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Voorwoord

We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Door Corona zijn er 
een aantal dingen anders gaan lopen dan we gewend zijn. U heeft 
dat gemerkt aan de maatregelen die we op de haven hebben 
ingevoerd en die regelmatig aan de situatie moesten worden 
aangepast. Ondanks alle beperkingen is de haven opengebleven 
en kon iedereen naar de boot toe. Gelukkig mochten ook de 
bestuursvergaderingen in aangepaste vorm doorgaan zodat het 
bestuur gewoon zijn werk kon blijven doen. 
Wel hebben we de ledenvergadering schriftelijk moeten houden 
waarmee we u konden informeren over de jaarrekening en de 
verdere gang van zaken. We hebben een aantal schriftelijke reacties 
gehad die wij hebben beantwoord verder zijn er geen bezwaren 
binnengekomen. 
Wij zijn blij dat we het jaar hierdoor op formele wijze konden 
afsluiten. Wij danken u voor het gestelde vertrouwen. U wordt 
nog geïnformeerd over hoe we het dit jaar gaan doen. In de 
bestuursvergadering van december hebben we afscheid genomen 
van onze secretaris Harry van der Meulen. Op zijn verzoek hebben 
we dit sober gehouden. Harry heeft 20 jaar in het bestuur gezeten 
en dat is een lange periode waarin veel is gebeurt. Hij heeft samen 
met zijn broer het boekje 50 jaar HWN geschreven waarin de 
geschiedenis van de vereniging is vast gelegd. Gezien zijn staat van 
dienst hebben wij hem voor gedragen voor het erelidmaatschap 
wat hem door de ledenvergadering ook is verleend. Een welver-
diende erkenning. 
Inmiddels hebben we de vacature voor een penningmeester kunnen 
invullen, hij heet Siebe van Loon. Hij zal op de ledenvergadering 
aan u worden voorgesteld met het verzoek om hem te benoemen. 
In afwachting hiervan is hij al vast aan het werk gegaan en heeft 
met zijn kennis van administratieve systemen onze administratie 
doorgelicht en een langjarige planning opgezet van kosten en 
baten. We kunnen nu nog beter zien hoeveel geld er beschikbaar 
is voor onderhoud en investeringen en wanneer we dit wel of niet 
kunnen uitgeven.Vers van de pers is dat we per 1 april een nieuwe 
havenmeester hebben, Jort Bruggink, een jonge vent die er veel zin 
in heeft. Mark heeft de taken van Sicco overgenomen. Sicco heeft 
gevraagd om aangepaste werk  omdat de huidige werkzaamheden 
een te zware belasting voor hem worden. 
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We krijgen te maken met de wet Bestuur en Toezicht Rechts-
personen waarbij bestuursleden aansprakelijk gehouden kunnen 
worden als het mis gaat. De statuten moeten hierop worden 
aangepast en wij zullen u hier dus over informeren omdat de 
ledenvergadering deze wijzigingen moet goedkeuren.
Het gaat goed met de vereniging we zijn in staat om de havens 
in goede conditie te houden zodat u een goede ligplaats heeft en 
van de faciliteiten gebruik kunt maken. Hiermee proberen wij zo 
goed mogelijk aan de doelstelling van de vereniging te voldoen 
“het bevorderen van de watersport in het bijzonder voor de regio 
Heerenveen”. 
Wij hopen dat u hierdoor kunt blijven genieten van uw boot en 
de vrijheid op het water. In deze bijzondere Corona tijd een prima 
mogelijkheid om er toch op uit te kunnen. Op de boot ben je 
redelijk corona proof. Het lijkt erop dat er binnenkort een aantal 
versoepelingen komen zodat de gezelligheid van een terrasje pakken 
of even winkelen weer mogelijk wordt. Het beloofd wel drukker te 
worden op het water. Veel mensen gaan vakantie houden in eigen 
land en als je de scheepsmakelaars mag geloven is de verkoop van 
boten behoorlijk gestegen. Betekent ook minder ervaren schippers 
op het water, dus uitkijken geblazen. We zullen dus meer rekening 
met elkaar moeten houden. Ik hoop dat u van  een mooie zomer 
mag gaan genieten.

Arend Smilde, voorzitter.
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Onze voordelen

4 Altijd snel geregeld

4 Meer dan 20 jaar ervaring

4 Luxe schepen

4 Directe service bij storing of pech

4 Ook bereikbaar na kantooruren
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Algemene ledenvergadering 2021 

Op dit moment lukt het niet om binnen de gestelde termijn van 
de statuten (art: 14 zes maanden) fysiek een algemene (leden)
vergadering te houden omdat er nog steeds sprake is van een 
corona pandemie. Toch hebben wij gemeend voorlopig een datum 
vast te stellen en wel 1 oktober 2021. Zet deze datum alvast in uw 
agenda. (Vanwege de coronapandemie hebben wij als vereniging 
4 maanden respijt op bovenstaand art. 14).

