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Havenplanning Winter 2018 - 2019 

De havenmeesters willen u graag van dienst zijn. De planning van de ligplaatsen is 

een hele kunst. Om de haven optimaal te gebruiken vragen wij u uw schip daar te 

gaan aan te meren waar de havendienst u de ligplaats heeft gewezen. Deze 

ligplaats kunt u ook terugvinden op http://havenarnhem.hbbh.nl/. Naast de website 

heeft u telefonisch of via e-mail een ligplaats ontvangen. Vorig jaar leverde dit het 

volgende beeld op: Haven 2017  

 

Winterwerkzaamheden aan schepen 

Het is niet toegestaan conserveringswerkzaamheden te verrichten 

aan de buitenkant van schepen. 

Wel mag: er mogen kleine reparaties aan de conservering van 

schepen worden uitgevoerd indien technieken worden toegepast, 

waarbij de verspreiding van verontreinigingen minimaal is, dat wil 

zeggen bikken, borstelen, beide handmatig, schuren met afzuiging, 

schilderen met kwasten of rollers als wordt voorkomen dat het 

oppervlaktewater wordt verontreinigd.  

 

Hijskranen, laadschoppen e.d.  

Hebt u bij verbouwingen of onderhoud aan 

uw schip een mobile kraan nodig, meld die 

dan op tijd aan bij de havenmeesters. U 

kunt de kraan aanmelden via 

haven@arnhem.nl. Het schip waarvoor een 

kraan in gebruik is moet volgens de 

verordening leges betalen voor het gebruik 

van de grond. 

 

Generatorverbod 

Van de omwonenden krijgen we al jaren klachten over geluid en fijnstof van 

dieselgeneratoren. Daarom is walstroom aangelegd op de Nieuwe Kade en zal 

de winter, van 2018 op 2019, ook beperkt walstroom beschikbaar zijn in de 

Nieuwe Haven. Na een periode van vrijwillig gebruik van de walstroom heeft 

de gemeente besloten het gebruik van dieselgeneratoren per 1 januari 2018 te 

verbieden op die plaatsen waar walstroom beschikbaar is.  

 

 

Fecaliën afvoer 

In de Nieuwe Kade ligt de fecaliënafvoerput. Op verzoek zal de havenmeester u toegang 

geven tot die put. Aan gebruik van de put zijn vooralsnog geen kosten verbonden. 

Voorlichtingsfilm: http://havenarnhem.hbbh.nl/vuil-water-afgeven-nu-mogelijk  

 

 

 

http://havenarnhem.hbbh.nl/
https://youtu.be/pCwWIc4IgxQ
mailto:haven@arnhem.nl
http://havenarnhem.hbbh.nl/vuil-water-afgeven-nu-mogelijk


Park-line Aqua App  

Op 1 augustus 2017 hebben wij als eerste haven in Nederland de facturatie van 

de havengelden via een app gerealiseerd. Samen met het bedrijf Park-line Aqua 

hebben we deze app ontwikkeld om de havengelden te innen. Naast de App kunt 

u ook via internet op de Park-line Aqua site meldingen doen. De havengeld app 

is bijna gelijk aan de bekende Park-line Walstroom App. Voor nu vragen wij u 

altijd de ligplaats te reserveren bij de havenmeester via haven@arnhem.nl. Als u 

geen gebruik maakt van de Park-line Aqua app zullen we € 50,- 

administratiekosten in rekening brengen.  

 

 

 

Parkeren Nieuwe Havenweg 

Op de Nieuwe Havenweg is belijning aangebracht. Zorg dat de rijbaan vrij blijft 

voor het andere verkeer. Vooral vrachtwagens die bij u goederen komen 

afleveren laat u buiten de rijbaan parkeren. Langs de weg is een puinverharding 

aangebracht, daar kan prima worden geparkeerd. 

 

 

Containers 

Containers mogen uitsluitend na toestemming van de 

havendienst worden geplaatst, tevens is daarvoor havengeld 

verschuldigd.  

Uitsluitend gesloten containers mogen worden gebruikt om te 

voorkomen dat vuil in de haven of de rivier waait.  

De container moet voorzien zijn van reflectie stroken. Dit is een 

verplichting geworden na een ongeval met dodelijke afloop. 
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