Jachtwerf Wurth, al eeuwen in vol bedrijf
Aan een pittoresk straatje in Hillegersberg met aan de ene kant lage huisjes en aan de andere kant
een grote witgeverfde schutting met een deur ligt verstopt in de flauwe bocht van de rivier: Jachtwef
Wurth.
Bij het openen van de deur ligt een flinke boot op een scheepshelling en als je wat verder kijkt zie je
sloepen, bootjes en scheepsmotoren in een geordende chaos bij elkaar. Het ruikt er heerlijk naar
olie. Als ik nog wat verder kijk, krijg ik een knipoog van de Rotte. Al eeuwen zijn die twee met elkaar
verbonden: de Rotte en de familie Wurth.
Jasper Wurth, de huidige eigenaar van het bedrijf staat mij vriendelijk te woord. Hij kan zich
ternauwernood vrijmaken van zijn drukke werkzaamheden. Zijn vader is elders in de loods bezig. In
het voorjaar en de zomer wordt er zeven dagen gewerkt vrijwel van zonsopgang tot soms ver in de
avond. De jachtwerf heeft 30 ligplaatsen aan de Rotte en een winterstalling voor 100 boten. Ze
verzorgen het onderhoud voor de meeste van deze boten. Verder liggen er twee motorsloepen voor
de verhuur.
De bet-overgrootvader van Jasper Wurth stamt uit een familie die eind 1600 de Rijn afzakte vanuit de
streek rond Basel, Baden Wurthenberg om precies te zijn. Hij huwde met Jacoba van Lobith, die hij
vanuit Lobith op zijn tocht westwaarts langs de Rijn meenam. Hij kocht in 1860 op een veiling het
kavel waar het bedrijf op staat. Het was toen al een werf en de familie Wurth is tot op de dag van
vandaag mee door gegaan. Op de werf zijn in het verleden houten schepen gebouwd en verhuurd.
Pramen en 12-voets jolletjes, draken en eigen ontwerpen. Scheepjes die gebruikt werden om de
groenten uit het achterliggende gebied, zoals Zevenhuizen naar de veiling te vervoeren. Die veiling
stond overigens op de plaats waar nu het kantorencomplex van de Politie ligt. De aanvoer van
materialen voor de bouw van Hilligersberg ging over water en dat zorgde ook werk op de werf.
De familie heeft altijd in dit mooie straatje aan de Rotte gewerkt en gewoond. Jasper Wurth houdt
van de Rotte: “Het is een echte ouderwetse rivier, mooi kronkelig. Vijf minuten varen van een
natuurgebied en vlak bij de stad”.
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