WBTR
Per 1 juli treed er een nieuwe wet in werking die zegt dat 
bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor hun doen en laten 
binnen de vereniging. Om die redenen zijn we bezig om te voldoen 
aan die wet en onze statuten daar aan aan te passen.
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld 
om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en 
stichtingen te verbeteren. Het wettelijk vastleggen van taken, 
bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid volgt op 
incidenten en wantoestanden bij grote scholengemeenschappen 
en woningcorporaties. De overheid wil met de wet voorkomen dat 
wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, 
misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten 
verenigingen en stichtingen schaden.

Verplichtingen
Bestuursleden en toezichthouders hebben de plicht het belang 
van de vereniging of stichting voorop te stellen. Dat klinkt logisch, 
maar anders dan bij ondernemingen was dat nog niet in de wet 
vastgelegd.
Dit betekent dat de WBTR eisen stelt aan het handelen van 
bestuursleden en toezichthouders en hun verplichtingen oplegt.

Aansprakelijkheid
Als aan die verplichtingen niet wordt voldaan, kunnen 
bestuursleden en toezichthouders aansprakelijk zijn. In een aantal 
gevallen zelfs hoofdelijk aansprakelijk. Eisen die bij ondernemingen 
worden gesteld aan Raden van Commissarissen gelden nu ook voor 
toezichthoudende organen, verenigingen en stichtingen.
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Ook uw boot verkopen?

Kies voor de meest betrouwbare makelaar 

met de beste verkoopresultaten.

We taxeren uw schip vrijblijvend. 

Neem contact met ons op voor meer 

informatie.

Overwijk Jachtbemiddeling
Selmien East 49
9247 TT Ureterp
Internet: www.overwijkjachtbemiddeling.nl
Email: info@overwijkjachtbemiddeling.nl
Telefoon: 0858 – 773 864
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Na introductie van de WBTR is de wettelijk regeling van 
aansprakelijkheid bij faillissement van toepassing op alle 
bestuurders en commissarissen van verenigingen en stichtingen, 
waarbij dan dient te worden opgemerkt dat het bewijsvermoeden 
niet geldt voor informele verenigingen en stichtingen.

Tegenstrijdige belangen
Als een bestuurslid of toezichthouder een persoonlijk belang heeft 
dat strijdig kan zijn met het belang van de vereniging of stichting, 
mag hij of zij niet deelnemen aan de besluitvorming.
Binnen de vereniging of stichting moet zijn vastgelegd hoe 
besluitvorming in dergelijke gevallen plaatsvindt.

Overige punten
In de statuten van verenigingen of stichtingen moet staan hoe 
wordt omgegaan met situaties waarin er tijdelijk geen bestuurslid 
of toezichthouder is. Dat geldt dus ook als een bestuurszetel 
vacant is. Een bestuurslid of toezichthouder mag niet meer 
stemmen uitbrengen dan de anderen samen. Hij of zij mag dus niet 
in de gelegenheid zijn alle anderen te ‘overrulen’.

Havenreglement
Ook het havenreglement wordt mede om bovenstaande aangepast. 
e.e.a. wordt uiteraard ingebracht op welke wijze dan ook op de ALV.

Jan van der Wijk
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Onderhoudswerkzaamheden: 

Toegangshekken 
Op beide havens gaat het hek voortaan automatisch open bij het 
verlaten van de haven. Hierdoor kan iedereen te allen tijde de haven 
verlaten, wel zo prettig en wel zo veilig.

Verbetering toezicht camera’s 
Op beide havens zijn nu infrarood camera’s geplaatst zodat de 
beelden ook in het donker beter zichtbaar zijn.

Herbestrating tegelpaden 
Op beide havens zijn de tegelpaden 
naar de steigers en schiphuizen weer 
netjes en recht. 

Werkzaamheden op De Bron:
Afgelopen jaar zijn er natuurlijk nieuwe 
daken geplaatst. 
Dit jaar komen er nog 33 nieuwe palen 
in de schiphuizen A en B. Zo kunnen we 
er weer jaren verder mee.

Werkzaamheden op De Welle
Renovatie vingersteigers  
Bij de F-steiger zijn de vingersteigers 
zijn nu voorzien van kunststof antislip 
topdek. Duurzaam en mooi om te zien, 
hoewel over smaak natuurlijk te twisten 
valt. 

