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ALGEMEEN 
 
Via het jaarboekje en één of meer nieuwsbrieven per jaar houden wij u op de hoogte van 
de ontwikkelingen binnen de vereniging, de activiteiten en de berichtgeving over het 
nieuwe vaarseizoen.  Tevens kunt u ons volgen via de website van de vereniging 
(www.dehwn.nl) twitter (@dehwn) en facebook (https://m.facebook.com/pages/WSV-

Nannewijd-Heerenveen/736021609784991). Op Social Media worden ook alle 
actualiteiten van de vereniging bijgehouden. 

 

Voor zover wij beschikken over de email adressen van de leden, hebben wij de 
Nieuwsbrief alleen digitaal aan deze leden verzonden. Indien u het email adres 

nog niet aan ons heeft doorgegeven, ontvangt u de Nieuwsbrief op papier. 
 

ACTIVITEITEN 
 
Bijeenkomst over de Marrekrite 
Wanneer  27 januari 2017 
Waar    Verenigingsgebouw De Welle 
Aanvang  20.00 uur 
Wat presentatie werkzaamheden van de Marrekrite door de directeur,  

de heer L. Touwen 
 
Ledenvergadering 2017 
Wanneer  07 april 2017 
Waar    Verenigingsgebouw De Welle 
Aanvang  20.00 uur 

 
OPENINGSTIJDEN HEK DE WELLE 
 
WINTERTIJD 
08.00 uur tot 18.00 uur en loophek 07.00 tot 24.00 uur 
ZOMERTIJD 
08.00 tot 21.00 uur (vrijdags tot 22.00 uur) en loophek dag en nacht. 

 
JACHTHAVENREGLEMENT  
 
Artikel 6.5: zonder toestemming van de HWN mag aan of in eigendommen van de HWN 
niets worden veranderd, niets worden aangebracht of niets ervan worden weggenomen. 
 
Met enige regelmaat moeten we helaas constateren, dat er nog al wat wordt geknutseld 
rond de ligplaatsen in beide havens en daarbij zijn zaken die echt niet kunnen. De 
overtredingen vinden vooral plaats in jachthaven De Bron, zoals bijvoorbeeld gaten boren 
in funderingspalen van een schiphuis van 55 jaren oud en deze palen moeten toch echt 

http://www.dehwn.nl/
https://m.facebook.com/pages/WSV-Nannewijd-Heerenveen/736021609784991
https://m.facebook.com/pages/WSV-Nannewijd-Heerenveen/736021609784991
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nog een flink aantal jaren mee. Schiphuisdeuren die worden ingekort en hijsinstallaties 
die worden aangebracht (hiervoor was in het verleden een commissie om vooraf te 
beoordelen of dit technisch verantwoord was). Zonder toestemming van de HWN is het 
ook niet toegestaan masten op te slaan in de schiphuizen. Ook treffen we veel bekleding 
rond de palen aan, ook dat is verboden. De booteigenaren worden verzocht om zelf alle 
vloerbedekking rondom de ligplaats zo spoedig mogelijk te verwijderen. 
 
Verder wijzen wij u nog graag even op artikel 6.1. Dit artikel gaat over de vrije en veilige 
toegang naar de ligplaatsen en daarbij dienen de steigers vrij van obstakels te blijven. 
Het is de bedoeling van het bestuur om dit echt te gaan handhaven en op termijn zullen 

we de aanwezige obstakels verwijderen en afvoeren. We zijn als HWN een vereniging en 
laat ons met elkaar zorgvuldig omgaan met ons bezit.  
 

NIEUWE HAVENAPP H.W.N. 
 
Samen met Firmaq Media (gespecialiseerd in het ontwikkelen van websites) uit 
Heerenveen zijn we bezig met het maken van een havenapp. Er zal aandacht worden 
geschonken aan de faciliteiten die onze havens bieden voor de leden. Daarbij richten we 
ons met name ook op de vele mogelijkheden van dienstverlening die er zijn op 
jachthaven De Welle, zoals winterstalling op de wal, takelinstallatie, DHZ-loodsen enz. 
Ook zal er informatie te vinden zijn voor  passanten en gasten van de verhuurbedrijven. 
De verwachting is, dat vóór aanvang van het zomerseizoen 2017 deze havenapp voor u 
beschikbaar is. 
 

