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Van de voorzitter 
 
In dit geval een nieuwe voorzitter. Ik heb de hamer over mogen nemen van Henk Knol 
die om gezondheidsredenen afscheid nam. Het was wel snel schakelen want normaal 
gesproken draai je enige tijd mee,  zodat je kunt wennen aan de gang van zaken en de 
mensen om je heen kunt leren kennen. Ik heb nog een poging gedaan om een jaartje 
mee te mogen draaien maar dat lukte niet. Dus direct in het diepe gegooid. Gelukkig 
hebben we een ervaren bestuur, dat  mij met raad en daad ondersteunt en mij de 
goede richting wijst.  
Om je in te werken lees je dan de verschillende jaarverslagen en kom je  tot de 
ontdekking dat  beide havens inmiddels nagenoeg vol bezet zijn. Een opmerkelijke 
prestatie als je dit vergelijkt met andere havens. Veel havens hebben te kampen met 

leegloop onder druk van de economische omstandigheden. 
Ook financieel mogen we niet klagen. We zijn in staat om de havens te onderhouden 
en in beperkte mate nog investeringen te doen. We kunnen 2013 met een positief 
saldo afsluiten.  
In de Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen met welke zaken het bestuur zich heeft bezig 
gehouden de afgelopen winter en ook het jaarverslag van 2013 zal hierover het nodige 
vermelden. Een van de onderwerpen die vorig jaar al is genoemd,   is de bouw van een 
nieuwe DHZ loods. Vanwege de grote vraag naar overdekt onderhoud  en de steeds  
grotere schepen ontstond de behoefte naar een grotere  loods. Verschillende 
mogelijkheden zijn bekeken die voldoen aan deze vraag maar ook passen binnen het 
budget. We hopen voor de zomer hierover een beslissing te kunnen nemen. Verder zijn 
we continu bezig zaken te verbeteren en aan te passen aan de huidige eisen. Om het 
verenigingsgevoel te versterken zijn er een aantal activiteiten georganiseerd. In 
februari was dat een lezing van Klaas Jansma, een druk bezochte avond waar we een 
smeuïg verhaal mochten horen van een kundig spreker. Een zeer geslaagde avond. 
Voor mei staat er nog een vaartocht op het programma, wij hopen ook hier op een 
goede deelname. Mocht u verder nog ideeën hebben laat het ons weten. Op een paar 
nachtvorsten  na hebben we dit jaar geen winter gehad en op het moment dat ik dit 
schrijf hebben we de eerste voorjaarsdagen met 20 graden gehad. En dan begint het 
te kriebelen, het nieuwe vaarseizoen komt eraan. Op het water was het al te zien, de 
eerste vroege vaarders waren alweer onderweg genietend van het mooie weer en de 
rust op het water. Ook op de haven was het  zichtbaar. Verschillende mensen 
begonnen alvast met het klaar maken van de boot. Voor onze havenmeesters komt de 
drukke tijd er weer aan van boten te water laten en alle bijkomende werkzaamheden. 
Een drukke tijd maar vaak ook  een gezellige tijd. Veel klussers op de haven,  allemaal 
bezig met de zelfde hobby. Gezamenlijk een bakje koffie drinken en alle nieuwtjes 
uitwisselen. Ook deze sociale kontakten  versterken het verenigingsgevoel. Het bestuur 
wil  zijn steentje daaraan bijdragen  door er voor te zorgen  dat de zaken op de haven 
goed geregeld zijn. 
 
Wij wensen u een mooi watersportseizoen. 
 
Arend Smilde 
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Vorwort des Vorsitzenden 
 
In diesem Fall des neuen Vorsitzenden. Ich durfte das Zepter von Henk Knol 
übernehmen, der aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist. Es war eine 
schnelle Umstellung, denn normalerweise arbeitet man eine gewisse Zeit mit, um sich 
an die Abläufe zu gewöhnen und die Menschen im Umfeld kennen zu lernen. Ich habe 
noch einen Versuch unternommen, als Übergangsphase ein Jahr mitzuarbeiten, was 
aber nicht geklappt hat. Ich musste gleich ins tiefe Wasser springen. Glücklicherweise 
haben wir eine erfahrene Geschäftsleitung, die mir mit Rat und Tat zur Seite steht und 
mir den Weg weist. Zur Einarbeitung habe ich dann die letzten Geschäftsberichte 
gelesen und bin zu der Entdeckung gekommen, dass beide Häfen mittlerweile fast voll 
besetzt sind. Das ist eine bemerkenswerte Leistung, wenn man sie mit anderen Häfen 

vergleicht. Viele Häfen haben unter dem Druck der wirtschaftlichen Verhältnisse mit 
Leerlauf zu kämpfen. In finanzieller Hinsicht können wir uns ebenfalls nicht beklagen. 
Wir sind in der Lage, die Häfen instand zu halten und können in begrenztem Rahmen 
noch investieren. Das Jahr 2013 konnten wir mit einem Gewinn abschließen.  
Im Newsletter konnten Sie nachlesen, womit sich die Geschäftsleitung im vergangenen 
Winter beschäftigt hat. Weitere Einzelheiten dazu werden dem Geschäftsbericht 2013 
zu entnehmen sein. Eines der Themen, das bereits im letzten Jahr angesprochen 
wurde, ist der Bau einer neuen Do-it-yourself-Halle. Durch die große Nachfrage nach 
überdachter Instandhaltung und die immer größeren Boote besteht Bedarf an einer 
größeren Halle. Es wurden verschiedene Möglichkeiten geprüft, die diesen Bedarf 
decken, aber auch ins Budget passen. Wir hoffen, dass wir diesbezüglich im Sommer 
eine Entscheidung treffen können. Ansonsten sind wir ständig dabei, Abläufe zu 
verbessern und an die heutigen Anforderungen anzupassen. Zur Stärkung des 
Vereinsgefühls wurde eine Reihe von Aktivitäten organisiert. So fand im Februar eine 
Lesung mit Klaas Jansma statt, bei der die zahlreich erschienenen Zuhörer in den 
Genuss einer amüsanten Geschichte kamen, die von einem versierten Redner 
vorgetragen wurde. Ein wirklich gelungener Abend. Im Mai steht noch eine Bootsfahrt 
auf dem Programm, für die wir ebenfalls auf eine rege Teilnahme hoffen. Falls Sie 
weitere Vorschläge haben, lassen Sie es uns bitte wissen. Bis auf einige Nachtfröste 
hatten wir in diesem Jahr keinen richtigen Winter und es gab schon die ersten 
Frühlingstage mit bis zu 20 Grad. Da beginnt es wieder in den Fingern zu jucken, die 
neue Bootssaison naht! Auf dem Wasser konnte man schon die ersten Freizeitkapitäne 
sichten, die das schöne Wetter und die Ruhe an Bord genossen haben. Auch im Hafen 
tut sich was. Etliche Bootsbesitzer sind schon dabei, klar Schiff zu machen. Unsere 
Hafenmeister haben jetzt wieder alle Hände zu tun, um Boote zu Wasser zu lassen und 
die dazugehörigen Arbeiten zu erledigen. Es ist eine hektische, aber auch gesellige Zeit. 
Im Hafen sind viele Bastler am Werk, die alle das gleiche Hobby haben. Dazu gehört 
auch, gemeinsam einen Kaffee zu trinken und dabei Neuigkeiten auszutauschen. Auch 
diese sozialen Kontakte stärken das Vereinsgefühl. Die Geschäftsleitung möchte dazu 
ihren Beitrag leisten, indem sie dafür sorgt, dass im Hafen alle Angelegenheiten gut 
geregelt sind.  Wir wünschen Ihnen eine schöne Wassersportsaison. 
 