Vervanging walbeschoeiing
Afgelopen zomer is de walbeschoeiing 
vervangen bij het tankstation en nu is 
de oostkant van de haven aan de beurt. 
Er worden nieuwe palen geslagen, 
ankers geplaatst en dan is het straks 
weer netjes en recht.
Op de walbeschoeiing troffen we 

diverse doe-het-zelf aanlegringen aan, dat is niet de bedoeling. Deze 
ringen zorgen voor rotte plekken op de lange termijn. We plaatsen 
nu aanmeerpalen langs de wal zodat de ringen niet meer nodig zijn. 
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Mocht u nog wensen hebben m.b.t. het aanmeren dan graag met de 
havenmeesters overleggen wat de mogelijkheden zijn en niet zelf 
gaan boren of schroeven in de steigers en de walbeschoeiing. 

Groot T.V. scherm 
In de ruimte boven de kantine hangt nu een handige 
smart t.v. ter vervanging van de oude beamer. 
Deze smart t.v. wordt gebruikt voor presentaties of in 
de toekomst misschien een gezellig filmavondje. 

Verharding terrein 
In de hoek aan de westkant van de haven is verharding 
aangebracht zodat de botenbokken daar veilig kunnen staan.
De bedoeling is dat de hele westkant verbreed en verhard gaat 
worden. Vervolgens komt daar een opslagplek voor kleine (volg)
bootjes. 

Nog meer uitbreiding elektrakasten en picknicktafels 
Achteraan in de haven was het vaak zoeken naar een vrij 
stopcontact bij een elektra paal. Dat hoeft binnenkort gelukkig niet 
meer want er komen extra elektrapalen. Ook komen er nog twee 
picknicktafels op de haven.

Daniële van Peer
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Eigen baas houdt van lekkerbekjes

Interview met Bein

Bein van der Wal (75 jaar) is vrijwilliger op De Welle. Hij komt hier 
al jaren, eerst als lid van de vereniging met zijn visbootje aan de 
F-steiger en later als grasmaaier. Gaandeweg kreeg Bein er lol in 
om steeds meer klusjes op te pakken. Is hij elke middag op de 
Jachthaven en dat is erg fijn voor onze vereniging want Bein weet 
bijna alles, zo kan hij leden en bezoekers prima vertellen waar 
ze, voor wie moeten zijn. Bein vertelt trots dat hij eigen baas is, 
niemand die zegt wat hij moet doen en dat voelt erg goed. En wat 
het gras betreft, bepaalt Bein ook graag zelf wanneer het tijd is om 
te maaien, hij heeft immer, jarenlange ervaring in het maaien en 
snoeien.

Als ik hem vraag naar welke gebeurtenis de afgelopen tijd indruk 
heeft gemaakt vertelt Bein over het zinken van een schip van een 
van onze leden en hoe die gelicht werd. Dat betekende voor Bein 
dat hij helaas pas om zeven uur ’s avonds thuis was en daardoor 
zijn wekelijkse lekkerbek en spekbokkingen bij de visboer moest 
missen. Want voor een lekkerbekje mag je Bein altijd wakker 
maken! 

Wat we verder van Bein moeten weten? Dat je bij Bein 
zelfgemaakte snoekdobbers kan 
kopen en dat hij 2e en een keer 
3e is geworden als Nederlands 
kampioen hobby-kweeker 
van Forpus Coelestis, grijsrug 
dwergpapegaaien.

Daniële van Peer
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Beste leden van de HWN

Van mijn kant als nieuwe penningmeester om jullie te informeren over 
de jaarcijfers 2020 en de ontwikkelingen voor de komende periode. 

Exploitatie
Het jaar 2020 is afgesloten met een verlies van € 29.000 ten 
opzichte van een winst van € 63.000 over 2019. Dit betekent dat er 
sprake is van een verslechtering van € 92.000. Op eerste gezicht kun 
je zeggen, -dat ziet er niet best uit-, maar het verlies is heel goed te 
verklaren. 

-  De belangrijkste oorzaak zijn de hoge kosten voor groot 
onderhoud en de revitalisering van de haven. Hiervoor is er een 
extra en noodzakelijke toevoeging aan de voorziening Meer-
jaren onderhoudsplan voor de haven, het MJOP. Er is € 95.000 
extra ten laste van de exploitatie 2020 gebracht ten opzichte van 
2019. Daarnaast zijn er ook andere onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd, de kosten hiervan zijn ook € 37.000 hoger dan in 
2019. Al met al beïnvloedt het groot onderhoud enorm het 
resultaat van 2020. Totaal € 132.000. Hiertegenover staan ook 
kostenbesparingen voor de havens van totaal € 25.000.

- Door de inzet van meer arbeidsuren voor de havenmeesters, zijn 
de personeelskosten gestegen met € 11.000.

