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Havenplanning Winter 2019 - 2020 

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.  

 

Kade trappen 

Het is niet toegestaan trappen te demonteren. Is de situatie niet veilig overleg dan 

met de dienstdoende havenmeester. Als het nodig is om een trap deels te 

demonteren zullen zij daarin optreden. Schade aan de trappen zal, na constatering 

door de havenmeester, worden in rekening worden gebracht aan de schepen die 

het dichtst aan de wal liggen. 

 

Winterwerkzaamheden aan schepen 

Het is niet toegestaan conserveringswerkzaamheden te verrichten aan de 

buitenkant van schepen. 

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 voor de 

kraan havengeld betalen. 

 

    

 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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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 2019 op 2020, 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.nl/vuil-water-afgeven-nu-mogelijk  

 

 

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. 

 

 

Overlast  

Ervaart u overlast van hangjongeren, hardrijders en drugsgebruikers of andere bezoekers 

aan de kade of de haven aarzel dan niet 112 te bellen, zodat zij de overlast direct kunnen 

aanpakken. Informeer ook de havenmeesters. 

 

 

Toeristenbelasting   

Vanaf januari 2020 zijn alle cruiseschepen verplicht om Toeristenbelasting door te 

voeren en af te dragen. Deze bedraagt 2 euro per persoon per nacht. De 

toeristenbelasting geldt voor overnachtende toeristen (dus geen inwoners van 

Arnhem of de bemanning) in Arnhem. De overnachtingen dienen bijgehouden te 

worden in een verblijfsregister. Aan het begin van het volgende kalenderjaar ontvangt 

u een aangiftebiljet waarop u kunt doorgeven hoeveel overnachtingen er bij u hebben 

plaatsgevonden. Op grond hiervan zal er een aanslag toeristenbelasting aan u 

worden opgelegd. Het kan zijn dat er een controle van de registratie gaat plaatsvinden. Houd dus goed uw 

verblijfsregister bij. Voor meer informatie: 

https://www.arnhem.nl/Inwoners/belastingen/Toeristenbelasting_per_2019 . Voor vragen: 

toerisme@arnhem.nl 
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