Arend Smilde 
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Bestuur 
 
HWN bestuur: 
Voorzitter:    A. Smilde, Leechlan 2,    9001 ZH Grou   tel. 0566-653025 
Penningmeester:  W. v.d. Vlies, Akkerspl. 158,  8443 BA Heerenveen tel. 06-11004811 
Secretaris:    H.v.d. Meulen, Bolster 103,  8447 DH Heerenveen tel. 0513-629747 
Havenvoorzieningen: G.v.d. Meulen, Valeriaan 41,  8446 BC Heerenveen tel. 0513-610946 
Havencom. De Bron: S. Krikke, Meijerweg 40A,   8456 GG De Knipe  tel. 0513-688571 
Milieu/grondzaken:  F. Kiestra, Molenlaan 6,   8454 KJ Mildam   tel. 0513-636907 
Havencom. De Welle: A. Rijnbeek, 2e Comp.weg 57 8413 RV Oudehorne tel. 0513-541008 
Havenvoorzieningen  P. v. Amersfoort, Wederik 190 8446 PC Heerenveen tel. 0513 624940 

 
Havenmeesters De Welle: 
       S. Kalf, Wetterwille a/b 35  8447 GB Heerenveen  06-27400694 
       M. Pit, Hellingpad 20    8468 BD Haskerdijken  06-27400694 
 

Jachthavenbeheer De Bron: 
Vrijwilliger De Bron: W. Rozenberg, Kolklaan 38  8441 AM Heerenveen  06-12324582 
                         0513-628710 

Administratie:   
De administratie is dinsdag- en vrijdagmiddag bereikbaar op het havenkantoor. 
J. van Hilst De Welle tel. 0513-629567 
 
       Bezoekadres: Wetterwille 35 

Postadres: postbus 654, 8440 AR Heerenveen 
       Internet: www.dehwn.nl 
       E-mail : info@dehwn.nl 
       Rabobank rekeningnr. 35.14.26.523 
 

Watersportverbond: 
 Wattbaan 31 – 49 
Postbus 2658, 3430 GB Nieuwegein 
Tel. 030 – 7513700 Fax 030 - 6564783 
e-mail Info@watersportverbond.nl 
 Internet: www.watersportverbond.nl 

 

Districtkantoor Noord 
       Hichtumerweg 17a 
       Postbus 145, 8700 AC Bolsward 
       Tel.  0515-572288 (ma. t/m do. ochtend) 
       Fax. 0515-580060 
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Op Koers 
 
Wachtlijst De Bron, 1 maart 2014 
 

nr. naam woonplaats soort plaats lengte breedte 

1 J. v.h. Meer Heerenveen De Bron binnen 10,00 3,50 

2 J.A. Achtien Heerenveen De Bron binnen 8,00 3,10 

3 M.W.B. v.d. Molen Gorredijk De Bron binnen  12,00 4,00 

4 L. Klingenhever Tolbert De Bron binnen 10,50 3,50 

5 K. Zuidema Heerenveen De Bron binnen 8,50 3,00 

6 W. Brandenburg Hennef De Welle binnen 11,00 3,80 

7 P. Achttien Jonkerlân De Welle binnen 12,60 3,50 

8 Tj. Koen De Knipe De Welle binnen 10,60 3,65 

9 N. v.d. Werf Nes De Welle bn-btn 10,50 3,50 

10 R. Boelhouwer Coevorden De Welle binnen 7,00 2,80 

11 H. Bergsma Heerenveen De Welle bn/btn 10,00 3,30 

12 C. Sarlet Havelte Lid binnen 10,00 3,50 

13 J. vd Meer Idzerda Heerenveen Lid binnen 10,00 3,10 

14 P. Rienks Schipborg Lid binnen nb nb 

15 J. Wibier Adorp Lid bn/btn 9,15 3,60 

16 J.B. Morsink Goor Lid binnen 8,00 3,00 

17 H. Beijering Haskerdijken Lid buiten 12,00 4,00 

18 J. Simmers Heerenveen Lid binnen 14,00 4,30 

19 J. Nutters Oudeschoot Lid binnen 8,50 3,00 

20 J.D.H. vd Velde Marum Lid binnen 11,60 3,55 

21 T.H. Herder Appelscha Lid buiten 10,50 4,00 

22 Leo v.d. Veen Heerenveen Lid binnen 9,00 3,25 

23 J. Schenk Heerenveen Lid buiten 9,50 3,10 

24 T. Liemburg Katlijk Lid binnen 11,00 4,00 

25 H. Flapper Hoogeveen Lid buiten 8,50 3,00 
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26 S. Klumper Haskerdijken Lid binnen 9,00 3,00 

27 J. v.d. Mei Niekerk Lid bn/btn 9,00 3,00 

28 J. de Boer Boornbergum Lid buiten 10,00 3,30 

29 J. de Graaf Bontebok Lid binnen 9,00 3,50 

30 D. Hielkema Heerenveen Lid binnen 6,40 2,55 

 
Mogelijke onjuistheden in bovenstaande lijst graag melden bij het havenkantoor of bij 
de havencommissaris van De Bron de heer S. Krikke. 
 

 Dringende oproep om bij mutaties, bijvoorbeeld verhuizing, een andere boot dit 
te melden bij de administratie van de vereniging,  mevrouw J. van Hilst. Zij is 
aanwezig op dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot en met 16.00 uur. Telefoon 
0513-629567. Dit in verband met een juiste administratie. 

 Het verzekeren van het vaartuig en toebehoren tegen brand, explosie en 
wettelijke aansprakelijkheid gedurende de tijd dat er gebruik wordt gemaakt van 
een lig- en/of bergplaats van de HWN is verplicht. Zie het Jachthavenreglement 
van De Bron en De Welle. 
 



9 

Huurprijzen van ligplaatsen in jachthaven De Welle 2014 inclusief BTW. 

