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op rozen
Nancy Blom
Directeur van Blom Sleepdienst en Dekschuitenverhuur

Nancy Blom geniet van de Amsterdamse monumen
ten en bouwprojecten waar ze met haar groene
grachtentransport aan heeft bijgedragen. Toch is
voor deze stoere havenvrouw geen plek zo speciaal
als die ene brug in de binnenstad.
Vanuit haar kantoor kijkt Nancy uit over de Amster
damse haven. ‘Mooi hè? Je moet het ’s avonds eens
zien, als alle lichtjes branden. Ik ben hier begonnen
op mijn 18e, bij mijn vader. Toen hij met pensioen
ging, nam ik de zaak over. De haven is net een dorp,
iedereen kent elkaar. Het heeft wel even geduurd
voordat ze me als vrouw serieus namen. Toen een
mannelijke klant me een keer een joviale klap op mijn
rug wilde geven, wist ik dat ik er eindelijk bij hoorde.
Gelukkig hield hij zich op tijd in, anders had ik hier in
het water gelegen.’
Begin jaren 90 hoorde Nancy op AT5 dat vrachtwa
gens uit de binnenstad geweerd zouden worden. Ze
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keek uit het raam, naar de vloot, en schreef een
brief aan Burgemeester & Wethouders. Dat dit
vervoer prima over het water kon, zeker voor bouw
materialen. De grachten zijn er immers voor gemaakt.
De sleepboten zijn als vrachtwagens, de dekschuiten
de aanhangers. Maar dan twintig keer zo schoon en
zuinig. Inmiddels vervoeren de schippers van Blom
een groot deel van het bouwmateriaal binnen en rond
de stad over het water en menige bouwwerkplaats
ligt op de gracht. Green Development, heeft Nancy
het genoemd. De lucht boven Amsterdam klaart op.
Aan de Prins Hendrikkade heeft ze niet eens zo lang
gewoond. Toen het gezin Blom verhuisde was Nancy
een peuter. Toch blijft deze plek speciaal. ‘Mijn groot
ouders zijn er tot aan hun dood blijven wonen, op
eenhoog. Ik ging graag bij hen op bezoek. Hun as is
uitgestrooid vanaf de brug tegenover het huis. Daar ga
ik elk jaar op mijn oma’s verjaardag naartoe, dan gooi
ik twee roosjes in het water.’

