
VRAAG...
Als gepensioneerd ("haven"-)loods zijnde, maak ik 
zo nu en dan een "rondje in de haven". Alleen op het 
droge uiteraard ( jammer genoeg): Oude Maasweg - 
Maassluis - Roozenburg (de "punt") en terug via de 
Pistoolhaven, weer naar Spijkenisse. Altijd wel wat 
te zien. En bovendien kruipt het bloed nu eenmaal 
waar het niet gaan kan ... Maar gisteren verbaasde 
ik me toch wel een beetje, toen ik op de Oude 
Maasweg nr. 2 (zie bijlage pag 48.pdf) arriveerde: 
Was ik eindelijk een beetje gewend dat mijn oude 
"station Botlek" vervangen was door een moderne 
uitgave, en nou werd ik nogmaals geconfronteerd 

met "nieuwbouw" ... tenminste, dat vertelde mij een 
mijnheer, die zei dat 'ie een "verhaler van boei 2" 
had ... Moet een loods geweest zijn. Maar ... hij sprak 
ongetwijfeld de waarheid! Kortom: kan de redactie 
(voor toch nog wel een respectabel aantal "ouwe 
Botlekkers") wellicht wat meer duidelijkheid in deze 
brengen in een komend nummer van "VoortVarend"?
Bij voorbaat hartstikke bedankt !

Henk Kool

Het (toenmalige) Loodsenkantoor “Botlek” aan de Oude 
Maasweg 2, van waar ik van januari 1975 tot mijn pensioen 
in april 1989 met erg veel plezier gewerkt heb, dateert nog 
uit de oorlogsjaren 1940-’45. Tegenwoordig (2012) staat 
er een heel ander, nieuw en modern gebouw. Met wèl 
een moderne “keuken”, maar zonder uitslaapkamertjes, 
kapstok, luie stoelen, bank en biljart…

...EN ANTWOORD
Via de berichtgeving zijn direct belanghebbenden 
al eerder geïnformeerd over de opzegging van de 
huur van onze loodsenwachtruimte in het NSC 
Botlek per 1-6-2018. Het verlengen van de huur 
voor een korte periode bleek niet mogelijk. Nu 
wordt gezamenlijk met de KRVE alles in het werk 
gesteld om tijdig een nieuwe (tijdelijke) locatie te 
realiseren. Op de parkeerplaats van het NSC is een 
schottenkeet neergezet, welke we samen met de 
KRVE betrekken. De oplevering van de keet was op 
vrijdag 18 mei en de verhuisdatum was op 22 mei.


