
                          SCHEEPSWERF REINEK. 

 

In 1962 werd scheepswerf Reinek gebouwd aan de oostzijde van de Vosseweg bij 

het Winschoterdiep. Het werd een werf van bescheiden omvang. Gestart werd 

met 9 man personeel. Men wilde kempenaars (een soort kleine rijnaak) gaan 

bouwen. De gebr.Reinek hadden hun sporen o.a. in de bouw van coasters al 

verdiend. Er werd een dubbele loods gebouwd. Elk deel was 41 m lang en 30 m 

breed. 

Deze loodsen staan er nog steeds. Momenteel maakt Blokker vlees gebruik van 

de loodsen. Er kwam een pers van 170 ton in de loods en op het terrein een 

kraan geschikt voor het takelen van kleine schepen. 

De toenmalige burgemeester De Boer nam na afloop van een raadsvergadering 

de gebr. Reinek mee naar zijn kamer en vertelde hen erg ingenomen te zijn met 

de vestiging van de werf. 

Bekend zijn de Lemsteraken, die op de werf gebouwd werden.  

Eén van de Lemsteraken werd geleverd aan een familie uit Hollywood. De beide 

zonen van de familie waren tijdens de bouw in Winschoten in de kost. 

Pas nadat de moeder uit Hollywood gearriveerd was, kon de doop plaatsvinden. 

Ook werden de bekende Rode Kruisschepen op de werf onderhouden en 

gerenoveerd. 

Verder werden er ook standaardmotorkruisers gebouwd. Dit gebeurde rond 

1969. Er varen nog enkel motorkruisers in de omgeving van Winschoten.  

In verband met een mogelijke order van zes sleepboten uit Nigeria werkten er 

ook een aantal Nigerianen op de scheepswerf. Door het uitbreken van een 

staatsgreep in Nigeria is die order niet doorgegaan. Ook ging een mooie order uit 

Indonesië aan hun neus voorbij. Door de slechte economische omstandigheden 

kreeg de werf geen orders meer binnen, waardoor directeur J.J. Bijleveld in 1976 

uiteindelijk het faillissement moest aanvragen en er twintig werknemers op 

straat kwamen te staan. 

De naam Reinek bleef in Winschoten bestaan, omdat de woningen achter de werf 

REINEK- woningen werden genoemd. Ze zijn overigens niet door Reinek 

gebouwd. 

 

 


