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INFORMATIE VOOR PASSANTEN
Welkom in onze haven!
Om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, hebben wij voor u een aantal praktische zaken
op een rij gezet:
• Een overnachting is van 12.00 uur tot 12.00 uur de volgende dag.
• Besluit u een dag langer te blijven, wilt u dit dan ruim vóór 12.00 uur melden bij de havenmeester.
Dit in verband met terugkerende havenleden en nieuwe gasten.
• Heeft u een ligplaats gekregen in een box en maakt u gebruik van de meerpaal, dan is het noodzakelijk dat u uw schip aan de ringen van de glijstangen vastmaakt i.v.m. het getijdenwater!
• Op de steigers is elektriciteit beschikbaar op de blauwe stroompalen (16 Amp).
Voor schepen van 12 meter of langer wordt voor electra € 2,55 per nacht extra in rekening
gebracht.
• Sanitaire voorzieningen bevinden zich naast het havenkantoor. De douche-automaten zijn te
bedienen met 50 eurocent-munten.
• Wasautomaat en droger bevinden zich eveneens in de ruimte naast het havenkantoor. Munten
voor de wasmachine kosten € 5,- en zijn bij de havenmeester verkrijgbaar. Het gebruik van de
droger kost € 1,- of € 2,- per droogbeurt afhankelijk van het gekozen programma.
• Chemische toiletten kunnen aan de zijkant van het havengebouw geleegd worden.
• Vuilniszakken en overig afval alstublieft niet op de steigers of kades achterlaten. Er staan vuilcontainers bij het havenkantoor (restafval, oud papier en glasbak).
• Het is niet toegestaan in de haven te tanken of afgewerkte olie, accu’s en ander chemisch afval
achter te laten.
• Drinkwater is op de steigers beschikbaar. Uw boot met leidingwater wassen is niet toegestaan.
• Internet is beschikbaar via de hotspot WiFi KDRZV. U krijgt de toegangscode van de havenmeester.
U heeft na het inloggen 24 uur toegang met maximaal 3 apparaten.
• Indien u hondenbezitter bent, verzoeken wij u bij het uitlaten van de hond de hondenpoep op
te ruimen.
Wij wensen u een prettig verblijf!
INFORMATIE OVER BRUGOPENINGEN zie volgende pagina

INFORMATIE OVER BRUGOPENINGEN
Engelenburgerbrug (toegang tot de haven)
U dient bij vertrek of aankomst zelf brugbediening aan te vragen bij de Centrale Brugbediening op
VHF 74 of bellen 078 614 42 42 of d.m.v. de knop op het remmingwerk bij de brug.
Bediening op het hele en het halve uur. Eerste bediening 08.00 uur. Laatste bediening tot 21.30 uur.
Uitzonderingen: i.v.m. lunchtijd bediening van 11.50 uur tot 12.00 uur en i.v.m. einde dienst van
21.20 tot 21.30 uur.
Lange IJzerenbrug (brug halverwege de haven)
Bediening door havenmeester na aanvraag: tel. 078-613 39 05 of VHF 31.
Dordrecht, Spoor- en verkeersbrug over Oude Maas (doorvaarthoogte vast gedeelte 10,50 NAP)
VHF 71 (Post Dordrecht) of 088-7970800
1 apr. t/m 31 okt.
ma. t/m vrij. 12 minuten over de hele oneven uren (09.12, 11.12 etc.)
			
zat., zon. en feestdagen 12 minuten over alle hele uren
1 nov. t/m 31 mrt.
dagelijks 12 min. over alle oneven uren
Alblasserdam, Alblasserdamse brug (doorvaarthoogte vast gedeelte 12,90 NAP)
VHF 22 of 088-7985132
1 apr. t/m 31 okt.
ma. t/m vrij. 10.15, 11.45, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15 uur
			
zat., zon. en feestdagen 09.15, 10.15, 11.15, 12.15, 14.15,
			
(15.15 alleen 1-6/31-8), 16.15, 18.15, 20.15 uur
1 nov. t/m 31 mrt.
op verzoek
Papendrecht, Merwedebrug (doorvaarthoogte vast gedeelte 13,40 NAP)
Bediening op verzoek, minimaal 30 minuten van tevoren aanvragen op VHF 71 (Post Dordrecht) of
bellen 088-7985132.
Ma. t/m vrij. 09.50, 10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 18.50, 19.50 uur
Zat., zon. en feestdagen op verzoek
Sliedrecht, Baanhoekbrug (spoorbrug) (doorvaarthoogte vast gedeelte 13,00 NAP)
Bediening op verzoek, minimaal anderhalf uur van te voren aanvragen op VHF 71 (Post Dordrecht)
of bellen 088-7985132.
Doorvaarthoogtes vaste gedeelten overige bruggen Wantij Dordrecht
Prins Hendrikbrug: 4,50 NAP, Wantijbrug: 6,30 NAP, Wantijspoorbrug: 5,10 NAP, Stadspolders fietsbrug 5,00 NAP.
Overige informatie: Wateralmanak ANWB of vaarweginformatie.nl
Gebruik van bovenstaande informatie is voor eigen risico.
DIENSTREGELING WATERBUS
Waterbus Dordrecht-Rotterdam (stopt ook in Papendrecht, H.I. Ambacht, Alblasserdam, Ridderkerk,
Krimpen a/s IJssel). Afvaart op alle halve en hele uren.
Dordrecht-Sliedrecht (met stop in Hollandse Biesbosch). Afvaart 15 min. voor elk heel uur.
NOOD tel. 112
Politie			
Huisartsenpost
Tandarts		
Apotheek		
Dierenarts		
Taxi			

0900-8844 (geen spoed)
078-2020020 (Albert Schweitzer ziekenhuis)
078-6132053 (Tandartspraktijk Vreugdenhil, Buitenwalevest)
078-6133916 (Apotheek Ritzen)
078-6134111 (Dierenkliniek Peter)
078-6131234 (Taxicentrale Dordrecht)

