspoorten beneden in het schip kijk je uit op de oude
schepen in het water en op de moderne Rotterdamse skyline. Van buiten industrieel en
stoer, van binnen comfortabel en gezellig, met veel daglicht door de grote ramen in het dak.
De ruimte beneden heeft veel kleine ramen aan zijkanten, de zogenaamde patrijspoorten.
Daarnaast is er een vluchtluik boven het bed; ’s ochtends kun je zo uit je bed stappen en
koffie doen op het bovendek en op de grote en grotendeels overdekte bank genieten van de
zonsopkomstJ
De sfeervolle indirecte ledverlichting aan het plafond kun je met je stem en met de Google
hub-tablet bedienen. Zeg bv. “Ok Google, zet de rode lichten aan” en het werkt. De
plafondlamp boven tafel kun je bedienen met de kleine ronde knop op paal in midden van je
Cabin.
Nespresso-cups en thee is in keukentje aanwezig, net als een waterkoker, combi-magnetron,
2 inductie-kookplaten met afzuigkap erboven, een mini-vaatwasser (met tabletjes) en een
tosti-ijzer.

In het badkamertje liggen handdoeken voor je klaar en shampoo + douchegel. De ventilatie
zet je aan met de rechter knop. Vloerverwarming bedien je met de thermostaat in badkamer
zelf. Zowel boven als beneden heb je zowel airco als verwarming. Deze bedien je via 2 aparte
witte thermostaten die op muur naast badkamer-schuifdeur hangen; de bovenste is die van
de airco (die ook als luchtverwarming kan dienen), de onderste van de CV-verwarming. De
elektriciteit hiervoor wordt volledig duurzaam opgewekt middels de 14 zonnepanelen doe
op het dak van de stuurhut en op het voordek liggen.
Aan beide zijkanten van het bed vind je opbergruimte voor je eigen spullen. Ook kun je nog
spullen kwijt in de garderobe met hangers en onder de bank beneden.
Bij huur van 2 of 3 Cabins is er interne doorgang mogelijk waardoor een verblijf tot 10 gasten
mogelijk is. Zie hiervoor ook onze andere advertentie of neem contact met ons op.
Bij mooi weer terras op het dek! Jouw terras is het gedeelte achter de stuurhut. Het grotere
terras op het middenschip behoort bij Olive’s Cabin, maar mocht je hiervan gebruik willen
maken, kijk dan even op de bordjes die hangen in de overloop tussen Olive’s en Captain’s
Cabin of deze die middag of avond beschikbaar. We vragen gasten van Olive’s Cabin om hun
terras bij afwezigheid door andere gasten te laten gebruiken, maar indien zij dit niet willen,
dan is het dus niet geoorloofd hier te gaan zitten.
Ondanks de stevige loopplank, trap en reling, adviseren we bij kleine kinderen goed rekening
te houden met het water rondom. Helaas niet geschikt voor rolstoelen.
Let op: het water in de haven heeft te maken met getijden; het schip ligt soms hoger of lager
ten opzichte van de kade.
Oud en nieuw: De Coaster ligt in hartje Rotterdam, tussen de historische schepen van de
Oude Haven, maar met uitzicht op de moderne skyline. Eettentjes, winkels, markt en cafe's
vind je op loopafstand. Om de hoek vind je de Markthal en het Maritiem Museum, de
Willemsbrug, Erasmusbrug, het Witte Huis en nog veel meer. Een ideale uitgangspositie voor
musea, eten en uitgaan, shoppen en wandelen.
In januari dit jaar hebben we de Coaster gekocht en in periode februari-mei is het schip
geheel gerenoveerd en geüpgraded. We hopen dat je er volop van geniet en horen graag je
verbeterpunten.
Let op: We liggen in hartje Rotterdam met vele buren direct naast ons; houd a.j.b. rekening
met hen en beperk het geluid op het dek. Na 22u dient het buiten stil te zijn. Dit wordt door
ons ook gemonitord met geluidssensoren en buitencamera’s, ook voor jullie eigen veiligheid.
Mocht je voor een volgende keer weer eens in Rotterdam op het water willen verblijven op
een geheel ander object, dan raden we u aan eens te kijken op www.wikkelboat.nl. Tiny
housebootjes grotendeels gemaakt van golfkarton en ook van onsJ
We wensen je een heel prettig verblijf toe!
Met maritieme groet,
Sander & Jelle
Tel. 088-8887070 en E-mail: bestuur@theredapplemarina.nl

