
BELEID WINTERSTALLING 
 
Besluitvorming door commissie winterstalling 12-04-1996 en aangepast 25-09-2001. 
 
- In principe dezelfde regels toepassen voor de winterstalling zoals die gelden voor de 
zomerstalling. Dit betekent dat als de plaatsen op de wal bezet zijn automatisch een stop 
ingaat voor leden die ook hun schip op de wal willen zetten. 
Indien men namelijk de zomer-ligplaatsen neemt, is het ook normaal dat als het aanbod van 
schepen het aantal ligplaatsen in de haven overtreft, er ook geen ligplaatsen ter discussie 
komen ten behoeve van nieuwe leden of van oudere leden, die eerst gedurende de zomer 
ergens anders een ligplaats hadden, of anders gezegd de leden die reeds een ligplaats hadden 
behouden de ligplaats en eventuele opengevallen ligplaatsen worden toegewezen door de 
havencommissaris in volgorde van aanmelding. 
 
- De commissie was wel unaniem van mening dat er toch een regeling moet komen voor 
leden, die geen vaste plaats op de wal hebben, om bijv. bij groot-onderhoud, deze leden de 
gelegenheid te bieden deze werkzaamheden naar behoren uit te voeren. 
Hierbij is gedacht aan 3-5 wissel-schepen, die na aanmelding bij de havencommissaris, een 
plaats op de wal kunnen krijgen, waarbij de havencommissaris de bevoegdheid heeft vooraf 
de voorgenomen werkzaamheden met de desbetreffende eigenaar door te nemen of deze 
werkzaamheden de toegewezen plaats rechtvaardigen. Bij meer dan 3-5 aanmeldingen zal de 
havencommissaris de ernst van de werkzaamheden mede laten wegen bij de toewijzing, in 
andere gevallen zal een loting de doorslag geven. 
Het moet een ieder duidelijk zijn dat bovengenoemde regeling een jaarlijks gebeuren is. 
 
- Indien komende maanden blijkt dat er niet genoeg ruimte op de wal zal zijn voor deze 
wisselschepen, enerzijds dat er nu al geen extra plaats was, anderzijds dat er minder 
beschikbare plaatsen zullen zijn vanwege de komende asfaltering van het terrein, zal de 
havencommissaris de opstelling van de afgelopen winterstalling bekijken en de nodige ruimte 
creëren. Indien nodig zullen enkele schepen, die afgelopen winter reeds een plaats hadden, 
hun plaats kwijt raken. 
Deze keuze zal worden gemaakt aan de hand van de regel, die het laatst op de wal gekomen is 
zal het eerst zijn plaats kwijt raken. 
 
- Er zullen pas weer nieuwe plaatsen bijkomen nadat leden met een plaats op de wal deze 
opgezegd hebben of deze niet gebruiken. 
 
- Het is leden met een plaats op de wal niet toegestaan deze plaats tijdelijk of permanent te 
ruilen met een lid die geen plaats op de wal heeft. 
 
- Mocht een lid met een vaste walplaats één winter zijn plaats beschikbaar stellen, dit in 
overleg met de havencommissaris, dan behoudt hij toch zijn rechten op deze walplaats. 
 
- Open gevallen plaatsen, door welke oorzaak dan ook, worden weer uitgedeeld door de 
havencommissaris, op basis van de oudste rechten en/of de grootte van het schip in verband 
met de beschikbare ruimte. 
 
- Indien leden met een plaats op de wal zijn schip verkoopt zijn deze leden hun plaats op de 
wal in principe kwijt tenzij er een kleiner schip of een schip met dezelfde afmetingen, of iets 
groter met een tolerantie van max. 2 voet, er voor in de plaats komt. 



 
- Boven genoemde regelingen gelden ook voor de stalling in de loods. 
 