BEVEILIGING HAVENS 
 
In 2009 is gestart met de aanpak van de beveiliging van beide havens, nadat een en 
ander goed is onderzocht: er zijn afscheidingshekken geplaatst bij beide havens en er 
zijn bewakingscamera’s op beide terreinen aangebracht. We hebben ons voor wat betreft 
De Welle aangesloten bij de collectieve beveiliging van het industrieterrein. Voor De Bron 

is dit helaas op dit moment nog niet mogelijk. 
Tenslotte, dit was een boodschap van de politie,  is er op beide havens verlichting op de 
terreinen geplaatst en op De Bron is tevens verlichting aangebracht in de schiphuizen. 
We hebben ons maximaal ingespannen om het dievengilde zoveel mogelijk op afstand te 
houden. Deze winterperiode zullen de laatste twee schiphuizen (D en E) op de Bron nog 
van verlichting worden voorzien. Het betreft 2 lampen van 5 watt per schiphuis, inclusief 
een noodverlichtingarmatuur. De gehele nacht doorbranden is hierdoor niet erg kostbaar 
en heeft zijn waarde in andere schiphuizen al bewezen.  
 

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN/VERNIEUWINGEN 2016  
 
Zoals bekend is er in 2016 niet veel geld beschikbaar voor renovatiewerkzaamheden in 
beide havens. Dit houdt verband met het gepleegde onderhoud en nieuwe investeringen 
in de afgelopen twee jaren (De Welle - nieuwe DHZ-loods, bouw kapschuur en renovatie 
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verenigingsgebouw, De Bron – vervanging van de walbeschoeiingen, zuidzijde en bij 
schiphuis C). Toch is gedurende het jaar 2016 gebleken, dat er geld nodig was voor het 
aanbrengen van achterwanden in de DHZ-loods op jachthaven de Welle en was het 
dringend noodzakelijk om het dak van schiphuis E op jachthaven De Bron zo spoedig 
mogelijk te vervangen. Dit laatste was nodig, omdat er sprake was van ernstige lekkage 
en op meerdere plekken in de spanten en gordingen was houtrot geconstateerd. Het 
bestuur betreurt, dat de laatste werkzaamheden op een ongelukkig tijdstip (november) 
moesten worden uitgevoerd en dat er sprake was van vertraging in de uitvoering van de 
werkzaamheden.  

 

 
Vervanging dak schiphuis E 
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Plaatsen achterwanden DHZ-loodsen De Welle 

 
BESTRIJDING ONGEDIERTE SCHIPHUIZEN 
 
Met ingang van 2017 wordt twee keer per jaar (voor- en najaar) het ongedierte in de 
schiphuizen rondom alle looppaden professioneel (door Auto Clean uit Akkrum) 
bestreden. We verwachten dat daarmee de mogelijke overlast van ongedierte in de 
schiphuizen zal worden beperkt.  

 
EMAILADRESSEN 
 
In de toekomst willen we graag Jaarboekjes, Nieuwsbrieven e.a. via de email aan u 
verzenden. Dit scheelt druk- en verzendkosten, dus kostenbesparend. Omdat het 
gemakkelijker gaat, kunnen we u ook vaker informeren.  
U hebt uw email adres nog niet aan ons doorgegeven. Wij roepen u op om dit alsnog bij 
ons kenbaar te maken. Op beide havens ligt hiervoor een formulier om in te vullen, een 
email sturen naar ons kan natuurlijk ook: secretaris@dehwn.nl. Wilt u in deze mail uw 
adresgegevens vermelden, de naam van de boot, alsmede in welke haven uw boot ligt. 
Bij wijziging van email adres willen wij ook graag door u worden geïnformeerd. 

 
 
 

mailto:secretaris@dehwn.nl
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TARIEVEN 2017 
 
Met ingang van 1 januari 2017 worden de tarieven van de liggelden van zowel 
jachthaven De Bron als jachthaven De Welle met 3% verhoogd. Dit geldt ook voor de 
tarieven van het takelen, gebruik DHZ-loodsen en de winterstalling op de wal. Het betreft 
voornamelijk inflatieverhoging en verhoging als gevolg van te verwachten extra kosten 
(o.a. sanering asbestdaken schiphuizen De Bron).  
 

SANERING ASBESTDAKEN SCHIPHUIZEN DE BRON 
 
Om in de komende jaren de asbestdaken van de schiphuizen op jachthaven De Bron te 
kunnen vervangen (het betreft schiphuis C, D en F), moeten we eerst een aantal jaren 
sparen. Ook op het verenigingsgebouw op jachthaven De Welle ligt nog een asbestdak 
en moet eveneens worden vervangen. De werkzaamheden moeten wettelijk vóór 1 
januari 2024 uitgevoerd zijn. Met de vervanging van de genoemde daken zijn  fikse 
financiële bedragen gemoeid. Omdat we van mening zijn, dat de werkzaamheden uit de 
eigen financiële middelen moeten worden betaald, zullen we de komende jaren hiervoor 
eerst geld reserveren. 
   

