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	 Lengte	 	 16,06 	 	 	 Breedte 	 	 3,85 		  
	 Diepgang 		 1,60	 	 	 	 Hoogte 	 	 2,20-2,80	 	  
	 Spantvorm 	 S-spant	 	 	 Tonnage	  	 9 ton



BIAPersoneelsveer en sleepassistent Benzine Installatie Amsterdam
De 'BIA', voormalig personeelsveerg van de Benzine Installatie Amsterdam, het latere 
Shell, is een zeer goed onderhouden directie sleepboot voorzien van een bijzondere, 
bij de liefhebbers bekende, Industrie hoofdmotor. Deze is onder het stuurhuis geplaatst 
waardoor er een zeer ruim achter- en voorverblijf  is ontstaan. Met de BIA werden 
personeelsleden van Shell het `t IJ overgevaren van`t  Centraal Station naar `t 
Research Lab. Daarnaast verrichte de BIA sleepaasistentie en heeft het een 
ijsbrekerssteven om het ijs op `t IJ kapot te varen.

SHELLDe BIA is samen met de TIA, Labora en Perfecta door de werf  Schouten te Muiden 
vervaardigd in 1922 in opdracht van het latere Shell.   



BIA
Historie

De BIA was een personeelsveer. Het heeft duizende Shell werknemers overgevaren en kent vele verhalen 
en herinneringen. Zo moest je blijven opletten om op tijd je voeten in de lucht te doen als kruisende vaart 
door golfslag de gangboorden spoelde. Vooral nieuwe medewerkers en sollicitanten stapten nogal eens met 
natte voeten van boord. Er was een vergunning voor 123 opvarenden.  



 

BIA
Historie

De BIA voer van het Centraal Station over het ‘t IJ naar het research lab van Shell. Vroeger bestond er 
geen flexwerken; tussen 10.00 en 17.00 bracht de BIA olievaten rond in Amsterdam. Ook verleende het 
sleepassitentie. In 1953 is de BIA grondig gerenoveerd. Er is toen een ander motor ingezet en de dekken 
zijn deels vervangen. In 1983 is de Bia uit de vaart gehaald. Deze tweede eigenaar heeft de BIA 
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BIA
Historie

 De BIA was een personeelsveer. Het heeft duizende Shell werknemers overgevaren en kent vele verhalen 
en herinneringen. Zo moest je blijven opletten om op tijd je voeten in de lucht te doen als kruisende vaart 
door golfslag de gangboorden spoelde. Vooral nieuwe medewerkers en sollicitanten stapten nogal eens met 
natte voeten van boord.  Als er geen medewerkers werden overgezet verichtte het hand en spantdiensten.
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BIA
Historie

Op de BIA hebben diverse schippers gezeten en nog veel meer mensen het vak van knecht, matroos en 
stuurman geleerd.

Jan Post

Gerrit de Groot

Wout de Groot



De oorspronkelijk Gloeikop(ruwoliemotor) is in 1954 vervangen door huidige Industrie. Dit is 
een luchtgestarte, langzaam lopende 2 cilinder motor met 40 pk. Vol vermogen draait de motor 
280 toeren per minuut. Erachter zit een Industrie keerkoppeling(1:1).

Industrie

BIA



De geplaatste motor uit 1953 kreeg averij in 1977. Uit diverse 
onderdelen werd een nieuwe geassenbleerd. Tijd was geld en er 
moest gevaren worden!

Historie motor

BIA



 Het is de bedoeling de BIA terug te brengen naar zijn staat zoals die uit de vaart is 
gehaald. Anno 2013 is dit nagenoeg klaar. De finishing touch van de restauratie zullen 
de buitenbanken worden die rond het hele schip aangebracht waren. Op het 
achterschip zijn ze al aangebracht.
 
Het interieur is afgestemd op langere vakantievaarten. Oorspronkelijk waren de 
binnenruimten alleen voorzien van een vloer en langs de wanden sobere banken.
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BIADe thuishaven van de BIA is Zutphen aan de 
Gelderse IJssel. Ligplaats is in de museumhaven 
in de Houthaven. 

Zutphen



BIA
De restauratie is bezig aan 
haar eindsprint. De 
originele ingangen en 
stuurhut zijn weer in ere 
hersteld evenals talloze 
details. Naast de buitenkant 
is vooral ook de binnenkant 
flink onder handen 
genomen.   
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De BIA wil vooral varen. Ons motto: het is 
noodzakelijk dat er gevaren wordt. Oftewel 
Navigare Necesse 

De BIA wil worden gebruikt voor ideële vaarten 
met kleine gezelschappen. Ook wil de BIA zich 
actief  opstellen in het promoten van het 
historisch bedrijfsvaartuig en de museumhaven te 
Zutphen.
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Navigare Necesse
Eigenaren zijn Hamp en Judith Harmsen. Ze 
wonen in Lochem. Samen met hun twee 
dochters, Marie en Jansje bevaren ze alle 
Europese wateren.  Contact? 06 814 660 19 of  
hamp@me.com  
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