- De kantoor en algemene kosten zijn toegenomen met € 5.000. 
 Dit betreffen stijgingen van aantal kosten over een brede linie. 
- Aan de batenkant zien we per saldo een voordeel van € 6.000. 

Dit komt doordat er meer energiekosten zijn doorbelast aan de 
gebruikers. De liggelden blijven per saldo nagenoeg ongewijzigd 
en dat geldt ook voor ledengelden voor de vereniging. Ook de 
overige opbrengsten, zoals huur loodsen en takelen, zijn per saldo 
ongewijzigd.

- Per saldo resulteert dit in een verslechtering  van het resultaat met 
€ 92.000, maar dit is een incidentele situatie. 

Verenigingsvermogen
De vereniging beschikt over een eigen vermogen van € 559.000, 
waarvan € 200.000 in geld aanwezig, en dat is prima. Door deze 
gezonde positie is de vereniging in staat het geplande MJOP de 
komende 10 jaren uitvoeren. Totaal worden de kosten geschat op 
€ 500.000. 
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Uiteraard zal het bestuur waken voor het overschrijden van de 
geplande kosten, maar tijdens de uitvoering kunnen we nog 
onvoorziene tegenslagen verwachten. Het jaar 2021 weegt dan nog 
zwaar met € 96.000 aan kosten, maar verder zien we een goede 
spreiding in de komende jaren. 
Ook kunnen we naast het MJOP de komende 10 jaar nog diverse 
investeringen verwachten van ca € 228.000. Ook deze investering 
kunnen verantwoord worden gepleegd.

Voor de komende jaren is er een meerjarenbegroting opgesteld, 
waarin de verwachte uitgaven zijn verwerkt. De uitkomsten zijn 
zodanig, dat we kunnen stellen dat de vereniging prima aan haar 
verplichtingen kan blijven voldoen. Daarnaast kunnen er weer 
voldoende reserves worden opgebouwd voor de toekomst. Al met 
al een belangrijke taak voor mij als penningmeester om samen met 
het voltallig bestuur de vereniging zorg te dragen voor een gezonde 
financiële basis voor de toekomst.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met mij op. 

Een hartelijke groet van de penningmeester,
Siebe van Loon
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IFKS 

Datum Wedstrijdplaats 
1 augustus Hindelopen 
2 augustus Stavoren  
3 augustus Heeg  
4 augustus Sloten  
6 augustus Echtenerbrug  
7 augustus Lemmer  
8 augustus Lemmer 
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Openingstijden tankstation & jachthaven De Welle en De Bron

Onze havenmeesters zijn op onderstaande openingstijden aanwezig 
voor afspraken voor de Doe-Het-Zelf loodsen, takelwerkzaamheden 
en verhuur van ligplaatsen:
maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur;
zaterdag    09.00 - 12.00 uur 
    (april t/m september ook van 13.00 - 17.00 uur);
zondag en feestdagen  gesloten.

Telefonisch zijn de havenmeesters bereikbaar tijdens openingstijden 
op nummer 0627400694 (De Welle) 0612324582 (De Bron).

Na sluiting alleen bereikbaar in geval van spoed, houdt u een beetje 
rekening met de vrije tijd van onze havenmeesters?

Havenmeesters:
Havenmeester:  S. Kalf
Havenmeester:  M. Pit
Havenmeester:   J. Brugging

Administratie:
Aanwezig elke dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur 
met uitzondering van de wintermaanden. 

Het bezoekadres is: Jachthaven de Welle.
Postbus 654, 8440 AR  Heerenveen 
Telefoon: 0513 629567
Email: administratie@dehwn.nl

Overige gegevens
Bankrekeningnummer: 351426523
BTW-nummer: NL0031.46.B01
Kamer van Koophandelnummer: 40002556
IBANnummer: NL47RABO0351426523 
BIC code: RABONL2U.

   Download ook onze app in de
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www.watermerk.nl

Wetterwille 35 

8447 GB Heerenveen

ADRES

NL
Een onvergetelijke vaarvakantie

www.watermerk.nl

Wetterwille 35 

8447 GB Heerenveen

ADRES

NL
Een onvergetelijke vaarvakantie
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Otto Brouwer

Wetterwille 35 

8447 GB Heerenveen

HAVENADRES

TELELEFOON +31 (0)6-47084666

E-MAIL info@watermerk.nl

www.watermerk.nl
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Tarieven

Op dit moment is het bestuur bezig met een evaluatie van de 
tariefstelling. Dit is ingegeven door de verschillen die in de loop der 
jaren zijn ontstaan op de Welle en op de Bron.
Er worden (door historie ingegeven) voor dezelfde box, overdekt 
of niet, verschillende tarieven gehanteerd. Dit is natuurlijk niet 
eerlijk en daar willen we van af. We hebben dan ook ons licht 
opgestoken bij het Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM)  
waar we als HWN lid van zijn. Ook hebben we andere verenigingen 
geconsulteerd. Veel jachthavens hanteren een m2 prijs voor de 
ligplek of gaan daar op over. Dit is dan ook waar wij mee bezig zijn 
om een eerlijke en duidelijke prijsstelling te maken. Uitgangspunt 
is dat er een drietal tarieven gaan komen en wel, box liggers niet 
overdekt, box liggers overdekt en kop/zij/wal liggers. In de loop 
van het jaar willen we hierover met meer informatie komen.