Praktische info
Inchecktijd: vanaf 15.00u (afwijkingen mogelijk op aanvraag)
Uitchecktijd: tot 11.00u (idem)
Zelf-check-in
De Cabin bevindt zich in het achterste gedeelte van het schip. De entree is over een stevige
en veilige loopplank, de officiële toegang tot Captain’s Cabin via een trap naar de stuurhut.
De deur heeft een slim slot van Nuki met een keypad ernaast. De code om te openen krijg je
voorafgaande aan incheck via ons toegestuurd. Je kunt ook via de Nuki app de deur openen.
Op slot doen van de deur werkt heel simpel: druk op het driehoekje op de keypad en de
deur gaat direct op slot. In de vloer van de stuurhut zit een luik naar je slaap-/woon-vertrek;
hier bevindt zich ook het badkamertje en keukentje.
Via een binnendeur daar kun je ook naar buiten of naar het naastgelegen appartement,
Olive’s Cabin.
Wifi
Router: De Coaster(-repeater)
Wachtwoord: Marina2020!
Bereikbaarheid
Goed bereikbaar met OV. Binnen 5 minuten lopen van metro-/tram- en treinhalte Blaak.
Watertaxi op aanvraag. Parkeren (betaald) mogelijk in nabijgelegen parkeergarages of via
vooraanmelding bij ons op straat met korting (€19,50 per dag). Ook kun je parkeren in de
parkeergarage van The Red Apple (navigatie-adres Wijnbrugstraat 24) voor €24 per 24 uur of
in de garage van de Markthal (bij vooraanmelding online vanaf €12,50 per dag).
Aan boord
In het schip bevinden zich dus drie Cabins. De appartementen zijn verbonden door middel
van “sluizen”. Bij dubbel gebruik kan die sluis geopend worden. In de middelste Cabin
bevindt zich de technische ruimte met daarin de verwarmings- en afvalwater-installatie.
Veiligheid aan boord: er zijn brandmelders en koolmonoxidemelders geïnstalleerd in alle
cabins.
Roken en vuur aan boord zijn mede daarom niet toegestaan. In alle cabins zijn brandblussers
en blusdekens (onder aanrecht) aanwezig.
Vluchtroute is als volgt:
Via het vluchtluik boven het bed, via de trap naar de stuurhut of via de tussendeur naar
Olive’s Cabin of naar buiten.
Koken: In de keukens zijn inductieplaten geïnstalleerd. Die zijn alleen geschikt voor de
aanwezige pannen; a.j.b. nooit lege pannen erop laten staan. Gebruik van magnetron en
koffieapparaat wijst zichzelf.

Afval: het afvoersysteem is gevoelig voor verstoppingen. Gooi daarom a.j.b. geen
maandverband, luiers of doekjes door het toilet. Gebruik de afvalemmers in de badkamer en
de keuken. Er zijn afvalzakken te vinden in de keukenkastjes. Even verderop staan
afvalcontainers op straat, direct naast de Regentessebrug aan overzijde van het water
(gezien vanaf De Coaster). Hierin kun je volle afvalzakken dumpen.
OPTIONELE SERVICES – (vooraf boekbaar via onze webapp)
Parking