 

locatie boxnummers lengte in 

meters 

breedte in 

meters 

huur per jaar huur per seizoen 

A 0 10,0 3,5 € 518 € 362 

B 0 11,0 4,0 € 652 € 456 

C 15-17,21,22 11,0 4,0 € 652 € 456 

C 1 t/m 13 14,0 4,7 € 828  

D 0 8,0 3,0 € 355 € 249 

F 2 t/m 26 10,0 4,0 € 722  

F 1, 27 t/m 31 14,0 4,7 € 828  

G 0 9,0 3,5 € 466 € 326 

I 0 8,0 3,3 € 391 € 273 

J 1 t/m 23 9,0 3,3 € 439 € 308 

J 26 t/m 40 14 4,7 € 828  

K 21 9,0 3,3 € 439 € 308 

L 0 8,0 3,0 € 355 € 249 

M 1 t/m 7 8,0 3,0 € 355 € 249 

M 13 t/m 24 6,0 2,4 € 213 € 149 

N 0 6,0 2,4 € 213 € 149 

 
 
Huurprijzen zijliggers 2014 inclusief BTW (beschikbaar voor jaarliggers). 
 

 
Zijliggers op steigers 

B,C,I,K en N 

 lengte huur  
(in meters) (per jaar) 

 extra p/m 79 

 12 934 

 11 781 

 10 621 

 9 560 

 8 469 

 7 363 

 6 256 
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Haven ingang De Welle NB: 52.58.865 OL: 005.53.261 

 
 
 

info@bootverhuurkalf.nl 06 13849555 
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Huurprijzen van ligplaatsen in jachthaven De Bron 2014 inclusief BTW. 

 

locatie boxnummers lengte in meters breedte in meters huur per jaar 

A 1 t/m 16 9 2,8 € 339 

A 17 18 4,3 € 1.056 

A 18 t/m 33 8 2,8 € 301 

B 34 t/m 37 12 3,0 € 491 

B 38 t/m 45 12 3,5 € 573 

B 46 12 4,0 € 656 

B 47 24 4,4 € 1.424 

B 48 t/m 51 11 3,0 € 451 

B 52 t/m 59 11 3,5 € 525 

B 60 11 4,0 € 601 

C 61 t/m 65 7,5 2,2 € 224 

C 66 12 4,0 € 656 

C 67 t/m 81 11 3,5 € 525 

C 82 t/m 83 12 4,0 € 656 

C 84 t/m 88 7,5 2,2 € 224 

D 89 t/m 97 11 3,5 € 525 

D 98 12 3,5 € 573 

D 99 9 3,5 € 429 

D 100 t/m 108 10 3,5 € 477 

E 109 t/m 118 10 3,0 € 410 

E 119 t/m 128 9 3,0 € 368 

F 129 t/m 134 10,5 3,5 € 502 

F 135 11,5 3,5 € 550 

F 136 t/m 140 7 2,2 € 210 

O 1 t/m 4 10 4,0 € 306 

O 5 t/m 14, 32, 34 
en 36 t/m 43 

10 3,5 € 267 

O 17 t/m 25 8 3,7 € 225 

O 26 t/m 31 7 2,5 € 135 
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 De contributie van de vereniging bedraagt per jaar € 30,00 inclusief de afdracht 

aan het Watersportverbond. Lidmaatschap van de vereniging is verplicht voor 
gebruik van de HWN faciliteiten 

 
 Tarief in de winter  op de wal inclusief het gebruik van een bok: 

o Jaarliggers beide havens, bootlengte x € 9,25. 
o Seizoenliggers en liggers van elders, bootlengte x breedte x € 8,75. 

 
 Tarief in de zomer op de wal inclusief het gebruik van een bok: 

o Wintertarief + 50% 
 
 Tarief voor aanmeren per nacht, € 0,60 per meter. 

 
 Trailerstalling:   

o Tarief voor stalling van trailers bedraagt € 10,00 per maand 
 
 Badges / sleutels: 

o Toegangshek De Welle  € 10,00 
o Toegangshek De Bron  € 10,00 
o Schiphuizen De Bron   € 5,00 

 
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. 
 
Takelen en afspuiten 2014 inclusief BTW 
 

Bootlengte 1 x takelen 2x takelen afspuiten totaal 1x totaal 2x 

 € € € € € 

0 tot 6 meter 32 48 29 60 77 

6 tot 7 meter 36 58 32 66 88 

7 tot 8 meter 44 67 34 77 101 

8 tot 9 meter 46 77 37 83 113 

9 tot 10 meter 48 88 40 88 127 

10 tot 11 meter 53 101 44 97 145 

11 tot 12 meter 61 109 46 107 155 

12 tot 13 meter 69 118 48 118 166 

14 tot 15 meter 78 126 50 128 176 

 
Mast kranen (afhalen en opzetten) 2014 inclusief BTW 
 

Masten kranen                                                        € 

Basistarief mast kranen tot zes meter mastlengte (afhalen en opzetten) 63 

Voor elke volgende meter mastlengte  11 

Gebruik mastenbok per seizoen 32 
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Huur doe-het-zelf-loods 2014 inclusief BTW 
 

Loods per unit inclusief, verwarming en stroom  € 

halve dag loods huur     26 

1 dag loods huur     43 

2 dagen loods huur     60 

3 dagen loods huur     86 

4 dagen loods huur     103 

5 dagen loods huur     128 

1 week loods huur     128 

2 weken loods huur     257 
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Veilige stroomkabels naar de boot 
 
In verband met de veiligheid van onze havenmeesters, vrijwilligers, leden en juridische 
aansprakelijkheid is de HWN conform Arbo wetgeving verplicht zijn elektrotechnische 
installatie met regelmaat te laten controleren. Voor onze vereniging met een 
laagspanning installatie is de NEN 3140 van toepassing, de keuring bestaat uit een 
visuele inspectie, doormeting en beproeving. De installatie van jachthaven De Welle is 
eind 2013 geïnspecteerd door Arepa Inspexx en de geconstateerde fouten en 
verbeterpunten zijn door Hoekstra installatiebedrijf uitgevoerd. De HWN is 
verantwoordelijk voor de aangelegde voorzieningen, tot en met de geplaatste Seysener 
stroomkasten op de steigers. Verder is de vereniging verplicht de leden er op te wijzen 
dat aan boord bij de leden een veilige installatie aanwezig is. (een veiligheidsinstructie 

is op beide havens beschikbaar)  Het snoer van de stroomkast naar de boot is een niet 
poreuze en beschadigde buigzame leiding uit één stuk, terwijl de elektrische 
aansluitingen (stekkers) in 
goede staat en niet 
beschadigd behoren te zijn. 
Er dienen tevens 
maatregelen te worden 
genomen om te voorkomen 
dat de buigzame leidingen 
in het water vallen. 
Gebreken aan de 
verbindingen zijn tijdens de 
inspectie geconstateerd op 
onder andere de steigers 
A, C, F, M en N, doet u er 
wat mee, zorg voor goede 
stoomkabels. 
Een gewaarschuwd man 
telt voor twee. 
Eind 2014 zal de 
elektrotechnische installatie 
van jachthaven De Bron 
ook volgens de NEN 3140 
worden geïnspecteerd. 
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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) 
 
Zondag en feestdagen  gesloten. 
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Onderhoud  Reparatie  Nieuwbouw 
 

U kunt bij ons terecht voor laswerk, timmerwerk, verf, 

akku’s 

taekdekken, hout- en plaatmateriaal, alle merken motoren 

 

Leeuwarderstraatweg 243  8469 AB Nieuwebrug 
 

Tel. 0513 671447 / 06 23133460 e-mail: jachtservicehaarsma@home.nl 
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Verenigingsactiviteiten 
 
Website 
In het voorjaar van 2014 zal de website van de vereniging worden vernieuwd door de 
Firmaq media groep uit Heerenveen. De site wordt geschikt gemaakt voor tablets en 
smartphones en ook de social media krijgen op de nieuwe site een plek. Wij verwachten, 
dat hiermee met name de communicatie met de leden kan worden verbeterd. Ook draagt 
het bij aan het verbeteren van de naamsbekendheid van de vereniging en onze havens. 
Tenslotte wordt er een camera in jachthaven De Welle geplaatst en die beelden zijn 
online zichtbaar op onze website. 
 