Tarievenfolder
Wat betreft de ligplaats tarieven die in 2021 gehanteerd worden 
hebben we een folder laten maken die bij de havenmeesters 
of op kantoor is te 
verkrijgen. U zult deze 
dus niet terugvinden in dit 
jaarboekje. 

Zomerstalling op De Welle
Omdat er zomers te veel 
boten op de wal blijven 
staan, willen we deze 
ongewenste situatie 
ontmoedigen middels een 
tariefverhoging van de 
zomerstalling. Het tarief 
wordt hiervoor in 2021 
verhoogd met 25% In 2022 
wordt dit opnieuw bekeken.

Jan van Wijk
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Passanten Tarief voor aanmeren per nacht, € 1,00 p/m.

Winters (op de wal)  Jaarliggers beide havens, 
 bootlengte x € 9,70.
 Seizoenliggers en liggers van elders, 
 bootlengte x breedte x € 9,20.

Zomers (op de wal) Wintertarief + 100%

Tijdelijk (op de wal)  € 15,75 per week 
 (ongeacht grootte van de boot)

Trailerstalling  € 15,00 per maand

Volgbootjes  Volgboot per ligplaats op rekken € 20,00 p.jr.

Winters (in de haven) Ligplaatstarief x aantal maanden.

Campers per dag  € 12,50, exclusief elektriciteit.

Lidmaatschap  Verplicht voor gebruik HWN faciliteiten 
 (€ 30,00 p/j.).

Badges / sleutels: Toegangshek De Welle  € 10,00
  Toegangshek De Bron  € 10,00
  Schiphuizen De Bron  €   5,00

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Totaalpakket voor al uw drukwerk

Lijnbaan 5  •  8401 VL  Gorredijk
Telefoon:  0513 -  463 863   •   E-mail: info@drukkerijlageveen.nl

www.drukkerijlageveen.nl
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Friesland top watersportgebied
De Marrekrite

Friesland bestaat voor ongeveer een derde uit 
water. Onze provincie wordt niet voor niets 
internationaal geroemd om haar vele meren, 
waterwegen en open landschap. Met de vele prachtige dorpen en 
steden tussen al die waterwegen in, zijn we een geliefde plek voor 
watersporters. Als het aan ons ligt, blijft dit tot in de lengte van 
jaren zo. Daar doen we heel veel voor, want we zijn trots op wat we 
hebben.

Zo onderhouden we 36 kilometer aan vrije aanlegplaatsen midden 
in de natuur. We bieden elke dag weer meer dan 3500 schepen een 
aanlegplaats op ca. 300 locaties. Hier mogen bezoekers maximaal 
3 dagen gratis aanleggen. Vanzelfsprekend realiseren we ook 
nieuwe aanlegvoorzieningen (damwanden, steigers, MarBoeien). 
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Genieten van water en land
Onze bezoekers volop laten genieten van het Friese water en land. 
Dat is ons doel. Marrekrite onderhoudt en beheert echter niet alleen 
vrije ligplaatsen. Wij doen veel meer, zoals maaien en snoeien. 
Ook voeren wij recreatieafval af. Jaarlijks gaat dit gemiddeld om 
175.000 kg, dat door de watersport in onze 120 containers wordt 
gedeponeerd. Ook voeren we kleinschalig baggerwerk uit. Zo 
proberen wij onze ligplaatsen bereikbaar en toegankelijk te houden.

Plekken behouden
We willen zoveel mogelijk bestaande ligplaatsen behouden. 
Waar mogelijk bouwen we ook locaties bij. Worden bestaande 
voorzieningen minder vaak gebruikt, dan herbouwen wij bij 
grootschalig onderhoud hier minder meters. Zo zorgen we ervoor 
dat op plaatsen waar mensen graag komen, onze voorzieningen 
optimaal zijn.

