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VOLOP NOSTALGIE IN ALMERE
Almere thuishaven Neerlands oudste
passagiersstoomschip; het ss Succes anno 1897

Almere/Marknesse.
Almere is de nieuwe thuishaven van Neerlands oudste stoom-salonschip; het luxueuze ss “Succes” anno 1897. Op zaterdag 10 december zal dit unieke stoomschip rond 15.30 uur (tijdens de 1e Kerstmarkt
van Almere-Haven) haar ligplaats innemen aan de grote steiger naast de sluis van Almere-Haven, om
als exclusief partyschip voor zakelijke en particuliere gezelschappen een nieuwe toekomst tegemoet te
gaan.
De Succes zal, onder de kilometers ver te horen karakteristieke klanken van haar beroemde stoomorgel
(Europa‟s enige grote calliope) in de haven aankomen en wordt namens de gemeente Almere officieel
welkom geheten door wethouder mevrouw Ineke Smidt, die het schip ook zal “omvlaggen” van Kampen naar Almere en het thuishavencontract zal ondertekenen. Tussen 17.30 tot 21.00 uur is iedereen
welkom aan boord om kennis te maken met dit prachtige nostalgische en bijzondere stoomschip.
“Na 15 jaar Kampen is het tijd geworden de bakens te verzetten”. Zo stelt eigenaar Walter van den
Broek uit Marknesse. Op de waaromvraag is zijn antwoord helder: “Ik probeer dit unieke stuk scheepvaarthistorie in stand te houden zonder subsidies of hulp van sponsoren en vaar daartoe sinds 1997
zo‟n 25 keer per jaar uit met gezelschappen. In het huidige economisch tij lijkt dat vanuit Kampen als
thuishaven een lastige opgave te worden. Het veel grotere en centraal gelegen Almere, met dichtbij ondermeer de belangrijke markten van Amsterdam en Het Gooi, biedt betere perspectieven om de vaart
erin te kunnen houden. Én daarmee deze volstrekt uit de hand gelopen liefhebberij te kunnen blijven
bekostigen.”
Zijn motivatie is duidelijk. Zo ook zijn mening over Almere(-Haven): “We verhuizen naar een perfecte
uitvalsbasis in een prachtige en goed geoutilleerde haven; de mooiste én gezelligste aan het Gooimeer.
Het is een unieke stek met zo‟n grote variëteit aan activiteiten, winkels, restaurants en „drinkgelegenheden‟ met terrassen aan het water. We verheugen ons echt op onze komst en hopen snel in te kunnen
burgeren om er een succesvol en voor iedereen een plezierig verblijf van te kunnen maken.”
Het bijna 40 meter lange ss Succes, gebouwd in 1897 door Boele in Slikkerveer, is uitgerust met zeldzame stoominstallaties. Waaronder 2 triple-expansie stoommachines, een 2-vuurs stoomketel met
15000 liter water, stoomstuurbekrachtiging en de eerste machines om met stoom ook stroom te kunnen
maken. Én Europa‟s enige grote calliope (scheeps-stoomorgel) dat van de Succes een echte publiekstrekker maakt. Als “Succes” gedoopt begon het schip 115 jaar geleden zijn carrière als Rijnsleper. Tegen
het einde van het stoomtijdperk kreeg het een 2e leven als tankercleaner. Na 20 jaar wachten op de slopershamer werd de “Succes” in 1985 gered om, na 9 jaren restauratie, te herrijzen als luxe passagiersschip; volop nostalgie en een toonbeeld van Hollands welvaren.

Anno nu, herleven aan boord de dagen van weleer als de gasten in de watten gelegd worden in de sfeerrijke warme ambiance van de intieme authentieke en stijlvol ingerichte 19e-eeuwse salons (met vide en
gezellige bars) van dit exclusieve partyschip. Met lederen Chesterfield zitcorners, een glazen dansvloer
met doorkijk naar de stoommachines beneden, prachtige antieke vleugel, nautische antiquiteiten, teak,
kristallen luchters en véél koper straalt het uitgesproken chique interieur van alle kanten nostalgie, luxe,
comfort en allure uit. De sfeer aan boord laat zich nauwelijks in woorden vatten.
Kleine en grotere gezelschappen (van 10 tot 110 gasten) kunnen het hele jaar, varend of aangemeerd,
aan boord van het partyschip ss Succes genieten van een echte ouderwetse verwenning tijdens een zakelijke ontvangst, vergadering, particulier feest of evenement. Maar ook als decor voor huwelijksvoltrekkingen (officiële trouwlocatie!), commercials, RTV-uitzendingen, filmopnamen en (reizende) productpresentaties, als podium voor optredens en concerten, en als vergaderlocatie, bleek Succes aan
boord de afgelopen jaren verzekerd. Vele prominenten konden comfortabel en discreet stoomafblazen
en ook Sinterklaas is een graag geziene gast op “Pakjesboot 13”.
Harry Fransen, namens de gemeente Almere verantwoordelijk voor het binnenhalen van het ss Succes
haven, is blij met de komst van dit unieke schip: “het is een aanwinst voor Almere en onze haven in het
bijzonder. De fraaie nostalgische looks van de antieke Succes leveren een bijzonder en aantrekkelijk
contrast op in het moderne havendecor. Het stoomschip voegt nadrukkelijk iets bijzonders toe aan het
beeld van de havenkom, én de variëteit aan schepen, horecagelegenheden en activiteiten aldaar.
We wensen de Succes en haar crew een gloedvolle toekomst in onze stad!”
Meer weten over het ss “Succes” anno 1897?
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