Via voorregistratie van je kenteken door ons kun je op straat rondom havens parkeren voor
€19,50 per dag rekenende vanaf 16u aankomstdag tot 11u uitcheckdag. Je kunt uiteraard
ook parkeren in een van de nabijgelegen garages zoals die onder de Markthal via
www.parkereninmarkthal.nl en die van The Red Apple (Wijnbrugstraat 22).
Ontbijt
Voor slechts €15,- per persoon ontbijt je als een koning bij onze buren: Hotel-restaurant Ibis.
Na vooraanmelding via ons kun je deelnemen aan hun zeer uitgebreide ontbijtbuffet.
Lunch
Voor €15,- per persoon verzorgen we een lunchset op het schip, bestaande uit een mix aan
vers belegde broodjes, warme kroketjes, fruit, verse fruitsappen, yoghurtjes, melk en wat
zoetigheden. Er geldt wel een minimum van 3 personen.
Jacuzzi @ dekterras – bruikbaar tot 22u ’s avonds
Natuurlijk wil je na een lange dag te hebben genoten van Rotterdam nog even nagenieten
met je geliefde/vrienden. De jacuzzi op het dek tussen de 2 dekterrassen is daarvoor
uitstekend geschikt. Met een capaciteit van max. 5 personen en een watertemperatuur van
37-40 graden dé kers op de taart. Kosten: €30,- per geselecteerde nacht(en) op voorbehoud
van beschikbaarheid. Wij zorgen dat je die avond uiteraard alle privacy hebt en de jacuzzi
yours is;-) Er zijn 2 windschermen aan weerszijden van de jacuzzi. Deze kun je uitrollen en
vastklikken. Graag na gebruik weer voorzichtig terug in koker zetten waarbij je vouwen
probeert te voorkomen door hem strak te houden bij inrollen. Na 22.00u ’s avonds mag de
jacuzzi i.v.m. mogelijke geluidsoverlast niet meer worden gebruikt, dus geniet ervan voor
deze tijdJ
Walli, ons knusse elektrisch bootje

Drijf of vaar rond in de stadshavens op dit authentieke bijbootje met elektrische
buitenboordmotor. Heerlijk rustig en met max. 4 personen te gebruiken, je mag ook zelf
peddelen, goed als dagelijkse work-outJ Kosten: €45,- per geselecteerde dag.
Uiteraard NIET geschikt om de Maas mee op te gaan!!

Overig
Fietsen
Fietsverhuur bij o.a. de tegenoverliggende hotels H2otel en Ibis.
OV-fiets: op Centraal Station
Overal door de stad: o.a. GoBike en Jump
We hebben 1 fiets gratis beschikbaar op aanvraag; deze staat op de kade naast het schip.

Watertaxi: www.watertaxirotterdam.nl of reserveer telefonisch via 010-4030303
Winkels
Er zijn 3 supermarkten in de buurt: Spar City, Glashaven 6, 3 minuten lopen.
Albert Heijn, 4 minuten lopen, in de kelder van de Markthal (naast station Blaak). Daarnaast
veel delicatessen en specialiteiten.
Op dinsdag en zaterdag is er een grote traditionele openlucht markt achter station Blaak.
Een Marqt supermarkt (met lokale en biologische producten) vind je aan het einde van de
markt, Binnenrotte 77 (hoek Meent).
Shoppen
Bijzondere winkels rondom Meent/Pannekoekstraat en op de Oude Binnenweg.
Grote ketens rondom Hoogstraat/Lijnbaan/Coolsingel en in de Koopgoot.
Mooie mode in de Van Oldenbarneveltstraat.
Nieuwe ontdekkingen in het Oude Westen (in opkomst).
Op de Coolsingel vind je onder andere de enorme boekwinkel Donner, warenhuis De
Bijenkorf en voor al je sportspullen DAKA Sport.
Uitgaan
De Witte de With straat is een leuk uitgaanscentrum. Hier vind je cafés, restaurantjes, een
wijnbar en veel terrasjes, ook ‘s avonds.
Een kleine greep: De Bazar voor Noord Afrikaans eten. Sfeer prima, eten niet bovenmatig.
Warung-mini is een Surinaams eettentje waar je goedkoop en authentiek tussendoor kan
eten of snacken. De frites van Fritez zijn een omweg waard. Om te borrelen is het NRC
(Nieuw Rotterdams Café) een prima plek.
’s Avonds kan je bij de Witte Aap terecht, maar het is daar meestal erg druk. Een leuk
alternatief is café De Schouw, dat ernaast zit. Een echt Rotterdams café, met oud en jong
door elkaar; een van onze eigen favorieten.
Voor de whisky liefhebbers is er aan het eind van de straat Zondebok en het Zwarte Schaap.
In een van de zijstraten vind je het RO Theater
Voor de jazzliefhebbers is er geen ontkomen aan: ‘Dizzy’, jazzcafé waar veel livemuziek
gespeeld wordt, ’s Gravendijkwal 127 (bij de Nieuwe Binnenweg). www.dizzy.nl
Dichterbij kan natuurlijk ook, namelijk aan het eind van de straat in de Oude Haven.
Daar zijn veel restaurantjes en populaire cafés. Hier raden wij café Het Bolwerk aan,
gevestigd in ‘Het Witte Huis’; dit was ooit de hoogste torenflat in Europa, gebouwd in 1897.
Je ziet het gebouw vanuit De Coaster, kijkend in de richting van de haven, het markante
witte gebouw. Hipper is het in het gebied rondom Pannekoekstraat en de Meent: nieuwe
hotspots, terrassen en de beste ijswinkel van Rotterdam en verre omstreken.
Wat te doen en waar eten drinken en uitgaan in Rotterdam? Een paar tips
Architectuur : Rotterdam staat bekend om veel moderne architectuur en dat zie je overal
om je heen. Veel gebouwen en huizenblokken uit de wederopbouw na de Tweede
Wereldoorlog natuurlijk maar ook veel moois van recenter datum. Vanuit ons schip kijk je uit