Samen Onderweg 

Vorig jaar is met de Sportstichting SamenOnderweg afgesproken de vaartocht in 2013 
geen doorgang te laten vinden. In 2014 zal deze tocht worden gehouden op 24 mei 
aanstaande (in de Nieuwsbrief van december 2013 hebben wij u hierover geïnformeerd). 
We starten vanuit jachthaven De Bron en ook de aankomst zal in deze haven zijn. Na 
afloop wordt, evenals in 2012,  de schippers en aanhang op de haven een buffet 
aangeboden. 
 
Afvalverwerking 
Door het Watersportverbond is een raamcontract afgesloten ten behoeve van alle bij het 
Watersportverbond aangesloten verenigingen voor afvalverwerking op de jachthavens. 
Op verzoek kunnen de verenigingen hiervan gebruik maken.  De H.W.N. heeft begin 
2014, als eerste vereniging een dergelijk contract afgesloten met tussenkomst van het 
Watersportverbond. De verwachting is, dat er in 2014 circa 30% kan worden bespaard 
op de afvalverwerking (afvoer huishoudelijk afval uit boten) op beide havens en dit 
betekent een aanzienlijke kostenbesparing. 
 

De Bron 
 
Snoeiwerk 
Door hoveniersbedrijf Fraxinus uit Langezwaag is gedurende de winterperiode in de 
boomwallen rondom de schiphuizen, op de (schier)eilanden en langs de oevers van de 
haven groot onderhoud verricht.   
 
Herstraten weg/herleggen stelconplaten 
In het voorjaar van 2014 zal door de Antea Group (voorheen Oranjewoud) uit 
Heerenveen de bestrating (gedeeltelijk) worden hersteld en er worden een aantal 
stelconplaten opnieuw gelegd. 
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Verenigingsgebouw 

Eind 2013 is gestart met de renovatie van zowel de buitenkant als de binnenkant van het 
verenigingsgebouw (o.a. het plaatsen van een nieuwe keuken en een nieuwe vloer in het 
kantoor). De afrondende werkzaamheden vonden plaats in de eerste maanden van het 
nieuwe jaar, 
 
Stormschades 2013 
De stormen van het afgelopen jaar hebben nogal wat schade veroorzaakt aan het dak 
van schiphuis E. Het timmerbedrijf Kort uit Rottum herstelt in het voorjaar 2014 deze 
schade.  Gelukkig zijn de schiphuizen op De Bron tegen stormschade verzekerd. De 
verwachting is, dat deze schade door de verzekeraar vergoed wordt. 
 

De Welle 
 
Renovatie damestoiletten 
Eind 2013 is gestart met de renovatie van de damestoiletten in het verenigingsgebouw. 
De afrondende werkzaamheden vonden plaats in de eerste maanden van het nieuwe 
jaar. Daarmee voldoet deze ruimte weer aan de eisen van de huidige tijd. De wens is om 
eind 2014/begin 2015 ook de herentoiletten op dezelfde wijze te renoveren. 
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Plaatsen stelconplaten 

Bij het toegangshek op de haven worden in het voorjaar 2014 stelconplaten gelegd voor 
de opslag van gasflessen e.a. Ook wordt er parkeerruimte gecreëerd voor het materiaal 
van de vereniging. Omdat de afvalcontainers, in verband met brandgevaar, niet langer bij 
het verenigingsgebouw mogen staan, wordt op deze plek ook een ruimte ingericht voor 
de afvalcontainers. Tevens wordt er een overkapping geplaatst. 
 
Onderhoud woonark 
De woonark, waarin in één van de havenmeesters woont, is van 1978 en vertoont 
diverse sporen van achterstallig onderhoud. De werkzaamheden worden fasegewijs 
uitgevoerd. Hiermee is in 2013 een begin gemaakt en ook in 2014 zijn hiervoor middelen 
in de begroting gereserveerd. Het gaat dan vooral om de buitenkant van de woonark.   

 
Bewegwijzering 
Voor de aanvang van het nieuwe vaarseizoen wordt er  nieuwe (uniforme) 
bewegwijzering op de haven aangebracht, met name om op de haven gevestigde 
bedrijven beter bereikbaar te maken. In de nabije toekomst is het de bedoeling dat ook 
de borden van de belettering van de steigers wordt vernieuwd. 
 
Infrastructuur afvoer vuilwater 
Om het voorzieningenniveau en daarmee de kwaliteit van de ligplaatsen in jachthaven De 
Welle in de toekomst verder te kunnen optimaliseren, zijn wij voornemens om de 
komende jaren het aantal vuilwater-uitzuigpunten fors uit te breiden. Omdat het om een 
kostbare aangelegenheid gaat, realiseren wij deze werkzaamheden gedurende een aantal 
jaren fasegewijs. Dit betekent dat er op de eerste plaats op het haventerrein naar de 
steigers riolering moet worden aangelegd (oost- en westzijde van de haven). In 2014 
willen we hiermee graag starten, maar een en ander zal afhankelijk zijn van  provinciale 
subsidie. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden. Vanaf 2015 is het dan 
mogelijk om steigers met behulp van het YOSS-systeem (Yacht Own Sanitary System) te 
faciliteren met afvoer van vuilwater. Op deze manier kan de ligplaatshouder  een klein 
luikje op de steiger openen en de uitrekbare slag naar de boot brengen. Met de aanleg 
van dit systeem wordt gestart op de D-steiger en bij de verhuurbedrijven. 
 
Uitbreiding DHZ-loods 
In het jaarboekje 2013 hebben wij  gemeld dat er onderzoek wordt gedaan naar de 
haalbaarheid van de bouw van een extra DHZ-loods. Omdat de vraag naar ruimte in de 
DHZ-loods groot is, is het voornemen om in  2014 een extra loods met één compartiment 
te bouwen. Om het ook mogelijk te maken dat zeer grote schepen in deze nieuwe loods 
passen, zal deze 18 meter lang en 9 meter breed worden.    
 
