
In deze flyer vindt u een kort overzicht 
van de faciliteiten in de haven. Het 
oude schippersdorp Vreeswijk is niet 
alleen heel fraai, maar is ook een prima 
vertrekpunt voor mooie dagtochten 
in de omgeving. Wij hebben ook een 
uitgebreide folder voor u met informatie 
over de omgeving en met tips en 
wetenswaardigheden voor het verblijf in 
onze gemeente

HAVENINFORMATIE
De Museumpassantenhaven
Aan de Prins Hendriklaan, de overzijde 
van de Museumwerf, is plek voor een 
12-tal historische schepen. Hier kunnen 
schepen, in overleg, voor een korte 
periode aanmeren op de ligplaatsen van 
schepen die tijdelijk afwezig zijn.

De Museumpassantenhaven
In het dorp, achter de tweede brug, 
kunnen ongeveer zes schepen liggen.
Afhankelijk van de beschikbare 
ligplaatsen kunnen de schepen maximaal 
drie maanden blijven liggen. In overleg 
kan in de winterperiode, van 1 oktober 
tot 1 april, de termijn verlengd worden 
tot zes maanden. 

Het havengeld bedraagt: € 5,- per 
etmaal, € 25,- per week voor schepen 
die lid zijn van de Schepencarrousel. 
Schepen die geen lid zijn van de 
Schepencarrousel betalen € 30,- per 
week cq € 6,- per etmaal.

Voor actuele informatie zie de vitrinekast 
in de haven.

Vanwege het toetistische karakter van 
de Museumhaven en met het oog op 
omwonenden, vragen wij het volgende 
van u:
• Houd uw schip in ordelijke staat en zet 

bij voorkeur de mast omhoog; fietsen 
moeten in de daarvoor bestemde 
fietsenrekken

• Informatie voor publiek over uw schip 
 te tonen
• Geen gebruik te maken van 

houtgestookte kachels
• Geen grote reparatie- of 

onderhoudswerkzaamheden aan uw 
schip uit te voeren. Voor grote klussen 
kunt u, na overleg met de werfbaas, 
terecht aan de werfkade.

HARTELIJK WELKOM 
ALS GAST VAN DE MUSEUMPASSANTENHAVEN 



• Aanmeervoorzieningen: 
 Kade met bolders.
• Elektriciteit: 
 Beschikbaar bij elke ligplaats, 

kosten: € 0,35 per kWh.
 Als u zelf geen meter heeft kunt 
 u een meter huren voor € 10 
 per keer.
• Drinkwater: 
 Beschikbaar bij elke ligplaats en in 

het dorp; kosten: € 2,50 per m3.
• Afvalwaterafvoer: 
 Beschikbaar bij elke ligplaats 

behalve in het dorp.

• Afvalverzameling: 
 In de Emmastraat staat een 

huisvuilcontainer. In geen geval 
mag daar chemisch afval en/of 
grofvuil in gedeponeerd worden.

• Parkeergelegenheid: 
 Gratis parkeergelegenheid dicht 

bij de ligplaatsen. 
• Internetvoorziening: 
 Vraag er naar bij de havenmeester.

VOORZIENINGEN
U KUNT GEBRUIKMAKEN VAN DE VOLGENDE VOORZIENINGEN:

De havenmeester is regelmatig aanwezig bij de haven en 
(van 09.00 tot 21.00 uur) telefonisch bereikbaar op nummer 06-15858319. 
Wij stellen het op prijs als u de historische gegevens van uw schip tentoonstelt. 
U ligt ten slotte in een Museumhaven.

BEPALINGEN
De stichting Museumwerf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van enig 
eigendom van de passant, diens gezinsleden, personeel of gasten, noch voor schade aan personen 
of zaken toegebracht door welke oorzaak ook. De schipper is aansprakelijk voor alle schade 
van welke aard ook welke door toedoen of nalatigheid van hem, diens gezinsleden, personeel 
of gasten wordt veroorzaakt. Het schip van de passant dat afmeert in de Museumhaven moet 
voldoende verzekerd zijn voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor schade aan derden. Het 
schip van de passant dient aan de veiligheidseisen te voldoen zoals deze door de brandweer en de 
verzekeringsmaatschappijen gesteld worden. (o.a. gasinstallatie en brandblussers). Aan het gebruik 
van de tijdelijke ligplaats als passant in de Museumhaven kunnen geen rechten worden ontleend. 
Opening van de Amaliabrug 24 uur van tevoren aanvragen.


