Op welke manier?
Afmeren van een boot aan een openbare
kade lijkt op parkeren langs de openbare
weg.
• U kunt geen plek reserveren.
• Een bordje of plakkaat op de kade
aanbrengen om een ligplaats te
reserveren is niet toegestaan.
• Het is ook niet toegestaan om palen,
getimmerte, zoals een steiger, landvasten, lijnen, touwen e.d. op de kades
of in het water aan te brengen of te laten
liggen (Havenverordening Harderwijk).
• Om de waterbodem in tact te houden
en om beschadiging van kabels en
leiding te voorkomen, is het gebruik
van ankers en spudpalen ook niet
toegestaan. Leg uw vaartuig alleen aan
ringen, kikkers en bolders en niet aan
bijvoorbeeld lantaarnpalen en relingen.
Die zijn hier niet voor bedoeld en zijn
vaak niet bestand tegen de trekkracht
van een vaartuig.
• Het is niet toegestaan om fenders, stootwillen, autobanden, stootranden en
dergelijke op de kades, steigers of in het
water aan te brengen of te laten liggen.

Overlast voorkomen
Dit deel van Waterfront is een woongebied, houdt daarom rekening met elkaar.
Voorkom overlast door golfslag, lawaai,
stank, luide muziek en zwerfvuil. Voor uw
veiligheid en die van anderen geldt een
maximum vaarsnelheid van 6 kilometer
per uur en mag u geen hinderlijke waterbeweging veroorzaken.

Wij willen graag dat kades er altijd zo
netjes als mogelijk uit zien. Laat daarom
vaartuigen zoals kano’s en surfplanken niet
onbeheerd in het water achter. Ook moeten
de afgemeerde vaartuigen goed onderhouden zijn. Onderhoud aan een vaartuig in de
havens zoals schuren of schilderen is niet
toegestaan.

Spelregels kades en water
in het havengebied

Niet zwemmen in havens
De aantrekkingskracht van water is niet te
weerstaan. Met name bij warm weer in de
zomer zoeken veel mensen verkoeling en
ontspanning in water. Maar helaas is
zwemmen in havens verboden. Dit is
wettelijk vastgelegd. Ook watersport
zonder gebruik te maken van een schip
en onderwatersport is in havens niet
toegestaan.

Geachte bewoner van het Waterfront,

Havengeld per meter per jaar

Gebruik van de haven en kades

De gemeente beheert en onderhoudt de
voorzieningen in het havengebied. Om het
onderhoud te bekostigen, hanteren wij het
principe ‘de gebruiker betaalt’. Maakt u
gebruik van een ligplaats dan betaalt u daar
havengeld voor. Het havengeld is € 70,60
per strekkende meter per kalenderjaar of
een gedeelte ervan (prijspeil 2020,
Verordening Havengelden Harderwijk
2020).

Welke vaartuigen?
Alleen kleine vaartuigen van maximaal
8 meter zoals:
• kleine zeilboten
• sloepen
• kleine motorboten

Vragen?
Heeft u vragen of suggesties? Loop gerust
even binnen bij het havenkantoor aan de
Havendam 56a. De openingstijden zijn in de
zomertijd van 8.00 t/m 20.00 uur en in de
winter van 9.00 tot 17.00 uur, 7 dagen per
week geopend.

U woont in een nieuw woongebied waar u trots op bent: het Waterfront van Harderwijk.
Met zoveel water is een eigen boot voor de deur natuurlijk heel aantrekkelijk.
Om het gebruik van de havens en kades voor iedereen duidelijk te houden, hebben wij een
aantal spelregels voor u op een rij gezet. Daarmee willen we het voor iedereen op het water
en voor u als bewoner gezellig en vooral overzichtelijk houden.

Wie?
Alleen vaartuigen van bewoners van:
• Zuidereiland
• Noordereiland
• De Bakens
• Watersportboulevard
Wanneer?
Na toewijzing door de havenmeester

Hoe?
Aanmelden via havendienst@harderwijk.nl.
Geef in de e-mail de volgende gegevens door:
• naam
• adres
• soort/type boot
• lengte
• naam van de boot
• foto van de boot
• ingangsdatum gewenste ligplaats
• aan de houten steigers aan de oostelijke
oever langs de Watersportboulevard en
de Bakens zijn nummers aangebracht.
Wanneer u daar wilt afmeren, graag
steigernummer vermelden.
• ook wijzigingen van bovengenoemde
horen wij graag tijdig.