Hypotheek 
Zowel voor het eigen aandeel in de aanlegkosten van de riolering op de haven, als voor 
de bouw van een extra DHZ-loods en de nieuwe overkapping heeft de vereniging 
onvoldoende eigen financiële middelen. In de ledenvergadering van 11 april 2014 zal een 
voorstel worden geagendeerd om hiervoor een extra hypotheek af te sluiten. 
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Uit de archieven van de vereniging (1986 – 1989) 
 
In 1986 wordt door het bestuur vastgesteld, dat de opdracht is om vaarplezier mogelijk 
te maken voor alle leden. De vraag is of dit altijd lukt, omdat de leden gewend zijn een 
eigen koers te varen. Hoewel aanvaringen soms niet zijn te voorkomen, blijkt dat na elke 
storm de drift weer gaat luwen. Dan zie je dat ze weer watersportvrienden zijn. Een 
voorbeeld voor een goede samenwerking is de Himmelactie die jaarlijks voor onze leden 
door één man wordt georganiseerd. Homme Wester met zijn trawanten maakt het gebied 
schoon dat aan de H.W.N. is toegewezen. 
De kosten van het bootbezit geven zorg. Gelukkig zijn de havens in huurprijs laag in 
vergelijking met andere havens. Toch is De Welle nog lang niet vol wat een jaarlijks 
exploitatietekort oplevert. Financiële problemen dus, terwijl de huurprijs eigenlijk niet 

omhoog kan, wil varen een gemeenschapsactiviteit blijven. Daarbij speelt ook de 
landelijke wens om vaarbelasting te introduceren en belasting te laten betalen over de 
ligplaatsen (BTW). 
Andere zorgen zijn er ook. Het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland (OLAF) 
heeft plannen om een nieuwe vuilstortplaats in de buurt van onze havens  aan te leggen. 
Dit zal bijzonder slecht zijn voor de beide havens. Het bestuur trekt alle registers van de 
protestmachine open. Met klem is door het bestuur geprotesteerd bij zowel het OLAF, als 
bij de gemeenten en de provincie. 
In het jaar 1987 is er de nodige aandacht besteed aan een advertentiecampagne om 
meer ligplaatsen in De Welle te verhuren. Het foldermateriaal van de haven was ook op 
BOOT Düsseldorf aanwezig. 
In een extra ledenvergadering op 19 december 1988 wordt na veel discussie besloten om 
de ligplaatsen in de Welle te verhogen van ƒ 20,00 naar ƒ 24,00 per m2. Na dit besluit 
heeft de vereniging in 1989 voor het eerst na vele jaren een sluitende begroting. 
In 1989 maakt het bestuur van de H.W.N. formeel bezwaar bij Gedeputeerde Staten van 
Friesland tegen alle milieuvergunningen, welke noodzakelijk zijn voor de vestiging van de 
grootschalige vuilstort De Dolten in Nijehaske. Deze bezwaren zijn gebaseerd op de 
nadelige gevolgen die de vuilstort voor de twee jachthavens van de H.W.N. zal hebben. 
Op 16 mei 1989 is de haven 
aan de Leeuwarderstraatweg 
nieuws op de voorpagina’s van 
de regionale pers. Op die dag 
worden de leden opgeschrikt 
door een grote gasontploffing 
op een boot die veel materiële 
schade heeft veroorzaakt, doch 
gelukkig geen slachtoffers heeft 
geëist. Op miraculeuze wijze 
overleeft Joop de Boer dit 
geweld en na een kort verblijf 
in het ziekenhuis hervat  hij zijn 
werkzaamheden. 
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Klantervaringen 

"op slag verliefd" 
fam. Zeelt, Nieuwleusen 

 

"excellent service" 
John en Edith, Norfolk 

 

"betrouwbare bemiddelaar" 

Andries Swart, Joure 
 

"top organisiert" 
Matthias und Ulricke Becker, Siegen 

 

"de 3 V's staat hij voor" 
Bert Keukenkamp, Wijhe 

 
 

Ook uw boot verkopen vanaf uw eigen ligplaats? 
 
We taxeren uw schip vrijblijvend. Neem contact met ons op voor meer 
informatie.  
 
 
 
Overwijk Jachtbemiddeling 
Compagnonsfeart 40 
8409 CS  Hemrik 
Internet: www.overwijkjachtbemiddeling.nl 
Email: info@overwijkjachtbemiddeling.nl 
Telefoon: 0858 – 773 864 
 

http://www.overwijkjachtbemiddeling.nl/
mailto:info@overwijkjachtbemiddeling.nl
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Luchtfoto jachthavens De Bron en De Welle zomer 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FENDERSWORLD  
Tel: 06-20510316 
 
Op Jachthaven:  De Welle 
Nieuwe buitenboord motoren op 
aanvraag 
Tweede hands buitenboord motoren 
Polyester en schilder werken 
Zeilschepen in- en verkoop 
Rubberboten op maat 
 



23 

Financiën  
 

Gecombineerde begroting 2014 
 

Baten           Lasten 

Liggelden € 232.000   Onderhoud € 87.050 

Contributies € 20.000   Inkoop goederen € 159.000 
Huur 
gebouwen € 2.500   Huur containers € 8.000 

Takelen € 26.000   Assurantiepremies € 13.100 
Doe-het-

zelf-loods € 13.500   Salarissen € 55.000 
Diverse 
baten € 13.700   Rente € 26.605 
Verkoop 
goederen € 175.000   Afschrijvingen € 25.060 

     Energiekosten € 17.500 

     Belastingen € 9.000 

     Overige kosten € 33.000 

     Organisatie- en administratiekosten € 29.250 

    DHZ-loods/riolering/stallinggebouw €      9.500 

    Afronding € 7 

Totaal 
baten € 482.700   Totaal lasten € 472.072 

 
 
 
De gecombineerde begroting over het jaar 2014 bestaat uit de begroting van de 
vereniging, jachthaven De Bron en jachthaven De Welle. Er wordt een positief resultaat 
over 2014 verwacht van € 10.628, waarvan € 4.145 betrekking heeft op De Bron en € 
6.483 op De Welle. Beide verwachte resultaten worden als volgt verdeeld: 
 

 De Bron De welle 

saldi De Bron en De Welle €4.145  € 6.483 

vennootschapsbelasting €   -830 € -1.298 

toevoegingen vervangingsfondsen €-3.315 € -5.185 

einduitkomsten 2014 €        0 €         0          
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Vereniging 

De totale kosten voor de vereniging voor het jaar 2014 bedragen € 36.175. Dit betreft de 
kosten van de administratie/organisatie (€ 7.250), de afdracht aan het 
Watersportverbond (€ 13.000), accountantskosten  
(€ 4.500), kosten jaarboekje (€ 1.000), kosten (leden)vergaderingen (€ 2.000), 
onderhoud (€ 1.000), representatie (€ 1.500),  afschrijvingen (€ 325), kosten Samen 
Onder Weg (€ 1.000), verzekeringen (€ 100) en overige kosten (€ 4.500). Onder de 
baten (totaal € 21.200) worden verantwoord, de contributies (€ 20.000), Rente (€ 500) 
en overige ontvangsten (€ 700). De per saldo resterende kosten (€ 14.975) worden 
verdeeld over beide jachthavens op basis van het aantal ligplaatsen (De Bron € 5.036 en 
De Welle € 9.939). 
 