op Het Witte Huis, de eerste ‘wolkenkrabber’ van Europa (uit 1898). Beroemde eyecatchers
zijn de bruggen over de Maas: de Willembrug (die rode), de Hef (de oudste, net volledig
gerestaureerd) en natuurlijk de Erasmusbrug (de ‘Zwaan’). Vlak vind je ook de
Kubuswoningen.
Nieuwe opvallende architectuur zijn onze buurman “The Red Apple” van Kees Christiaanse
en de Rotterdam van Rem Koolhaas (aan de Maas). Buiten het centrum vind je de prachtige
Van Nellefabriek (uit 1911), een groot complex waar veel evenementen worden
georganiseerd. We noemen graag ook nog het prachtige nieuwe Centraal Station. Zie ook
www.architectuur-in-rotterdam.nl Of boek een architour bij www.rotterdam-archiguides.nl
of bezoek het NAi, Nederlands Architectuur Instituut in een bouwwerk van Joe Coenen in het
Museumpark.
Musea : Boymans van Beuningen (prachtig museum met moderne en oudere kunst), de
Kunsthal (met steeds nieuwe spannende kunst exposities), het Fotomuseum,
Wereldmuseum, Maritiem Museum (erg leuk voor kinderen!), Onderwijsmuseum (ook
voor kinderen).
Ook leuk:
Diergaarde Blijdorp (met veel wandelruimte en een mooi aquarium).
Rondvaart door de havens (spido.nl)
De SS Rotterdam (enorm cruiseschip, bekend van de financiële schandalen, nu te bezoeken
voor bezichtiging of een drankje in de oude eerste klas bar).
Slenteren
*over de Wilhelminapier en over de ‘hoerenloper’, een loopbrug tussen. Kop van Zuid en
Katendrecht Drankjes bij Hotel New York of aan de overkant, in de Fenixhallen. De
Fenixhallen zijn vooral erg leuk op zaterdag- of zondagmiddag als veel jonge en
minder jonge Rotterdammers hier verzamelen om hun boodschapjes te doen bij
lokale kleinschalige winkeliers (kaas, groente, bio-vlees). De hal is gevuld met
tafeltjes waar je je net gekochte hapjes kunt opeten; met een biertje van het
biercafé, waar vaak ook een jazzbandje speelt.
• Lloydkwartier: herbouwd havengebied, met oud en nieuwbouw aan de rivier.
• Scheepvaartkwartier rondom de Veerhaven waar vroeger de havenbaronnen
woonden en waar je nu ook fijne tentjes vindt. En natuurlijk de Euromast en groot
park daaromheen.
• Delfshaven, historisch haventje en oude stadskern.
• Museumpark met 3 musea rondom een groen hart.
• De Markthal, bij Station Blaak. Op dinsdag en zaterdag ook enorme openlucht markt
op het plein.
• Kralingseplas wandelen en watersport in Rotterdam Kralingen.
Film en jazz bij Lantaren/’t Venster (Wilhelminapier)
En de stad uit: Delft ligt op 15 treinminuten van Rotterdam; de stad van Vermeer, met
een prachtig historisch centrum en een high tech campus. In de binnenstad heerlijk

