
 

 

Regels passanten 

Als Harlinger Watersportvereniging zijn we trots op de 

mooie haven die we hebben. Graag willen we uw  

aandacht vragen voor enkele regels die ervoor kunnen 

zorgen dat uw medegebruiker en de omgeving geen 

hinder ondervindt. 

1. De havenmeester wijst de plaats aan waar een pas-

sant kan liggen. 

2. Er wordt verwacht dat boten langszij een andere 

boot kunnen liggen. 

3. Bij- of volgboten mogen niet uit de box steken. 

4. Elektriciteit kan worden aangesloten met behulp 

van een deugdelijke drie-aderige kabel, op een daar-

voor speciaal ingericht aansluitpunt.  

5. Aggregaten mogen worden gebruikt, mits deze  

geen overlast bezorgen. 

6. Gelieve geen overlast te veroorzaken door   onder-

houdswerkzaamheden (zie havenreglement voor 

een volledige lijst). 

7. Indien u niet aan boord bent, dient de kachel of    

andere verwarmingsbron uitgeschakeld te zijn. 

8. Huisdieren dienen zich niet los op het terrein te 

bevinden. 

9. Het is niet toegestaan in de haven te barbecueën. 

10. Gelieve geen onnodig lawaai te maken, na zonson-

dergang dient er rust in acht worden genomen. 

Denk hierbij vooral ook aan klapperende vallen. 

11. Het is niet toegestaan drinkwater te gebruiken  

voor het afspoelen van vaartuigen of auto’s, tenzij 

het afzoeten van vaartuigen betreft. 

12. Er mag op de haven niet gefietst worden (met uit-

zondering van de havenmeester). Ook mogen er 

geen fietsen gestald worden op steigers en kaden. 

13. U mag in de haven niet zwemmen, vissen, plank- 

zeilen of spelevaren met bij- of volgboot. 

14. Alle aanwezigen op de haven worden geacht de  

aanwijzingen van de havenmeester op te volgen. 

15. Bij twijfel of onduidelijkheid bepaalt de havenmees-

ter. De havenmeester kan afwijken van deze regels. 

Dit is een deel uit het volledige havenreglement welke 

te raadplegen is op de website van de vereniging: 

www.harlingerwatersportvereniging.nl   

 

 

HARTELIJK 

WELKOM  

IN ONZE HAVEN 

Onze haven biedt een beschutte plek met 

alle voorzieningen. Ondanks de grote 

drukte op sommige dagen vindt u in deze 

haven rust, comfort en gezelligheid.  

Onze havenmeester en assistenten doen 

er in ieder geval alles aan om het u naar 

de zin te maken. 
Foto’s: Jeanette Wouthuis, Peter Hans en  

buurtvereniging Noorderkwartier. 



 

 

 

Havenkantoor 

Het havenkantoor is gevestigd in het Allemanshuus  

Noordergrachtswal 34, 8861 SK Harlingen. 

Telefoon 06 27033205    

havenmeester@hwsv.frl  

Wilt u zich op de dag van aankomst melden op het  

havenkantoor bij de havenmeester. 

Bediening brug 

Voor passanten die een ligplaats hebben achter de  

Franekerpoortsbrug wordt de brug op aanvraag ieder 

half uur bediend tussen 8.00 en 11.30 uur en tussen 

13.00 en 20.00 uur. U kunt een brugopening bij de  

havenmeester mondeling of telefonisch aanvragen. 

Tarieven 

€1,60 per meter per overnachting (tot 12 uur), 

verlengen vóór 11 uur bij de havenmeester.  

Toeristenbelasting € 1,10 per persoon per nacht.  

Kortingsregelingen: 

Niet-leden: 10% korting over de hele periode bij verblijf 

langer dan 6 dagen. 

Leden: 20% korting per dag 

 

Water, elektra en sanitair 

De watertappunten en elektriciteitaansluitingen werken 

met € 0,50 euro munten. 

Voor passanten die langs het park liggen is er een  

watertappunt nabij de Singelbrug. 

Douche, wasgelegenheid en toiletten vindt u in het  

Allemanshuus. Voor € 0,50 heeft u 4 min. warm water. 

Voor het gebruik van de wasmachine en droger kunt u 

een afspraak met de havenmeester maken.  

U betaalt € 5,00 voor een wasbeurt en € 5,00 voor het 

gebruik van de droger. 

Afval en vuilwater 

Afvalcontainers staan bij de ingang van de haven aan de 

Noordergrachtswal en de Noordoostersingel. 

Nabij het sluisje is een pompstation voor vuilwater, 

gebruik vooraf melden bij de havenmeester. 

De stortplaats voor het chemisch toilet zit in het  

gebouwtje bij het sluisplein. 

Wifi 

In de haven is aan beide kanten van de Franekerpoorts-

brug beperkt wifi aanwezig. Het wachtwoord staat op 

uw kassabon. 

Wanneer u langs het park ligt in de buurt van de Singel-

brug kunt u gebruik maken van de gemeentelijke wifi. 

Hiervoor zijn vouchers bij de havenmeester verkrijg-

baar. 

 

Bagagekarren, leenfietsen en speeltuin 

Voor vervoer van bagage naar en van de boot zijn twee 

bagagekarren beschikbaar.  

Ook kunt u bij de havenmeester een fiets lenen.  

Voor de kinderen is er een speeltuin op 100 meter  

afstand van de haven aan de Liemendijk. 

Barbecueën  

Op het haventerrein nabij het sluisje is een grasveldje 

waar u kunt barbecueën. In de 

rest van de haven is dit niet toe-

gestaan. 

Allemanshuus 

Wanneer de havenmeester aan-

wezig is, is het clubhuis open.  

Er is een ruilbibliotheek en u 

kunt er gebruik maken van de 

wifi. Bediening van de bar is er iedere vrijdag van 16.30 

tot 19.30 uur en tijdens evenementen (bv voetballen). 

Let op: spuien 

Van twee uur vóór tot twee uur na laagwater spuien de 

Tjerk Hiddessluizen. Gedurende die tijd staat er in de 

haven een meer of minder sterke stroming richting  

sluizen. Houd hier rekening mee bij het afmeren of  

verlaten van uw ligplaats. 
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