
VMA VOOR AMSTERDAM

22 varende schepen geven in het Oosterdok een inkijkje in de
historische binnenvaart. De schepen zijn gebouwd tussen
1890 en 1940 en hebben elk een unieke geschiedenis. 
Een korte beschrijving van elk schip staat op de
publicatieborden aan het begin van de steigers. 
Alle schepen zijn particulier bezit. 

CONTACT 

 www. museumhavenamsterdam.nl

 Oosterdok 12 
 1011VZ Amsterdam

Of loop langs de schepen van de Museumhaven aan het
Oosterdok tussen Nemo, Arcam en het Scheepvaartmuseum.

VAREND ERFGOED

De Museumhaven Amsterdam (VMA) is een
vereniging met ongeveer 90 historische
bedrijfsvaartuigen waarvan er 22 in het
Oosterdok liggen. 
Het overig varend erfgoed ligt verspreid
vooral in en rond Amsterdam. De meeste
schepen hebben de hoogste
monumentenstatus voor varend erfgoed,
vergelijkbaar met monumenten aan de wal.
De VMA bestaat sinds 1984.

WAT DOEN WIJ

Presentatie van de VMA collectie
Maritieme beleving in het Oosterdok in         
stand houden.
Restauratie en onderhoud van varend
erfgoed (bedrijfsvaartuigen).
Kennisoverdracht van ambachtelijke
arbeid.

De Museumhaven doet mee aan allerlei
activiteiten in en rond het Oosterdok,
onderhoudt de historische werfmachines op
de kade en stelt jaarlijks haar schepen open
voor publiek. 

DE SCHIPPERS 

De schippers gooien regelmatig de trossen
los. Zij bevaren de Europese binnenwateren
en de Wadden tot aan de Oostzee. Een hele 
 generatie is in de Museumhaven opgegroeid. 
De grote schepen zijn allemaal bewoond. Dat
zorgt niet alleen voor goed onderhouden
schepen, maar ook voor sociale veiligheid en
levendigheid op de kade.        

VMA VOOR DE BUURT

De Museumhaven doet mee aan verschillende evenementen
zoals Open Monumentendag, Expeditie Oosterdok en de
Vrijheidsmaaltijd op 5 mei. 
De schepen in de haven verlevendigen de wandeling van en
naar het Scheepvaartmuseum naar het Nemo en het Centraal
Station. Zeker nu de kade opgefleurd wordt door één van de
langste geveltuinen van de stad.
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