slenteren langs grachtjes, museum Prinsenhof en de schitterende kerken en gezellige
pleinen.
En als je van ver komt en een dagje over hebt: waarom niet een dagje naar de echte
hoofdstad, Amsterdam als je tijd over hebt? Met de Intercity Direct vanaf Centraal
Station, maar 40 minuten.
En naar zee kan ook: het Noordzee strand in Hoek van Holland is vlakbij en tegenwoordig
prima bereikbaar via de metro

Eten en Drinken in Rotterdam
Ontbijt en Lunch
Je bent van harte welkom om gebruik te maken van het ontbijtbuffet van onze buurman, het
Ibis hotel-restaurant. Meld je hiervoor van tevoren bij ons aan (en betaal😉) voor slechts
€15,- per persoon.
Lunch bestaande uit fruit, verse fruitsappen, belegde broodjesmix, warme kroketjes, melk,
yoghurtjes en wat zoetigheden is op het schip door ons te verzorgen voor €15,- p.p.
(minimaal 4 personen).
Wil je toch iets anders, dan zetten we hieronder onze tiplijst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diner

Picknick Mariniersweg 259, op ca 7 minuten loopafstand, een favoriet van ons (super
ontbijten en lunch) http://www.picknickrotterdam.nl/
Fenix Food Factory, Veerlaan 19D, vlakbij Hotel New York. Bereikbaar per tram/metro. En
daarna 6 minuten lopen. www.fenixfoodfactory.nl/
Dudok, Meent 88, 10 minuten lopen, sfeervol, gevestigd in het voormalig Nationale
Nederlanden gebouw en ontworpen door de bekende architect Dudok.
De Markthal Bij station Blaak, veel kleine tentjes waar je staande of zittend snacks of meer
uit alle windstreken eet.
Hotel New York, Koninginnehoofd 1. Bereikbaar per tram plus 5 minuten lopen en per
watertaxi. Sfeervol en herinnerend aan de tijden van de Holland America Lijn.
Gamasot, Pannekoekstraat 103A, 7 minuten lopen. Piepklein eerlijk en heerlijk Koreaans
eethuisje, zonder opsmuk, goed eten met de lunch.
Aloha, Maasboulevard 100, 2 minuten lopen. Gevestigd in voormalig tropisch zwemparadijs
‘Tropicana’. Pop-up restaurant dat er voorlopig nog blijft. Erg leuk!! www.alohabar.nl
Parquit, Baden Powelllaan 20, midden in het Park , bij de Euromast. Prima lunch in een rustig
park, als er tenminste geen evenement is! www.parquit.nl
Grand Cafe Restaurant Loos, Westplein 51. Bereikbaar per tram of watertaxi. Typisch
Rotterdams cafe/restaurant met uitzicht op de Veerhaven. Het gebied waar de
havenbaronnen vroeger hun verblijf hadden. www.loos-rotterdam.nl
Taarten en koffie bij Koekela, Nieuwe Binnenweg 79a. De worteltaart is onze favoriet (ook
te krijgen bij cafés elders in de stad).

