
Het is alweer even geleden sinds Nautique op  
bezoek ging bij de werf waar het voormalig  

Koninklijk Jacht Piet Hein wordt opgeknapt. Sinds 
ons vorige bezoek is er flinke vooruitgang geboekt 

met de restauratie van dit vorstelijke schip. 
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Piet Hein
is terug!

78 Nautique



Boven: 
Een nieuwe, 
stalen 
draaitrap 
naar de eige-
naarshut en 
een nog te 
restaureren 
patrijspoort.

Vlak voor de afgelopen winter 
mocht het dan eindelijk 
gebeuren: Piet Hein werd 
te water gelaten met een zo 

goed als nieuw onderwaterschip. De 
maanden ervoor werd de essentiële fase 
van de restauratie, het vervangen of 
vernieuwen van het onderwaterschip 
op de Scheepswerf Gebr. Kooiman in 
Zwijndrecht, succesvol afgerond. Langs-
zij de kade op de werf werden de werk-
zaamheden binnenboord voltooid, zoals 
onder meer het uitlijnen van schroefas-
sen en motoren en het in bedrijf stellen 
van de voortstuwing. Met als resultaat: 
constructief en vaartechnisch gezien 
is het jacht voor de komende decennia 
behouden.
Vlak voor de jaarwisseling keerde de 
Piet Hein op eigen kracht terug in haar 

thuishaven in Rotterdam. De laat-
ste fase van de restauratie, het weer 
terugplaatsen van betimmering en 
interieur en het verder terugbrengen 
van het jacht in originele staat, werd na 
de feestdagen direct weer opgepakt. Er 
werden in het nieuwe jaar ook stagiairs 
ingezet van het Hout en Meubelcollege 
Rotterdam. Onder de professionele be-
geleiding van scheepsinterieurbouwers 
en meubelmakers gingen de studenten 
vol enthousiasme aan de slag. Een zeer 
welkome en succesvolle aanvulling in 
het inbouwproces!
De afgelopen maanden werd de aan-
dacht verschoven om het schip op zo 
kort mogelijke termijn en verantwoord 
vaargereed te maken voor vaartochten 
en het gefaseerd terugplaatsen en waar 
nodig herstellen of restaureren van inte-

rieur en inrichting. Op Koningsdag voer 
de Piet Hein mee met de Grande Parade 
in Dordrecht. Vanaf het begin van de 
zomer, zodra het interieur bovendeks 
– de salon, eetkamer, hal en stuurhuis, 
trapportalen en dekken – en de nodige 
voorzieningen zijn aangebracht, zal het 
jacht, weliswaar in beperkte mate, weer 
worden ingezet voor dagvaartochten en 
maritieme evenementen. In juli vindt de 
eerste vaartocht met gasten plaats en in 
augustus zal de Piet Hein te bewonde-
ren zijn tijdens Sail Amsterdam.  
De fase van de inbouw van de eige-
naars- en gastenhutten benedendeks 
zal gedurende de tweede helft van 2015 
plaatsvinden. Vanwege het unieke 
interieur en de inrichting van het jacht 
(ir. Sybold van Ravesteyn en Fa. Mut-
ters en Zoon) zal in deze laatste fase 
geadviseerd  worden door Kees Rouw, 
architect en uitvoerder van de restau-
raties van Van Ravesteyn-ontwerpen. 
Deze afrondende fase zal hoofdzakelijk 
op de eigen ligplaats in de Eemhaven 
worden uitgevoerd.  
Vrijwilligers zullen tevens weer een 
aanzienlijke bijdrage leveren tijdens 
de werkzaamheden, met uiteraard 
wederom ondersteuning van diverse 
sponsoren. Ook voor deze fase dragen 
de diverse fondsen, vrienden en sponso-
ren aanzienlijk bij in het realiseren van 
de ingrijpende restauratie. Het wordt 
een actieve zomer dus! Nautique zal in 
juli een exclusieve vaartocht maken met 
de Piet Hein. Het verslag hiervan zal in 
het augustusnummer te lezen zijn. 
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