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Historisch kader 
Korte omschrijving: 
De havensleepboot Anders J. Goedkoop is op 13 november 1965 te watergelaten bij de Arnhemse 
Scheepsbouw Maatschappij als laatste van een serie van vijf schepen. De kiellegging van het 
bouwnummer 432 vond drie maanden eerder plaats, namelijk op 13 augustus 1965. Op 9 december 
1965 is de boot overgedragen aan N.V. Reederij Gebr. Goedkoop te Amsterdam. De Rederij 
Goedkoop heeft op een enkele na alle slepers laten bouwen op de ASM-werf in Arnhem. De Anders J 
was de laatste. 
 

 
 
Het schip is begin 2011 naar Arnhem gehaald in het kader van de ASM-manifestatie ter herinnering 
aan het oprichten van de ASM 100 jaar eerder. In december 2011 is de Stichting Anders J Goedkoop 
opgericht. 
De Stichting Anders J Goedkoop is een stichting zonder winstoogmerk en wordt gedragen door 
enthousiaste vrijwilligers. Ze heeft als doelstelling het behoud van het voormalig erfgoed van de 
Arnhemse Scheepsbouw Maatschappij. De sleper Anders J Goedkoop valt hier onder en is het 
pronkstuk van de Stichting. De sleper is onlangs van de vorige eigenaar verworven voor een 
symbolisch bedrag. Het schip zal teruggerestaureerd worden naar de status direkt na de tewaterlating. 



 

 

Schilderwerk Anders J Goedkoop 
 
Uitgangspunt is het beeld direkt na de oplevering in 1965. hiervan is 1 kleurenfoto bewaard: 

 

 
 

 
Kwaliteit schilderwerk: 
Het betreft een werkboot en geen jacht. Bij het schilderwerk ligt de nadruk op kwaliteit (beschermend, 
conserverend) en pas in de 2

e
 plaats op gladheid en perfectie. 

 
Gekozen is uit te gaan van de volgende werkzaamheden: 
-losse delen verwijderen, geheel schoonmaken met water en ammoniak 
-diepe putten opvullen met ijzerplamuur, bijschuren na droging. 
-kaal staalwerk eerst ijzermenie, 
-overschilderen 2 lagen in kleur. 
 
Kleuren: 
-romp   : zwart     Ral 9005 
-verschansing  : zwart, binnenzijde bruin  Ral 9005/ Ral 8012 
-belettering  : wit    Ral 9010 
-diepgangsmerken : wit    Ral 9010 
-dek   : blauwgrijs   Ral 7031 
-opbouwen  : wit, bruin   Ral 9010/ Ral 8012 
-schoorsteen  : zwart, witte band  Ral 9005/ Ral 9010 
-interieur  : wit    Ral 9010 
-motorkamer   : wit    Ral 9010 



 

 

Opzet kleuren: 

 

 



 

 

 



 

Hoeveelheden schilderwerk: 
 
Schilderwerk Anders J Goedkoop afm schip 24,8 x 6 meter

m1 m1 m2 totaal m2

m2 per 

liter liter totaal

Ijzermenie 10% totaal/m2 51 8 6

plamuur

Hoogglans verf 9005 zwart berghout 60 0,6 36

buitenzijde verschansing 60 0,7 42

potdeksel 60 0,2 12

schoorsteen 4

betingen en bolders 8

dakje stuurhut 2 3 6 108 8 14

7031 blauwgrijs dek 70

dek voor stuurhut 5 75 8 9

8012 bruin binnenzijde verschansing 42

opbouw voor 60

opbouw trossenruimte 30

luiken 4 136 8 17

9010 wit opbouw stuurhut 22

sierlijnen verschansing 1

bolderdeksels 1

band schoorsteen 2

interieur kombuis 28

interieur vooronder 20

interieur trossenruimte 40

interieur hal en toilet/doucheruimte 20

interieur motorkamer 60 194 8 24
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