Jachthaven De Bron 
De totale kosten van de jachthaven De Bron bedragen voor 2014 € 56.855 en betreft 
kosten onderhoud (€ 31.010), vergoeding aan de vereniging (€ 5.036), rentekosten 
(€ 6.640), afschrijvingen (€ 3.665), assurantiepremies (€ 2.000), belastingen (€ 3.500), 
energiekosten (€ 1.500), huur containers (€ 1.000), overige kosten (€ 2.500) en 
afrondingen (€ 4). Onder de baten (totaal € 61.000) worden de  liggelden verantwoord. 
Het positieve saldo bedraagt € 4.145. 
 
Jachthaven De Welle 
De totale kosten van de jachthaven De Welle bedragen voor 2014  € 394.017 en betreft 
rentekosten (€ 19.965), afschrijvingen (€ 21.070), kosten onderhoud(€ 55.040), 
vergoeding aan de vereniging (€ 9.939), assurantie-premies (€ 11.000), belastingen 
(€ 5.500), energiekosten (€ 16.000), huur containers  (€ 7.000), inkoop goederen 
(€ 159.000), salarissen (€ 55.000), overige kosten (€ 25.000), DHZ-
loods/riolering/stallinggebouw € 9.500 en afrondingen (€ 3). Onder de baten (totaal 
€ 400.500) worden verantwoord de liggelden, incl. walstalling (€ 171.000), verhuur 
gebouwen op € 2.500,  opbrengst takelen (€ 26.000), opbrengst doe-het-zelf-loods (€ 
13.500), verkoop goederen (€ 175.000) en overige baten (€ 12.500). Het positieve saldo 
bedraagt € 6.483. 
 
Investeringen 2014 
Voor het jaar 2014 is in de begroting rekening gehouden met onderstaande investeringen 
(bedragen excl. btw): 
1. DHZ-loods De Welle         € 65.000 (+ € 30.000 t.l.v. onderhoud) 
2. Aanleg riolering naar steigers De Welle   € 35.000 (+ € 35.000 prov. subsidie) 
3. Aanleg beveiliging ver.gebouw De Welle  €     700 
4. Camera t.b.v. website H.W.N.      €     600 
5. Droger              €     500 
6. Stallinggebouw De Welle        € 15.000 
In de ledenvergadering van 11 april 2014 wordt voorgesteld om een hypotheek af te 
sluiten voor de investeringen 1, 2 en 6 (€ 115.000). 
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Verslag ledenvergadering HWN van 11 april 2013 
 
Plaats   : Verenigingsgebouw jachthaven De Welle te Heerenveen 
Tijd        : 20.00 uur 
Aantal   : circa 50 leden (inclusief bestuur)  

 
1. Opening 
De voorzitter, Henk Knol, heet iedereen welkom in het verenigingsgebouw op jachthaven 
De Welle te Heerenveen. Er is bericht van verhindering van het bestuurslid P. van 
Amersfoort. Verder is er bericht van hindering van het lid A. de Langen. 

 
2. Mededelingen van de voorzitter 
 De voorzitter meldt dat er door het bestuur bij de vaarwegbeheerder (provincie 

Fryslân) van het Heerenveens Kanaal is gevraagd om het toestaan van grotere 
schepen (Klasse V) in het kanaal te verbieden. De schepen draaien bij De Welle en 
onze walbeschoeiing wordt aangetast. We zijn hierover nog in gesprek met de 
provincie. 

 Zoals bekend is er een nieuwe havenmeester benoemd als vervanger voor Hendrik 
Bergsma. Het betreft Mark Pit, aanwezig in de vergadering. 

 Er is in de winterperiode in meerdere op de wal gestalde schepen ingebroken. De 
daders zijn aangehouden. De voorzitter wijst op het belang dat men weet wat in de 
boot aan inventaris aanwezig is en er wordt geadviseerd om ladders e.d. niet 
zichtbaar dan wel op slot bij de boot achter te laten. 

 Bij het tankstation is afgelopen zomer door de milieuhandhavers een incident 
geconstateerd (morsen van diesel). Door de rechtbank is de vereniging weliswaar 
schuldig bevonden, maar het heeft niet geleid tot het betalen van een boete. 
Herhaling moet worden voorkomen, dus een ieder moet zorgen voor een 
deugdelijke overloopbeveiliging van de tank en er moet rekening worden gehouden, 
dat de havenmeesters de schepen niet volledig zullen aftanken. 

 De voorzitter wijst de aanwezige leden erop, dat men de schepen minimaal WA-
verzekerd dient te hebben. Dit is een voorwaarde voor het innemen van een 
ligplaats in één van beide havens. Hierover is een artikel in het (nieuwe) 
jachthavenreglement opgenomen. 

 In overleg met de Sportstichting Samen Onderweg is besloten om in 2013 geen 
vaartocht te organiseren. In 2014 gaat de tocht wel door. Met name het vinden van 
een geschikte datum is de reden dat de tocht voor 2013 niet doorgaat. 

 Het Watersportverbond bevindt zich weer in rustig vaarwater. Men werkt aan de 
gezondmaking. Er zijn o.a. afspraken gemaakt met de zeilwedstrijdsport voor 
terugbetaling van gelden gedurende een aantal jaren. Tevens zijn er aanbevelingen 
overgenomen om in de toekomst financiële excessen te voorkomen.  

 
3. Verslag ledenvergadering van 13 april 2012 
Zowel over de inhoud als de wijze van verslaglegging zijn geen opmerkingen en daarmee 
is het verslag vastgesteld.  
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4. Stand van zaken havenbeheer 

 
4a. De Bron (verslag door Sander Krikke) 
 Het aantal drenkelingentrappen op de haven is afgelopen jaar uitgebreid. 
 De erfafscheiding met de buren aan de zuidkant van de haven is vernieuwd. Er 

wordt binnenkort nog een hek geplaatst.  
 De sleutels van het toegangshek zijn vervangen door badges. 
 Alle ligplaatsen in de haven zijn bezet (100% bezetting). 
 Het verenigingsgebouw is schoon gemaakt en geverfd. 
 Er zijn een tweetal schriftelijke vragen van de heer A. Klaren met betrekking tot de 

verlichting in de schiphuizen en er zijn problemen met het parkeren van de auto’s, 
nu er ook leden met de camper op de haven komen. Antwoord bestuur: er is een 
wettelijke plicht om de zorgen voor minimale verlichting in de schiphuizen en het 
wordt noodzakelijk geacht als diefstalpreventie.. De havenmeester probeert de 
overlast van spinnen zoveel mogelijk te beperken.  Ten aanzien van de 
parkeerproblematiek zal de havenmeester, indien nodig, een en ander reguleren. 

