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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).

• 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 staat een
groene vuilcontainer voor huishoudelijk afval, een rolcontainer uitsluitend bestemd voor papier
en karton. Glas kunt u deponeren in de glascontainer, buiten ons hek, naast de oprit van de brug
aan de Houttuinenzijde.
• Het is niet toegestaan in de haven te tanken of afgewerkte olie, accu’s en ander chemisch afval
achter te laten.
• Drinkwater is op eigen risico 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
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INFORMATIE OVER BRUGOPENINGEN
Engelenburgerbrug (toegang tot de haven, thans een noodbrug)
U dient bij vertrek of aankomst zelf brugbediening aan te vragen bij de brugbediening op VHF 31
of bellen 06 5738 1869. Bediening is op verzoek van 08.45 - 11.45 uur en van 13.30 - 18.30 uur.
Lange IJzerenbrug (brug halverwege de haven)
Bediening door havenmeester na aanvraag: tel. 078 613 39 05 of 06 2484 2819.
Dordrecht, Spoor- en verkeersbrug over Oude Maas (doorvaarthoogte vast gedeelte 10,50 NAP)
VHF 71 (Post Dordrecht) of 088-7970803
Dagelijks 12 minuten over de hele oneven uren (09.12, 11.12 etc.). Weekend en feestdagen:
12 minuten over alle hele uren, maar alleen op aanvraag en indien mogelijk.
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 tevoren aanvragen op VHF 71 (Post Dordrecht)
of bellen 088-7970800.
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/d 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)
078-6135444 (Dental Clinics)
078-6133916 (Apotheek Ritzen)
078-6134111 (Dierenkliniek Peter)
078-6135800 (Taxicentrale Dordrecht)
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WINTERLIGPLAATSEN
In onze haven zijn winterligplaatsen beschikbaar voor het winterseizoen (1 november tot 1 april).
Waarom een winterligplaats bij de KDR&ZV?
• Dordrecht is centraal gelegen en goed bereikbaar met zowel openbaar vervoer als vanuit alle
belangrijke vaargebieden
• Vanwege het feit dat onze haven in het centrum van de stad ligt, is er veel sociale controle
• De steigers zijn niet toegankelijk voor onbevoegden
• Door de invloed van het getijde water vriest de haven zelden dicht
• Sanitaire ruimten, zoals toilet en douche, zijn gedurende het winterseizoen geopend
• Drinkwater beschikbaar op de vlotten
Voor inlichtingen en / of reserveringen kunt u terecht bij onze havenmeester in het havenkantoor.
Telefoon: 078-613 39 05
E-mail: havenmeester@kdrzv.nl
___________________________________________________________________________________
WINTERBERTH
During the wintertime (Nov.1th- Apr.1th) it is possible to have berth in our harbour.
Advantages:
• The yachtclub is situated in the city centre of Dordrecht and has good connections by
public transport
• This location offers a perfect natural network of public eyes
• Only members and guests have access to club, terrain and pontoons
• The tide prevents ice formation during the wintertime
• Washrooms/showers and freshwater are available
Information and reservations at the harbour office:
Telephone: +31 78 6133905
E-mail: havenmeester@kdrzv.nl
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WAT TE DOEN EN ZIEN IN DORDRECHT
Dordrecht, stad aan het water, stad van cultuur en historie. 1600 monumenten en historische
havens bepalen grotendeels het karakter van de oudste stad van Holland.
Grote Kerk
De Grote Kerk is het bekendste monument van Dordrecht en een ijkpunt in de stad. Zij kreeg eind
vijftiende eeuw haar huidige vorm. Opvallend is de scheve toren die ongeveer 1,5 meter uit het
lood staat en waarin de 67 klokken tellende beiaard is ondergebracht. Beklim de toren en u heeft
een prachtig uitzicht over onze mooie stad. www.grotekerk-dordrecht.nl
Het Hof van Nederland
Het Hof van Nederland is een plek van nationale betekenis. In dit museum zit u op de eerste rij bij
de Eerste Vrije Statenvergadering van 1572. Deze vergadering lag aan de basis van de onafhankelijke Republiek der Nederlanden, voorloper van het huidige Nederland. www.hethofvannederland.nl
Huis van Gijn
Huis van Gijn is het voormalige woonhuis van bankier, jurist en verzamelaar Simon van Gijn, die er
vanaf 1864 met zijn echtgenote Cornelia Vriesendorp woonde. Het lijkt of ze elk moment thuis kunnen komen want het grootste deel van het huis is nog ingericht als toen. www.huisvangijn.nl
Dordrechts Museum
Dit museum herbergt een internationaal bekende collectie. Ontdek vijf eeuwen Nederlandse
schilderkunst van de 16e eeuw tot heden: van Aelbert Cuyp en Israels tot hedendaagse kunst.
www.dordrechtsmuseum.nl
1600 monumenten
Dordrecht bezit 900 rijksmonumenten en 700 gemeentelijke monumenten: typisch Dordtse gevels,
voorname patriciërswoningen, pakhuizen en kerken. Gebouwen die voornamelijk ontstonden in de
middeleeuwen. www.monumentenzorgdordrecht.nl
Stadsboerderij Weizigt
Het Duurzaamheidscentrum Weizigt ligt op een voormalig landgoed. Te zien zijn de heemtuin,
een cultuurtuin en een oud stukje landgoedbos. U vindt er ook een bijenstal, klimaatkas en het
Aquarama dat de wereld van het water toont. www.weizigt.nl
Villa Augustus
Slapen in een watertoren, wandelen door de moestuin en heerlijk eten in wat ooit een pompstation
was. Het kan allemaal bij het verrassende Villa Augustus op het voormalig waterleidingterrein van
Dordrecht. www.villa-augustus.nl
Markt
Op vrijdag en zaterdag is het weekmarkt op het Statenplein. Hier gaat u heen voor verse bloemen,
een gebakken visje of zo maar wat gezellig rondneuzen.
Nationaal Park De Biesbosch
De Biesbosch is een uitgestrekt zoetwatergetijdengebied met grienden, rietkragen en grillige
kreken. Zij is ontstaan in 1421 door de Sint Elisabethsvloed die het Eiland van Dordrecht
omspoelde. De Hollandse Biesbosch aan de Dordtse kant is onderdeel van het Nationaal Park.
www.np-debiesbosch.nl

Watersport in hartje Dordt
... dat kan bij
de KDR&ZV!
Voor leden, passanten
en winterliggers!
Interesse? Mail of bel:
havenmeester@kdrzv.nl
of 078 6133905

