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Havenkade Historische Haven “Prins Hendrikkanaal” Katwijk aan Zee.
De haven ligt aan de Prins Hendrikkade en loopt vanaf de ”Woldring van der Hoopbrug” tot de
Mr. Hans van der Hoevenstraat. Er is 300 meter kade beschikbaar, voorzieningen zijn elektriciteit
(240 V /16 A), drinkwater inname en vuilwater afgifte punt.
Het beheer ´Historische kade” is namens de Gemeente Katwijk, in handen van “Stichting Katwijker Motor”.
De Stichting regelt in opdracht van de Gemeente het toelatingsbeleid, eventueel in samenspraak met de
daartoe opgerichte “Adviescommissie Erfgoedschepen”.
Het is mogelijk een vaste ligplaats aan te vragen mits men voldoet aan de gestelde eisen.
Ook passanten en schepen die meerdere dagen willen blijven zijn welkom.
Met het houden van het dagelijks toezicht op, aan en langs de havenkade is belast de dienstdoende
Havenmeester.
Kade reglement Historische Haven
Art 1 Toetsingscriteria historische vaartuigen
-het vaartuig is geregistreerd als Varend Monument of tenminste 50 jaar oud en authentiek (Varend
Erfgoed). Met andere woorden, het vaartuig dient een cultuurhistorische en monumentale waarde te hebben;
–het vaartuig dient een voormalig bedrijfsvaartuig te zijn waarmee op de Nederlandse wateren enig bedrijf is
uitgevoerd c.q. typerend is geweest binnen de ontwikkeling van de Nederlandse scheepsbouw en waarvan
het historische karakter overwegend bewaard is gebleven;
-het vaartuig is representatief zowel m.b.t. de historische waarde als in goede staat van onderhoud. Het
vaartuig dient in een varende, goede en verzorgde staat te verkeren;
-het vaartuig past in het gewenste havenbeeld met variatie in scheepstypen;
-het vaartuig mag niet feitelijk een jacht, sloep of bijboot zijn, dat gezien zijn afmetingen in redelijkheid een
plaats moet kunnen vinden in de jachthaven c.q. aan de dag steiger.
Art 2 Ligplaats duur
Permanent:

Een vaartuig dat voldoet aan de toetsingscriteria en een voormalig bedrijfsvaartuig is welke industrieel
verbonden cq gelieerd is aan de gemeente Katwijk.
Eén etmaal tot maximaal 2 x 3 (6) maanden per jaar:

De Havenmeester bepaalt in eerste instantie de maximale ligplaats duur, al naar gelang de representatieve
status van het varend monument en het gewenste havenbeeld.
Passanten die voldoen aan de toetsingscriteria kunnen aanmeren met een maximum van 2 x 3 (6) maanden
per jaar. Dit gedurende oktober t/m december en januari t/m maart, overige maanden is de 3 maanden
regeling van kracht.
De Stichting Katwijker Motor geeft een ligplaatsvergunning voor een duur van telkens 3 maanden af.
Maximaal één etmaal:

Jachten van omwonenden aan het Prins Hendrikkanaal om passagiers op of af te laten stappen dan wel
goederen in of uit te laden mits er voldoende plaats is aan de kade en vooraf is besproken met de
Havenmeester.

Art 3 Gedragsregels
Eenieder is gehouden om orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te
voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft.
Met uitzondering van toestemming van de Stichting of de havenmeester(s) is het aan de kade niet
toegestaan:
1.

hinderlijk lawaai te maken en aan boord een radio of andere geluidsapparatuur zodanig te gebruiken
dat dit hinder oplevert voor de omgeving;

2.

scheepsreparaties uitvoeren anders dan klein onderhoud zoals bijvoorbeeld schilderen;

3.
de kade en het oppervlaktewater te verontreinigen. Eventuele schades, boetes, en dergelijke zullen
worden verhaald op de veroorzaker;
4.

afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het water;

5.

(huis)dieren los te laten lopen;

6.

motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen;

7.

de generator na 23.00 uur te gebruiken;

8.

het vaartuig te laten verwaarlozen of in onverzorgde staat te laten;

9.

open vuur (waaronder begrepen barbecueën) te gebruiken;

10.

eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten;

11.

het vaartuig aan te meren (vast te leggen) aan bomen langs de kade en aan de sierbolders direct
langs de openbare weg.

Art 4 Aanwijzing havenmeester
Eenieder die gebruik maakt van een ligplaats aan de historische havenkade is verplicht de aanwijzingen van
de havenmeester op te volgen. Het niet opvolgen van deze instructies, het bij herhaling niet naleven van de
gedragsregels kan leiden tot het intrekken van de ligplaats vergunning. Hierop dient het betrokken vaartuig
de historische havenkade onmiddellijk te verlaten.
Als de betrokkene daaraan geen gehoor geeft kan de hevenmeester de bevoegde instantie in kennis stellen
en de verwijdering, zo nodig met de sterke arm, laten plaatsvinden.
Art 5 Aansprakelijkheid
Stichting Katwijker Motor en of Havenmeester(s) kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade
van welke aard of door welke oorzaak dan ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor het verlies of
diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van de aan haar en/of de zijnen toerekenbare
tekortkoming.
Art 6 Algemene voorwaarden
Van toepassing zijn: De HISWA algemene voorwaarden uit het Haven- en Werfreglement.
De Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) ligplaatsenbeleid van de Gem. Katwijk.
Art 7 Slotbepalingen
Dit kadereglement kan tussentijds en zonder hieraan voorafgaande kennisgeving worden aangepast door de
Stichting Katwijker Motor.
In gevallen waaraan dit kadereglement niet voorziet en ook in geval van twijfel of geschil over de uitleg van
dit reglement beslist de Havenmeester.
**Namens de Gemeente Katwijk, de stichting Katwijker motor en de Havenmeesters wensen wij u een
prettig verblijf toe aan onze historische havenkade**.

