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Winterberging
Met nog een paar mooie najaarsdagen achter ons gaan we volgende week weer beginnen met het bergen van de boten op
de wal, we beginnen op maandag 23 oktober Er zijn nog enkele plekken vrij, u kunt zich dus nog opgeven! We hijsen per dag door tot laat in de middag. Dit betekent dat op deze data de slagboom de gehele dag gesloten blijft. Houdt u
er alstublieft rekening mee dat u dan niet met uw auto het terrein op kunt. Behalve de parkeerplaatsen vóór de slagboom is er voldoende parkeergelegenheid op het parkeerterrein in het naastgelegen recreatiegebied. Tevens zullen we
extra bagagekarren (met € 2,- muntstukken als borg) bij de slagboom plaatsen.
De slagboom is op onderstaande data gesloten:
23 t/m 27 oktober
30 oktober t/m 3 november
6 t/m 10 november

Tips voor een goede overwintering
Hieronder geven we u wat tips om de boot op de wal of in het water goed de winter te laten doorkomen:
•Gebruik antivries om uw sanitair en dieselmotor goed winterklaar te maken.
•Vul de tank bijna vol met diesel ter voorkoming van condensatie in de tank. Doet u dit zorgvuldig en zorg ervoor dat
er niks op het water terecht komt. Hier wordt streng op gecontroleerd en kan hoge boetes voor de verantwoordelijke
tot gevolg hebben. Laat een buitenboordmotor helemaal leeglopen zodat de carburateur niet verstopt raakt als gevolg
van ‘vergumming’ van de benzine.
•Haal alle losse onderdelen en dus ook uw buitenboordmotor van de boot ter voorkoming van diefstal. Er zijn in het
verleden helaas wel wat meldingen van diefstal geweest.
•Maak het dekzeil goed vast om het klapperen tijdens harde wind te voorkomen. Let op: gebruikt u hiervoor geen
bouwmarktzeilen, deze scheuren bij een beetje windvlaag steevast open bij de ringen en zijn vaak slecht sluitend.
Mocht zo’n zeil gaan klapperen, scheuren of een waterbak veroorzaken, zal de havendienst deze verwijderen, waarbij de
kosten op de eigenaar verhaald worden. U dient stevige grondzeilen te gebruiken die u bv. bij een kampeerwinkel
koopt.
•Als u een dekkleed aanbrengt, zorgt u er dan voor dat er een goede afwatering aanwezig is. Dit voorkomt doorzakken
en u spaart hiermee uw scepters en preekstoelen.

Mastenberging
Aan diegenen die hun mast willen stallen in de mastenberging achter de groene loods of de kapschuur, hebben wij het
volgende verzoek; u kunt de mast labelen met klant– en bootnaam. Labels hiervoor zijn verkrijgbaar op het havenkantoor. Op deze manier houden we het overzicht. Tevens dienen antennes, verlichting en radar verwijderd te zijn
en de zalingen ingeklapt alvorens de mast in de berging gestald mag worden. Dank u!

Parkeren Hemmeland tijdens winterperiode
In het kader van veiligheid en op last van de brandweer zullen er tijdens de winterperiode, wanneer de boten op de
kant staan, weinig parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Om in geval van calamiteiten overal goed toegang tot te hebben,
mag er niet naast en onder de boten geparkeerd worden. Alleen het kort laden en lossen is toegestaan.
Op de rotonde mag er tijdens deze periode wel geparkeerd worden.
Wij rekenen op uw medewerking en begrip, het gaat tenslotte om een ieders veiligheid op de haven!

INFOBULLETIN

Uw boot blijft in het water deze winter: hoe legt u de boot vast?
(zie ook de apart bijgevoegde cartoon in pdf)
In het verleden zijn tijdens stormen, ondanks onze inspanningen, veel schepen door het gebrek aan springen
en stevige landvasten onder de steiger gekomen of tegen de ‘buren’ gewaaid. Hemmeland legt daarom de
verplichting op om uw schip als volgt vast te leggen in de box: een gedegen dubbele landvast bij de boeg.
Dat wil zeggen van de kikker aan boord om de bolder op de steiger en weer terug naar de kikker aan boord.
Ditzelfde geldt voor het achterschip: van de boot om de meerpaal, weer naar de boot. Een achterspring om de
achterste paal is ten zeerste aan te raden om te voorkomen dat het schip tijdens harde wind bij laag of hoog
water onder of tegen de steiger komt.
De havendienst zal vanaf 15 november rondes maken om te kijken of hier gehoor aan is gegeven. Schepen
die ondeugdelijk zijn afgemeerd, zullen door de havendienst correct worden afgemeerd, indien nodig met nieuwe lijnen. De desbetreffende eigenaren zullen hiervoor een factuur ontvangen. Mocht u na deze tips toch nog
vragen hebben over het juist afmeren van de boot, kunt u altijd contact opnemen met de havenmeester.
Schepen aan de noordzijde van de A steiger zullen naar de binnenkant gaan. Hier wordt een betere beschutting geboden door het golfschot. Overlegt u even met de havenmeester wat voor u de beste plek is. Ligt uw
schip elders in de haven en wilt u deze dichter bij de wal hebben voor de winterperiode, ook dan geldt dat dit
in overleg met de havendienst geregeld kan worden.

Boxen leeg tijdens de winter / afmelden.
Degenen die hun boot niet in de box hebben liggen gedurende de wintermaanden, verzoeken wij vriendelijk,
voor zover nog niet gedaan, de box af te melden (bv via mail: info@hemmeland.nl) bij ons en ook helemaal
leeg te maken. Dit betekent dat stootwillen, touwen, krukjes, matjes op de palen en dergelijke dienen te
zijn verwijderd. Alles wat de havenmeester na 15 november tijdens zijn ronde nog tegenkomt, zal weggehaald worden. Ook verzoeken wij u zich af te melden als u vertrokken bent voor de winter en het slotje
van uw vaste elektrapunt te verwijderen. Klanten die hun boot op 15 november nog in de haven hebben
liggen, zullen een factuur voor het winterliggeld ontvangen.

Locatie vuilnisbakken tijdens de winter
De vuilniscontainers die normaal gesproken in de fietsenhokken geplaatst zijn, kunt u in de winterperiode vinden op de rotonde en bij het milieudepot tussen het 1e en 2e parkeerterrein.

Hek voor slagboom eerder gesloten tijdens winterperiode.
Op dit moment is het hek voor de slagboom gesloten tussen 20.00 en 07.15 uur. In verband met de veiligheid sluit het hek voor de slagboom vanaf half november om 17.00 uur en opent ‘s ochtends weer om
07.15 uur. Tussen deze tijden kan het terrein te voet alleen betreden worden als u in het bezit bent van een
tag voor het hek aan de zijkant (eraf kan te allen tijde). Bent u met de auto, kunt u altijd met dezelfde tag op–
en afrijden.

Wintertoilet
Het zomertoilet wordt begin november gesloten, u kunt dan aan de achterkant terecht in het wintertoilet.

Openingstijden havenkantoor
De actuele kantoortijden zijn als volgt:
Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 12.30 en 13.30 - 17.00 uur
Zaterdag/zondag:
10.00 - 16.00 uur.
Na de winterberging zullen de kantoortijden weer aangepast worden, kijkt u altijd even op onze website
www.hemmeland.nl voor de meest actuele openingstijden.