 
4b. De Welle (verslag door Gerrit van der Meulen)  
 De bezetting is afgelopen jaar wederom gegroeid en ligt voor de 350 beschikbare 

ligplaatsen nagenoeg op 100%. 
 Er is voor het verenigingsgebouw een elektrisch oplaadpunt geplaatst (met subsidie 

van de provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen. 

 In het toiletgebouw is nu ook een invalidentoilet ingericht. 
 Bij de kraan zijn extra steigers geplaatst voor tijdelijke liggers (een en ander  in 

overleg met de havenmeesters). 
 Het aantal drenkelingentrappen op de haven is afgelopen jaar uitgebreid. 
 In verband met de grote toeloop voor winterstalling op de wal zijn er in het najaar 

van 2012 nog extra bokken aangeschaft. Afgelopen winterperiode hebben 180 
schepen op de wal gestaan (een nieuw record). 

 
5. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar zijn W. v.d. Vlies, S. Krikke (2 jaar), A. Rijnbeek en P. van 
Amersfoort. Henk is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om A. Smilde in 
zijn plaats te benoemen. Er zijn geen tegenkandidaten. Allen worden (met applaus) in 

het bestuur gekozen.  
 
Vervolgens is er een woord van dank door de secretaris voor de aftredende voorzitter, 
Henk Knol. Hij wordt bedankt voor zijn inzet voor de vereniging gedurende een lange 
periode (vanaf 2002). Hij zal als vrijwilliger nog een aantal taken (met name op het 
gebied van arbo- en milieuwetgeving) blijven uitoefenen voor de H.W.N. 
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6. Jaarstukken 2012 en begroting 2013 (toelichting Wim van der Vlies) 

De penningmeester geeft een mondelinge toelichting op beide documenten. Er is voor 
beide havens sprake van positieve uitkomsten.  

 
7a. Jaarrekening 2012 
De penningmeester verstrekt aan de vergadering per pagina een mondelinge toelichting 
 In 2012 heeft De Bron (na aftrek belasting) een positief saldo van € 10.045  en De 

Welle van € 26.116. De positieve resultaten worden toegevoegd aan beide 
vervangingsfondsen en het eigen vermogen van de havens. 

 Van der Veen & Kromhout uit Gorredijk heeft gezorgd voor een 
accountantsverklaring (Samenstellingsverklaring) en is opgenomen in de ter inzage 
liggende stukken.  

 
7b. Begroting 2013 
De samenstelling van de begroting 2013 is gebaseerd op de resultaten, zoals die zijn 
weergegeven in de jaarrekening 2012. 
 De begroting heeft voor beide havens (na aftrek belastingen) positieve uitkomsten 

(voor De Bron € 2.634 en voor De Welle € 4.890)  die zullen worden toegevoegd 
aan de desbetreffende vervangingsfondsen. 

 
De jaarstukken 2012 (jaarrekening en jaarverslag) en de begroting 2013 worden door de 
ledenvergadering goedgekeurd. 

 
8. Jachthavenreglement 2013 
Voorgesteld wordt om een nieuw Jachthavenreglement vast te stellen. Door de voorzitter 
wordt toegelicht wat hiervoor de aanleiding is geweest en wat er is gewijzigd. Het 
bestaande reglement was niet meer actueel. Artikelen zijn ingekort, verduidelijkt  en 
waar nodig aangepast. Tevens is er een nieuwe rubricering in het reglement 
aangebracht. Vanuit de zaal wordt gevraagd of het nieuwe Jachthavenreglement aan alle 
leden kan worden toegezonden. De voorzitter geeft hierop aan dat het concept al vanaf 
medio januari 2013 op de website van de vereniging heeft gestaan, dat bij de uitnodiging 
voor de ledenvergadering is vermeld dat alle stukken op beide havens ter inzage liggen. 
De geïnteresseerde leden hebben dus alle gelegenheid gehad om vooraf kennis te nemen 
van de te behandelen documenten in deze ledenvergadering. Na discussie wordt 
geconcludeerd dat het nieuwe Jachthavenreglement door de ledenvergadering akkoord 
wordt bevonden. 
Opmerking: in de rondvraag (Post) wordt opnieuw de besluitvorming rondom dit 
reglement ter discussie gesteld. Vanuit de leden wordt aan het bestuur de vraag gesteld 
of het vaststellen met één jaar kan worden uitgesteld. Het bestuur legt deze vraag terug 
aan de vergadering en uiteindelijk wordt door de vergadering in ruime meerderheid 
besloten om hiervan geen gebruik te maken. Het bestuur concludeert dat daarmee het 
nieuwe Jachthavenreglement is vastgesteld. 
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9. Rondvraag 

 De heer Adema: in overweging wordt gegeven om in de statuten op te nemen dat  
de  zittingsperiode (3 jaar) maximaal 2  keer te verlengen, zodat de maximale 
zittingsperiode 9 jaar kan zijn.  Reactie bestuur: dit aspect zal het bestuur 
meenemen in een eerstvolgende evaluatie van de Statuten. 

 De heer Beetstra: in jachthaven De Welle (steiger B) wordt op de beschikbare 
elektriciteitspunten maximaal 530/600 Watt verstrekt op € 0,50. Dit is te weinig. 
Reactie Bestuur: dit zal worden uitgezocht en zo nodig aangepast.  

 De heer de Boer: er wordt gevraagd of er op De Bron een pad naar de trailerhelling 
kan worden aangelegd, want deze helling is nu onbereikbaar voor schepen (800 
kg). Reactie Bestuur: deze trailerhelling is uitsluitend geschikt voor de tewaterlating 
van kleine (volg)schepen. 

 De heer v.d. Molen: pleit voor huurverhoging van alle ligplaatsen (€ 5,00) op beide 
havens en om de meeropbrengst jaarlijks te doneren aan de Marrekrite. Reactie 
bestuur: zoals bekend is de H.W.N. voor de Marrekrite actief als verkooppunt van 
de jaarlijkse wimpels. Het idee zal in het bestuur worden besproken. 

 De heer v.d. Molen: heeft in de afgelopen winterperiode gebruik gemaakt van de 
DHZ-loods en er was sprake van overlast van de “buren” (laswerkzaamheden). 
Verzoekt  de havenmeesters om beter toezicht te houden op de aard van de 
werkzaamheden in de loods (minder (las)activiteiten). Reactie bestuur: men dient 
zich te houden aan de geldende regels voor de DHZ-loods. Met beide 
havenmeesters zal het schoon houden, beperken van overlast  e.a. worden 
besproken. 

 De heer Kersten: heeft last van “zwerfstroom” in De Welle. Reactie Bestuur: Alle 

elektrische systemen van de vereniging op De Welle voldoen aan de geldende 
normen  (NEN-3140). 