Focus op duurzaamheid
We gaan bij de bouw van aanlegplaatsen innovatief te werk 
en focussen sterk op duurzaamheid. We zetten bijvoorbeeld 
gerecycled kunststof en beton in om het gebruik van hardhout 
volledig overbodig te maken. Op hetzelfde moment verlengen we 
de levensduur van onze aanlegplaatsen van 25 jaar, naar 50 tot 75 
jaar. Ook ontwikkelen we nieuwe typen voorzieningen, zoals de 
MarBoei. De eerste werd in 2013 gelanceerd en inmiddels zijn deze, 
met bijna 100 stuks verspreid over de provincie, een groot succes.

Luisteren naar de watersport
We luisteren goed naar watersporters. Zo leerden we dat mensen 
de ‘eenvoudige aanlegvoorzieningen’ (een tuigsteiger met oploop), 
niet handig vinden. Die worden hierdoor minder vaak gebruikt 
dan verwacht. Daarom realiseren we van dit type geen nieuwe 
meer. Bestaande voorzieningen bouwen we gestaag om naar meer 
populaire varianten, zoals traditionele steigers met oplopen.

Advies over realisatie en onderhoud
Als laatste geven we advies. Voor vragen over de realisatie – en 
het onderhoud van aanlegvoorzieningen – kunt u bij ons terecht. 
Ook voor andere zaken die te maken hebben met de recreatieve 
infrastructuur in onze provincie staan we klaar.

Bron, de Marrekrite.
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Openingstijden tankstation & jachthaven De Welle 
 
Onze havenmeesters zijn op de onderstaande openingstijden aanwezig voor tanken, 
afspraken voor de doe-het-zelf-loods, takelwerkzaamheden en verhuur van ligplaatsen: 
Maandag t/m vrijdag  9.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00. 
Zaterdag      9.00 – 12.00 (juli en augustus 
ook van 13.00 – 17.00) 

Openingstijden tankstation & jachthaven De Welle
Onze havenmeesters zijn op de onderstaande openingstijden 
aanwezig voor tanken, afspraken voor de doe-het-zelf-loods, 
takelwerkzaamheden en verhuur van ligplaatsen:
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00
Zaterdag   9.00 - 12.00 (april t/m september 
    ook van 13.00 – 17.00)
Zondag en feestdagen gesloten.

14 

 
 
Openingstijden tankstation & jachthaven De Welle 
 
Onze havenmeesters zijn op de onderstaande openingstijden aanwezig voor tanken, 
afspraken voor de doe-het-zelf-loods, takelwerkzaamheden en verhuur van ligplaatsen: 
Maandag t/m vrijdag  9.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00. 
Zaterdag      9.00 – 12.00 (juli en augustus 
ook van 13.00 – 17.00) 
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Actuele bedieningstijden bruggen en sluizen

Friesland
Deze worden in Friesland bediend van 1 april tot 31 oktober. 
Dagelijks geopend van 9:00 – 19:00 uur (juni, juli en augustus tot 
20:00 uur). 
Let op dit geldt niet voor de bruggen van alle gemeenten.

Heerenveen centrum
1 april – 31 mei   09:00 –  19:00 uur
1 juni – 31 augustus   09:00 – 20:00 uur
1 september – 31 oktober  09:00 –  19:00 uur

Van november t/m maart bediening op afroep.
Telefoonnummer: 06-55858406.

Voor actuele stremmingen of te verwachten oponthoud check 
voor en tijdens uw reis de scheepvaartberichten op teletekst 
nummer 721, of de landelijke website: www.vaarweginformatie.nl.

Turfroute
De Turfroute is open van 15 mei t/m 15 september 2021. 
De bruggen en sluizen worden op deze route bediend van 9.30 uur 
tot 16.30 uur zonder middagpauze. 
Op zon- en feestdagen worden de bruggen en sluizen niet bediend 
met uitzondering van de zondagen in juli en augustus.

Polderhoofdkanaal
Het Polderhoofdkanaal wordt van 15 mei t/m 15 september, 
dagelijks van 9.30 uur – 16.30 uur bediend. 
Meer informatie is te vinden op de website van gemeente 
Opsterland.
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Bezienswaardigheden in en rond Heerenveen

Heerenveen
Heerenveen, ontstaan rond 1550, is het oudste 
veenkanaaldorp in Nederland. Het ligt ten zuidoosten 
van Sneek en ten zuidwesten van Drachten, tussen 
Joure en Gorredijk. Ten oosten van Heerenveen ligt 
het bosrijke Parkgebied Oranjewoud.

Heerenveen Sportstad
Heerenveen staat bekend om zijn wereldberoemde schaatshal. 
Thialf: Het ‘schaatshart van de wereld’ en thuishaven van vele 
olympische kampioenen. De kraamkamer van schaats legen den, en 
de concertzaal van uitzinnige schaatsfans. Verder in Heerenveen 
“'n Gouden Plak” vindt u natuurlijk het Abe Lenstra stadion waar 
de plaatselijke trots sc Heerenveen zijn thuishaven vindt. Het Abe 
Lenstra stadion is onderdeel van het grote sportstad complex. 
Hier vindt u vele openlucht sportaccommodaties waaronder fitness, 
volleybal en skeelerbaan.