 
TWITTER EN FACEBOOK  
 

    
 
Volg ons op Twitter en  Facebook (WSV Nannewijd Heerenveen). Dan blijft u altijd op de 

hoogte van het actuele nieuws van onze vereniging.    
 
 
ZILVEREN TJOTTER 
 
Deze tjotter is de vereniging aangeboden in 1959 uit de nalatenschap van dr. J. de Graaff 
uit Heerenveen, die een groot liefhebber was van de watersport. Hij was gedurende de 
dertiger en veertiger jaren chirurg en vrouwenarts in Heerenveen. Dit mooie sieraad is 
gemaakt door de heer H. Draaisma uit Heerenveen en in het verleden gebruikt als 
wisselprijs van zeilwedstrijden die werden georganiseerd door de HWN en gehouden 
werden op het Nannewijd. Omdat er door de HWN geen wedstrijden meer werden 
georganiseerd heeft het gedurende lange tijd in het museum Willem van Haren in 
Heerenveen gestaan. Tegenwoordig is de zilveren Tjotter te bewonderen op de 
bovenverdieping van het verenigingsgebouw op jachthaven De Welle. 
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Zilveren Tjotter 
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Tijdens de warme nazomer vergadert het bestuur buiten op jachthaven De Bron. 

 
LEGIONELLA 
 
Op beide havens is het lastig om het drinkwater vrij te houden van Legionella. Vóór 
aanvang van het vaarseizoen 2017 zullen we nogmaals de leidingen professioneel laten 
spoelen. Ook overwegen wij om  watertappunten op de havens te verwijderen, zodat de 
nog in gebruik zijnde watertappunten meer gebruikt gaan worden. Dit is belangrijk om 
besmetting tegen te gaan. 

 
ARBO EN RI&E 
 
De bestaande Risico-Inventarisatie was verouderd en daarom is in februari 2016 via het 
bedrijf Preventie & Werk uit Joure een overeenkomst afgesloten voor het gebruik van een 
(digitaal) Arbobeheersysteem. In 2016 is hieraan door de vereniging gewerkt en daarmee 
is een globaal inzicht verkregen van de risico’s die er op de havens zijn, voor zowel onze 
werknemers als derden (gasten en leden van de vereniging). Vervolgens kunnen de 
risico’s op deze gebieden worden verkleind in een plan van aanpak. Zichtbare zaken zijn 
o.a. gekeurde ladders, trappen, rolsteigers, brandblussers, verbanddozen, 
noodverlichting, brandmelders, onderhoud aan bijvoorbeeld roldeuren, CV en heaters. In 

de DHZ-loodsen zullen we de instructies uitbreiden en pictogrammen aanbrengen, 
waarbij de nadruk ligt op veilig werken. Geconstateerd is, dat de vereniging de 
documenten en procedures goed op orde heeft.  In de ontvangen samenvatting van 
Preventie & Werk staat vermeld, dat er op de havens sprake is van een veilige, gezonde 
en prettige werkomgeving voor medewerkers en derden (gasten en leden van de 
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vereniging). Ons motto is dat een ieder die de havens gezond betreedt, ook weer gezond 
naar huis gaat. 

 
WATERSPORTVERBOND 
 
Met ingang van 1 januari 2017 is door de vereniging het lidmaatschap van het 
Watersportverbond opgezegd (conform het besluit van de Ledenvergadering d.d. 15 april 
2016). De verenging oriënteert zich in 2017 om per 1 januari 2018 weer aan te sluiten bij 
een landelijke belangenorganisatie. Wij zullen u daarover in 2017 informeren.  

 
 
 

 
Vervanging dak schiphuis E 
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Gezelligheid in de kantine op De Welle 

 

 
Klusmiddag met vrijwilligers op De Bron 
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DE H.W.N. WENST U 
PRETTIGE FEESTDAGEN EN 

EEN GOED VAARSEIZOEN 2017 
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Website H.W.N. 
 

Lees regelmatig de website van de H.W.N. voor nieuwe 
ontwikkelingen, activiteiten, bestuursbesluiten, wetenswaardig- 
heden e.a.   
 

www.dehwn.nl 

 
 
 

 
 
 

 
 