 De heer Post: Het bestuur wil impulsen geven om het verenigingsgevoel te 
versterken. Gelet op de besluitvorming in deze ledenvergadering vanavond 
(Jachthavenreglement) ontbreekt het bij het bestuur om daaraan een warm gevoel 
te geven. Reactie Bestuur: Door het bestuur zijn  allerlei mogelijkheden naar de 
leden toe aangegeven om de verenigingsbanden aan te halen. De respons hierop is 
echter gering. Verwezen wordt naar de enquete, zoals die enkele jaren geleden 
heeft plaats gevonden en waarop ook slechts enkele reacties op binnen zijn 
gekomen. Ten aanzien van de besluitvorming rondom het nieuwe 
Jachthavenreglement, wordt verwezen naar hetgeen bij de besluitvorming over het 
nieuwe Jachthavenreglement hierover in dit verslag is weergegeven. 

 
10. Sluiting  
Om circa 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt iedereen uit om in de 
pauze een  hapje en een drankje te nuttigen. Na de pauze wordt door de heer Sijtze de 
Haan van de Haan Jachttechniek uit Heerenveen uitleg gegeven over het duurzaam 
gebruik van diesel uit brandstoftanks in de boten. 
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 Friese Merenproject 

Het Friese Merenproject: Werk in uitvoering 
 
Lemmer 
Na het vaarseizoen van 2014 gaat in Lemmer de schop in de grond. In het masterplan 
staan verbeteringen in ruimtelijke kwaliteit, voorzieningen en (vaar)verbindingen 
beschreven. Ondernemers worden hierbij betrokken. Tenslotte zijn zij het die de gasten 
ontvangen en deze investering moeten verzilveren. Zo wordt  Lemmer nog beter op de 
kaart gezet als toegangspoort naar Fryslân. 
• De belangrijkste onderdelen van het Masterplan Toegangspoort Lemmer zijn: 

IJsselmeerfront: een verbeterd aanzien van Lemmer vanaf het IJsselmeer en 
duidelijke routes naar Lemmer. 

• Water en Toerisme: een duidelijke route langs publiekstrekkers zoals het 
Woudagemaal, strand en centrum. 

• Recreatie op de Wal: herinrichting van het centrum van Lemmer. 
 
De werkzaamheden starten na het vaarseizoen van 2014. Naar verwachting is het meeste 
werk eind 2015 klaar. 
 

 
  
Frisosluis Stavoren 
De Johan Frisosluis in Stavoren krijgt steeds meer vorm. Op vrijdag 28 februari 2014 is 
het water in de sluis gelaten. Een bijzondere mijlpaal, want dit is het laatste moment dat 
de sluis tot op de bodem te bekijken  was.  
 
Nieuwe deuren sluis Workum 
Op 12 februari jl. kreeg de sluis van Workum haar nieuwe deuren. Eerder ging bij deze 

historische sluis de drempel er al uit, om haar ook voor grotere boten toegankelijk te 
maken. De nieuwe deuren, die gemaakt zijn van tropisch hardhout en een paar ton 
wegen, kunnen minimaal vijftig jaar dienst doen als waterkering. Sensoren helpen ervoor 
te zorgen dat de sluisdeuren op de juiste stand blijven nu er geen drempel meer is. Een 
rubberen slab maakt de onderzijde waterdicht. 
Aannemer De Boer & De Groot, die een vestiging heeft dichtbij de sluis, voerde het werk 
uit in opdracht van de provincie Fryslân, Het Friese Merenproject. Eerder verwijderde dit 
bedrijf de drempel in de sluis. De toegelaten diepgang voor schepen die door de sluis 
willen varen, gaat hierdoor van 1.65 meter naar 1.90 meter. Op de plek van de 
sluisdrempel ligt nu een stalen plaat, waarop de nieuwe deuren zijn geplaatst. 



31 

 

 
 
Polderhoofdkanaal 
Donderdag 6 februari is het werk aan het Polderhoofdkanaal hervat.  Dit project wordt 
medegefinancierd door: de Europese Gemeenschap,  Europees Fonder voor Regionale 

Ontwikkeling, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas. 
 

 
 

Nieuws van de Markrite 
 
Ondanks de late start van het watersportseizoen heeft de wimpelactie in 2013 toch nog  
€ 170.000 opgebracht. Donderdag 12 december 2013 nam gedeputeerde De Vries de 
"flessenpost" met daarin de cheque in ontvangst van Lia Kolk (voorzitter vrijwilligers).  
De gedeputeerde en tevens voorzitter van De Marrekrite was aangenaam verrast door de 
toch nog hoge opbrengst. Zij prees de vrijwilligers voor hun inzet. De opbrengst is lager 
dan voorgaande jaren.  
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Skûtsje agenda 2014 
 

Datum Wedstrijdplaats Waar het beste te volgen 

19 juli Grou Bij de Tijnje 

21 juli Veenhoop Bij Iesicht 

22 juli Earnewâld Bij het Zandmeer 

23 juli Terherne Vanaf de Pier 

24 juli Langweer Vanaf het strand van het dorp 

25 juli Elahuizen Langs de oever voor het dorp 

26 juli Stavoren Vanaf de IJsselmeerdijk 

28 juli Woudsend Vanaf de Indyk 

30 juli Lemmer Vanaf de pier bij het strand 

31 juli Lemmer Vanaf de pier bij het strand 

1 augustus Sneekermeer Van het starteiland 
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Wetenswaardigheden. 
 
Bruggen en sluizen. 
Deze worden in Friesland bediend van 1 april tot 1 november van 9.00 – 12.00 uur, 
13.00 – 16.15 uur en 17.15 – 19.00 uur. Gedurende de maanden juni, juli en augustus 
worden de bruggen en sluizen een uur langer bediend, namelijk tot 20.00 uur. 
 
Voor een volledig overzicht van de bedieningstijden van bruggen en sluizen in Fryslan kijk 
op, www.fryslan.nl/bedieningstijden. 
 
De Turfroute heeft een geheel afwijkend systeem. De bruggen en sluizen in deze 
voormalige veenvaarten worden bediend in de periode 16 mei t/m 15 september op 

maandag t/m zaterdag. De bruggen en sluizen zijn doorlopende geopend, de 
bedieningstijden per dag zijn van 9.30 – 16.30 uur. In het hoogseizoen zijn de bruggen 
en sluizen ook op zondag doorlopend geopend. 
 
Handige en belangrijke telefoonnummers 
Waterpolitie     0343-535355  Of oproepbaar via VHF kanaal 10. 
Algemeen alarmnummer 112 
Politie Fryslân     0900-8844 
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/wathebikjelief 
www.watersportverenigingnannewijd.nl www.beleeffryslan.nl 
www.friesemeren.nl www.skutsjesilen.nl 
www.marrekrite.nl www.gerben-van-manen.nl 
www.watermerk.nl www.wws-yachtcharter.de 
www.yachtcharter2000.nl 
www.rem-yachting.nl 

www.turfroute.nl 
www.overwijkjachtbemiddeling.nl 

www.het-oso.nl www.fryslan.nl/bedieningstijden 
www.fryslan.nl/waternamen www.fryslan.nl/waterkwaliteit 
www.lemmer-delfzijl.nl/ www.bootferienfryslan.de 
www.fendersworld.nl www.watersportverbond.nl  
www.heerenveen.nl www.fryslan.nl/watersport 
www.bootverhuurkalf.nl 
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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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