Crackstate
Crackstate is een monumentale state en is gelegen in het centrum 
in de Friese plaats Heerenveen. Het pand is via een brug uit 1775 en 
een toegangshek uit 1819 te bereiken. 

Oenemastate
Oenemastate is één van de oudste staten in het centrum van 
Heerenveen. Sinds enkele jaren heeft het gebouw Oenemastate een 
horecafunctie. 

Van Maasdijk Monument
Van 31 juli tot 4 augustus 1910 werd te Heerenveen voor het eerst 
in Nederland gevlogen door de luchtvaartpionier C. van Maasdijk. 
Naar aanleiding van zijn dodelijk vliegtuigongeluk in hetzelfde jaar, 
werd op het terrein waar Van Maasdijk zijn vliegkunst vertoonde 
een monument te zijner nagedachtenis opgericht. Het portret is 
gebeeldhouwd door de vermaarde Friese beeldhouwer Pier Pander 
(1864-1919). 

Oranjewoud
Dit koninklijke bos ligt ten oosten van Heerenveen en bestaat 
uit een verzameling voormalige landgoederen met lange lanen, 
parken met royale eiken en beuken, een handjevol overgebleven 
landhuizen, waterpartijen en kleine weilandjes tussen de bossen. 
In de Overtuin wandelt u over kronkelige paden, langs kunstig 
gesnoeide hagen, een slangenmuur en kruidentuin.
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Wandelen in Heerenveen
In en om Heerenveen zijn tal prachtige wandel en fietsroutes 
uitgezet om de mooiste plekjes van de regio Heerenveen te 
ontdekken. Zo vindT u hier de Swalkroute Katlijk – een prachtige 
wandelroute door de natuur! Ook vindt u in de regio Heerenveen de 
afsluitende etappe van het Koningspad XL, deze route (9,1 km) gaat 
door het parklandschap Oranjewoud en is van koninklijke allure. Het 
Koningspad XL kent ook een etappe van Heerenveen – Aldeboarn. 
Deze route van 21,7 km start bij het Posthuis Theater in het centrum 
van Heerenveen.

Walk of Fean
Om de sport iconen uit de regio te eren is de ‘Walk of Fean’ (App 
is te downloaden via de Appstore) ontwikkeld: een wandelroute 
tussen Thialf, het Abe Lenstra Stadion & Sportstad en het centrum 
van Heerenveen. Het verbindt dé sport iconen van Heerenveen en 
is een ‘openluchtmuseum’ waar je de sporthelden van Heerenveen 
ontmoet.

Recreatiegebied De Heide
De Heide is een recreatiegebied ten zuidwesten van Heerenveen. 
Aan deze plas genaamd Heidemeer ligt een bosgebied en een mooi 
strand waar je prima kan zwemmen. Daarnaast is dit ook een mooie 
plek om te vissen, zeilen of te roeien.

Strandje bij het Nannewiid 
Nannewiid is een mooi strand met meer in de omgeving van 
Oudehaske. Het maakt deel uit van de camping Recreatiecentrum 
Nannewiid maar is wel vrij toegankelijk. Een mooie plek om 
te zwemmen, zonnen of varen met bijvoorbeeld een kano of 
waterfiets. 

Winkelen in Heerenveen
Het aanbod van winkels in Heerenveen e.o. is uitgebreid en divers. 
U vindt naast de gevestigde namen in Heerenveen ook unieke en 
leuke winkels van lokale ondernemers. Er zijn volop kledingwinkels, 
woonwinkels en leuke boetiekjes te vinden.

De winkels in Heerenveen hanteren reguliere openingstijden. Op 
maandag zijn de meeste winkels in Heerenveen geopend van 13:00 
tot 18:00. Op zaterdagen hanteren de meeste winkels de reguliere 
openingstijden, maar sluiten ze om 17:00.
De weekmarkt vindt elke zaterdag plaats in het centrum en is van 
08.00 tot 17.00 uur.

Op donderdag is de wekelijkse koopavond in Heerenveen en zijn de 
(meeste) winkels in Heerenveen tot 21:00 uur geopend.
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www.bootverhuurkalf.nl 06-34303885

JACHTSERVICE HAARSMA

Jachtservice Haarsma
Leeuwarderstraatweg 109

8441 PK Nieuwebrug
+31 (513) 671447

+31 (6) 231133460
info@jachtwerfhaarsma.nl

verkoop@jachtwerfhaarsma.nl
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Online mee-denksessie voor alle leden

Waterrecreatie is populair. 
Met waterrecreatie bedoelen we het recreëren op, rond in en bij 
het water. 