Rotterdam heeft een levendig culinair klimaat, het ene na het andere restaurant opent zijn deuren.
We geven hier daarom alleen een kleine greep van klassiekers, oude liefdes en nieuwkomers.
• Rozey’s, ons favo vegetarische restaurant en buurman met formule van kleine gerechtjes en
all you can eat & drink voor heel schappelijke prijzen. Ze bezorgen ook op ons schip.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

O’pazzo, het beste pizza-restaurant van Rotterdam. Mariniersweg 90;
Ook de huiswijn is prima. Vraag om de heerlijke olijven vooraf (gratis). Prijs pizza ca. 12 eur;
Loopafstand: 5 minuten. http://www.opazzo.nl/
Burgertrut, Hang 5 (achter de Markthal bij station blaak), loopafstand ca 7 minuten. Zowel
biologisch vlees hamburgers als vegetarische burgers.
Umami , Binnenrotte 140 (Marktplein bij station Blaak),loopafstand 7 minuten. Shared/Social
dining, Aziatische keuken.
Kwiezien, Delistraat 20, op Deliplein (Katendrecht). Bereikbaar per tram en dan 7 minuten
lopen. Of watertaxi en 3 minutenlopen. Originele keuken, prijs iets boven gemiddeld, maar
erg aan te raden. https://www.kwiezien.nl
Bistrot du Bac, eveneens op Deliplein/Sumatraweg (Katendrecht); fijne bistro waar goed en
met veel liefde wordt gekookt en de bediening erg vriendelijk is. Prijs/kwaliteit is dik in orde..
http://www.bistrotdubac.nl/
Asian Glories, Leeuwenstraat 15, 8 minuten lopen. Sinds de eigenaren omgekomen zijn met
vlucht MH17, voortgezet door de zoon. Mooi en heerlijk eten. Sterwaardig Chinees
restaurant.
Zenne, Willemskade 27, bereikbaar per tram. Turks restaurant met heerlijk uitzicht op de
Maas en al het scheepvaartverkeer, onderdeel van het tegenoverliggende ‘Wereldmuseum’.
Redelijk geprijsd. www.zenne.nl
De Ballentent, Parkkade 1, bereikbaar per tram naar de veerhaven en dan 3 minuten lopen
langs de Maas. Beroemd en berucht om zijn gehaktballen. Typisch Rotterdams, zonder
opsmuk.
Mevrouw Meijer, Gerard Scholtenstraat 37B, in het Oude Westen. Fijn klein heel persoonlijk
restaurant met een steeds wisselende kaart en goede wijn. Op zaterdag gesloten.
Restaurant De Jong, Raampoortstraat 38 (in de Hofbogen); rising star, moderne culi ruige
keuken
Vega: Eetlokaal Het Lachtende Varken; restaurant van een culinaire coöperatie met
wisselende chefs, veel lokale en biologische producten; eenvoudig maar leuk en lekker.
Alleen in het weekeinde open. Vlinderstraat 3 (bij Metrostation Gerdesiaweg, in Kralingen).
(010 4116148 of www.lachendevarken.nl). Ook veel vega bij Spirit, een bio/vega buffet (een
succesformule, nu ook geëxporteerd naar Amsterdam). Aan het einde van de Mariniersweg
(nr. 9/hoek Goudsesingel); naast de Groene Passage, waar je je biologische producten kunt
kopen voor als je zelf gaat koken).
Dertien, Van ’t Spit, FG en nog veel en veel meer!

Historie
De Coaster in de vaart ca 1960

De Coaster is gebouwd in 1909 bij de scheepswerf ‘Gebroeders Coops’ te Hoogezand
(Noorden van Nederland, Provincie Groningen). Zij is oorspronkelijk gebouwd als zeilschip
in opdracht van een Duitse reder. Zie foto hieronder. Zij heette toen “Henry’’ . Daarna
hernoemd naar “Ella”.

