
 
 

Planning schepen naar zomerstalling 2018 
 
 

Positie winterstalling Data Bijzonderheden 

Te water in de achterhaven uiterlijk do 22 maart Eigenaren verleggen zelf hun schip naar de 
toegewezen ligplaats voor zomerstalling 

Schepen zwaarder dan 4 ton op 
parkeerterrein rondom kraan en 
Stuurhuis 

vr 23 maart Vanaf 8.00 uur zal de mobiele kraan deze 
schepen takelen. Eigenaren assisteren en 
varen hun schip naar de ligplaats 

Grote Loods (na vr 9 maart niet 
meer schuren in de loods) 

ma 26 maart en 
wo 28 maart 

Eigenaren waarvan het schip op een bok 
staat worden verzocht aanwezig te zijn om te 
assisteren  

Parkeerterrein naast Stuurhuis 
en de oude autoboxen 

do 29 maart en 
vr 30 maart 

Eigenaren waarvan het schip op een bok 
staat worden verzocht aanwezig te zijn om te 
assisteren 

Stelconplaten (bij Lagerwal) ma 2 april en 
wo 4 april 

Eigenaren waarvan het schip op een bok 
staat worden verzocht aanwezig te zijn om te 
assisteren 

Autoboxen (nieuw) op begane 
grond 

do 5 april en 
vr 6 april 

Eigenaren waarvan het schip op een bok 
staat worden verzocht aanwezig te zijn om te 
assisteren 

Autoboxen hangend ma 9 april en 
wo 11 april 

Eigenaren hoeven niet aanwezig te zijn 

 
 

 Nadere dagplanning wordt gemaakt door de havenmeester, Mark Kroneman. Er wordt 
gewerkt van 8.00-17.00 uur. Dient u te assisteren en/of wilt u weten voor welk dagdeel uw 
boot staat ingepland, neem dan tijdens kantooruren (en niet op dinsdag) contact op met 
Mark op 06 5473 0303. 

 De eigenaren van de grotere schepen varen hun schip na de tewaterlating zelf naar de 
toegewezen ligplaats. 

 Als uw schip in de winterstalling op een bok heeft gestaan, dan wordt u verzocht om, 
aansluitend aan de tewaterlating, zelf de bok te demonteren en eventueel gebruikt stophout 
op te ruimen. 

 Extra hulp is altijd welkom. Wilt u gezellig een dag(deel) komen helpen met de 
werkzaamheden; geef u dan op bij havenmeester Mark Kroneman! 

 Eigenaren van schepen in de Grote Loods worden verzocht om na vrijdag 9 maart niet meer 
te schuren i.v.m. het aflakken van schepen. 

 Opzeggingen (vóór 1 december) en eventuele specifieke wensen betreffende de 
zomerstalling, kunt u richten aan ligplaatsen@gwvdevrijbuiter.nl. Voor aanvraag van 
zomerstalling dient u het schepenformulier op de website in te vullen. 

 U doet ons een groot plezier door uw schip tijdig gereed te maken voor de zomerstalling. 
Denk er bijvoorbeeld aan om dekzeilen te verwijderen en landvasten en stootwillen aan boord 
te leggen. 

 En bent u alstublieft op tijd aanwezig voor het verlenen van assistentie. Zo weet u zeker dat 
uw boot naar wens wordt behandeld en heeft de havenmeester genoeg hulp om de 
werkzaamheden goed te kunnen verrichten. Wij vertrouwen op uw medewerking. Aan het in 
gebreke blijven kunnen extra kosten verbonden zijn. 
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