Op onze havens merken we dit door de campers die De Welle 
bezoeken, steeds meer passanten die De Bron bezoeken omdat 
het dichter bij het centrum is dan De Welle en natuurlijk zijn 
er de gasten van de yachtcharter bedrijven. We willen daarom 
onze terreinen vriendelijker maken voor tijdelijke gasten door 
het plaatsen van borden en bewegwijzering zoals te zien is op 
onderstaande suggesties.

We zouden het leuk vinden als jullie met ons meedenkt, want je 
hebt vast wel eens vragen gehad zoals “waar is het toiletgebouw?” 
of opmerkingen gehoord als “ik wou dat er een …. op deze haven 
was”.

Of misschien heb je sowieso wel goede ideeën om het terrein te 
verbeteren als recreatieterrein. 
We horen het graag!

Laat even weten of je erbij bent door 
een bericht te sturen naar:
info@dehwn.nl t.a.v. Daniëlle

We treffen elkaar online in zoom, 
dinsdag 1 juni ‘21, 20.00–21.00 uur
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HWN bestuur

Voorzitter  
A. Smilde 
tel. 06-20430158

Secretaris
J.W. van der Wijk
tel. 06-51227935
secretaris@dehwn.nl

Penningmeester 
S. van Loon
tel. 06-15095424
s.vanloon@vanloon-abc.nl

Havencommissaris De Welle 
PR   
R. Franke
tel. 06-52095519
hcdewelle@gmail.com

PR, Ex. betr. 2e secretaris
D. van Peer 
tel. 0648253430
daniellevanpeer@hotmail.com

Havenvoorzieningen  
P. van Amersfoort
tel. 0513 624940
piet.tiny@hotmail.com

Havencommissaris De Bron 
J. Edelijn 
tel. 06-18111984
jan.edelijn1@gmail.com

Havenvoorzieningen 
G. Noppert
tel. 06-29311032
noppe131@planet.nl

dvanpeer
Schrijfmachine
Voorzitter@dehwn.nl
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Handige en belangrijke telefoonnummers

Algemeen alarmnummer  112
Politie Fryslân   0900-8844 (ook voor waterpolitie)
Milieu alarmnummer  058-2122422
Informatielijn VVV   0900-2024060
Provincie Fryslân   058-2925888
Zwemwatertelefoon   058-2925650
Weertelefoon   0900-9337

Internetsites:
www.dehwn.nl     www.waddenzee.nl
www.watersportverenigingnannewijd.nl  www.beleeffryslan.nl
www.heerenveen.nl     www.skutsjesilen.nl
www.marrekrite.nl     www.gerben-van-manen.nl
www.watermerk.nl     www.wws-yachtcharter.de
www.yachtcharter2000.nl    www.turfroute.nl
www.overwijkjachtbemiddeling.nl  www.rem-yachting.nl
www.fryslan.nl/waterrecreatie   www.knmc-vnm.nl
www.fryslan.nl/bedieningstijden  www.bootverhuurkalf.nl
www.fryslan.nl/waternamen   www.fendersworld.nl
www.lemmer-delfzijl.nl 

SKS Wedstrijddata 2021

Za.  24-07  Grou
Ma.  26-07  De Veenhoop
Di.  27-07  Earnewâld
Wo.  28-07  Terherne
Do.  29-07  Langweer
Vr.  30-07  Elahuizen
Za.  31-07 Stavoren
Ma.  02-08  Woudsend
Wo.  04-08  Lemmer
Do.  05-08  Lemmer
Vr.  06-08  Sneek

IFKS Kampioenschappen 2021

Za.  07-08  Hindeloopen
Zo.  08-08  Stavoren
Ma.  09-08  Heeg
Di.  10-08  Sloten
Wo.  11-08  Rustdag of inhaal-
  wedstrijd(en) bij 
  Echtenerbrug
Do.  12-08  Echtenerbrug
Vrij.  13-08  Lemmer
Za.  14-08  Lemmer (finale)
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Website H.W.N. 
 
Lees regelmatig de website van de H.W.N. voor nieuwe 
ontwikkelingen, activiteiten, bestuursbesluiten, 
wetenswaardigheden e.a.  
 

www.dehwn.nl 

 
 
 
 
 
 

 

Website H.W.N. 
Lees regelmatig de website van de H.W.N. voor 

nieuwe ontwikkelingen, activiteiten, bestuursbesluiten, 

wetenswaardigheden e.a.

 www.dehwn.nl