In 1955 is zij verbouwd in haar huidige vorm. 30 cm verhoogd, 5 meter verlengd en een
andere kop en kont. Kortom er is veel verbouwd aan dit scheepje. Als Coaster had zij een
laadvermogen van 172 Ton. Oftewel 172 auto’s .
Zij meet nu 28,50 meter lang en 5,22 meter
breed. (zie eerste foto)
Zij voer met name tussen Denemarken , Zweden
en Duitsland. De lading bestond voornamelijk uit
hout.
In 1978 was haar dienstbaar leven uitgespeeld. Zij
werd gekocht door een Nederlander. Zij werd
gekocht door de Zeeverkenners te Schiedam. De
Coaster werd verwaarloosd. (zie foto)

In 2007 kochten de vorige eigenaars het schip. Zeer verheugd omdat de Coaster één van de
laatste Groninger Coasters is die er in Nederland overgebleven zijn. De grote verbouwing van
7 jaar kon beginnen.
Op de Helling bleek zij geen schroef te hebben, de motor was niet meer te redden en werd
vervangen door een DK6 Beaudoin-motor.

.

Dit motorblok woog 7000 kg. De keerkoppeling ( versnellingsbak) slechts 1200 kg.

Wat overbleef was een groot gat zonder perspectief
De opbouw kon beginnen.....

Hoewel zij er nog niet vaarklaar uitzag, was zij het motorisch gezien wel. Een bijna nieuwe
Beaudoin DK6 was geplaatst door de ultieme Belgische monteur ‘Ludo’.
https://www.youtube.com/watch?v=kg6ugTLoniU
De motor maakt 1200 toeren maximaal en ca 700 toeren bij half vermogen.

Het is een semi-langzaamloper, veel gebruikt in het type ‘spitsen’ die van België en
Nederland naar Zuid Frankrijk voeren met diverse ladingen. Het kostte gemiddeld 4 weken
om de afstand af te leggen en er moesten ca 56 sluizen geslecht worden. Soms met meer
dan 10 meter verval. (ardennen) .
De DK6 is, hoewel Zuid Frans, (fabriek in Marseille bestaat nog) een zeer betrouwbare
motor. Overgedimensioneerd en zwaar uitgevoerd. De Coaster loopt ca. 10 knopen (= 16 km
per uur) op half vermogen.

Zij werd opnieuw geverfd aan de buitenkant, maar binnen was nog veel te doen....
Eerst moesten er wat schotten verwijderd worden... en een nieuwe ingang gemaakt.

En de punt van het schip werd schoongemaakt en geverfd. Dit zou de slaapkamer in het
voorste appartement worden, waar nog een gedeelte van de spanten zichbaar zou blijven.
De spanten staan overigens zo dicht bij elkaar omdat de Anja een z.g.n. ijsklasse 3 heeft. Dus
door lichte ijsgang heen mag varen.

Daarna werden de patrijspoorten in de romp gemaakt.

Het gehele schip werd geïsoleerd met zogenaamde sandwichpanelen van 8 cm dik.

En daarna voorzien van watervast multiplex.

Vervolgens moest de verwarming aangelegd worden en de badkamers van (warm) water
voorzien. Er wordt CO2 neutraal gestookt op een pelletkachel.

Om ons groene imago verder te vervolmaken, is De Coaster voorzien van zonnepanelen.
In januari 2020 kochten de huidige eigenaren het schip met als doel om het schip een van dé
eyecatchers van de Wijnhaven te maken. Onderstaand wat foto’s van hoe het schip er voor
de verbouwing uitzag en van de verbouwing zelf.

Zo zag het schip er toen dus uit, het stuurhutje moest geheel vervangen worden.

Het dek zag er niet heel aantrekkelijk uit om op te gaan zitten. De dekramen waren niet
beloopbaar ook.
Het achterschip was nogal verwaarloosd; de machinekamer was behoorlijk verroest en het
achterschip beneden werd gebruikt als berging. Graag wilden we hiervan een derde kleine
appartement maken i.c.m. een grotere stuurhut die nog wel in verhouding tot het schip
staat. Met een team van ongeveer 30 mensen hebben we bijna 4 maanden keihard gewerkt
aan het ontroesten en verven van het schip, het upgraden van de twee bestaande
appartementen, realiseren van luxe dekterrassen met voorzieningen als buitenkeuken,
jacuzzi, buitendouche, water- en stroompunten en zonnepanelen.

