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Algemeen onderhoud 

In de jachthaven gelden beperkingen ten aanzien van milieugevoelige activiteiten zoals het schilderen 

en onderhouden van schepen. Om in heel Nederland gelijke beschermende maatregelen te nemen 

is het Activiteitenbesluit van kracht. In de jachthaven te Ter Apel wordt eenieder geacht de in dit 

besluit opgenomen regels na te leven. De havenmeester zal ook toezien op naleving van deze 

voorschriften. Mocht u twijfels hebben of de werkzaamheden welke u gaat doen aan uw boot in de 

jachthaven uitgevoerd mogen worden, vraag dit dan vooraf aan de havenmeester.  

Om deze milieuregels in acht te nemen zijn door de Watersportbond Nederland tien gouden regels 

opgesteld: 

1. Houd het water schoon, maak er een sport van. 

2. Houd rekening met het milieu en met uw medewatersporters, zoals vissers en zwemmers. 

3. Respecteer kwetsbare en beschermde natuurgebieden en “niet in het riet”. 

4. Gebruik voor het onderwaterschip de meest milieuvriendelijke verfsystemen zonder de giftige 

aangroeiwerende stoffen. 

5. Vang toiletwater en bilgewater op aan boord en geef beide separaat af aan een walstation. 

6. Vermijd morsen van brandstof, zowel aan de pomp als met een jerrycan. Wees alert en gebruik 

goed passende hulpstukken. 

7. Gebruik biologische afbreekbare producten voor schroefasvet, smeerolie en antivries. 

8. Vaar niet met een te groot motorvermogen en niet sneller dan de rompsnelheid. Onderhoud uw 

motor en zorg voor een goede afstelling of laat dit doen door een erkende vakman. 

9. Voorkom zwerfafval. Bewaar het huishoudelijk afval aan boord en lever dit gescheiden (papier, 

glas, chemisch afval) af bij de jachthaven. 

10. Betrek bij een nieuwe investering in uw schip ook het milieuaspect. Op de lange termijn kan dit u 

geld besparen en het komt de waterkwaliteit (schoon, helder, veilig), rust en natuurlijke 

omgeving zeker ten goede. Immers vele kleintjes… 

 

  

Jachthaven en Bootopslag De Runde 
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Website: www.jachthaventerapel.nl 
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Groter onderhoud 

Renovatie en groot onderhoud is in de jachthaven niet toegestaan. Hiervoor kunt u de havenmeester 

benaderen voor een vervangende locatie. 

Het is mogelijk om de onderzijde van uw schip te laten stralen en een grondlaag aan te laten 

brengen. Hiervoor zijn door de havenmeester contacten gelegd met de eigenaar van de 

straalinrichting welk in de nabije omgeving van de opslag aanwezig is. De havenmeester kan op 

verzoek uw schip vervoeren van en naar dit bedrijf. De kosten dient u zelf te betalen aan het 

straalbedrijf. Voor het aan en afvoeren van uw schip is uiteraard de normale vergoeding verschuldigd 

voor in en uit het water takelen van uw schip.  

De jachthaven of de bootopslag in Ter Apel is geen jachtwerf of een inrichting waar dergelijke 

werkzaamheden kunnen plaatsvinden. Wel wordt getracht om in de toekomst de opslag geschikt te 

maken voor zelfwerkzaamheden die het normale onderhoud betreffen. 

 

Onderhoud in de jachthaven 

Verontreiniging van bodem en oppervlaktewater is verboden. Op de wal mogen geen 

onderhoudswerkzaamheden worden verricht. Ook mogen geen motoren worden gereviseerd en in 

of uitgebouwd worden. Hiervoor is een aparte locatie beschikbaar. 

Noodreparatie is alleen toegestaan op de vloeistofdichte vloer van de spoelplaats. Het schip kan 

door de havenmeester uit het water worden gehaald. Hiervoor dient de normale vergoeding voor het 

in en uittakelen van het schip te worden betaald. 

Schuren mag uitsluitend plaatsvinden met behulp van mechanische afzuiging. Deze is te huur bij de 

havenmeester. Ook dient het schuurmateriaal te zijn voorzien van luchtdoorlatende gaten om 

stofafzuiging mogelijk te maken. Er mogen geen verfresten in contact komen met de bodem of 

oppervlaktewater. Verfresten kunt u inleveren bij de havenmeester. Het geheel renoveren van de 

buitenzijde van schip is verboden in de jachthaven. In de jachthaven mag geen verf door middel van 

spuiten worden aangebracht. 

In de jachthaven is het mogelijk op de spoelplaats het schip te ontdoen van aangroei aan de bodem 

van het schip. Dit mag uitsluitend plaatsvinden op de aangewezen spoelplaats. Indien men grit van 

de boot afhaalt dient de put te zijn voorzien van een fijnmazig net om dichtslibbing te voorkomen. 

Het grit van de schepen en dergelijke dient in de aanwezige bak te worden gestort. De spoelplaats 

dient schoon achtergelaten te worden. U kunt ook tegen vergoeding uw schip door het 

havenpersoneel laten afspuiten. Hiervoor dient u een vergoeding te betalen. 

 

Meest voorkomende werkzaamheden 

Ten aanzien van de jachthaven volgt hier een korte opsomming van een aantal belangrijke aspecten. 

Als uitgangspunt zijn de voorschriften zoals deze in het Activiteitenbesluit zijn opgenomen en 

hetgeen is toegestaan volgens het bestemmingsplan. 

Er mag in de jachthaven op de volgende tijdstippen niet meer geluid worden geproduceerd dan 

opgenomen in de tabellen van het Activiteitenbesluit. Indien een ligplaatshouder meer geluid gaat 

produceren dan normaal stemgeluid wordt hij geacht de tabel na te leven. De pieken op de gevels 

van de belendende woningen zijn als volgt: 

07.00 tot 19.00 uur: maximaal 70 db, langtijdig 50 db 

19.00 tot 23.00 uur: maximaal 65 db, langtijdig 45 db 

23.00 tot 07.00 uur: maximaal 60 db, langtijdig 25 db 
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Bij voorkeur worden na 18.00 uur geen geluidsbelastende werkzaamheden aan boten verricht. Dit 

om de gasten een prettige omgeving te bieden om in te vertoeven. Voor intensieve 

onderhoudswerkzaamheden is in de toekomst een locatie beschikbaar. Hiervoor dient u contact op 

te nemen met de havenmeester. De havenmeester kan ten allen tijde aanwijzingen geven om één en 

ander goed te laten verlopen. Diens aanwijzingen of de aanwijzingen van het personeel dienen 

opgevolgd te worden.  

Afvalstoffen dienen gescheiden van elkaar te worden aangeleverd op de daarvoor bestemde locatie 

in de jachthaven. De volgende producten worden in ieder geval gescheiden: 

a. Groente, fruit en tuinafval 

b. Groenafval 

c. Kunstafval 

d. Metaalafval 

e. Papier- en kartonafval 

f. Houtafval 

g. Wit- en bruingoed (aanmelden bij de havenmeester voor afgifte) 

h. Glasafval 

Gevaarlijke afvalstoffen worden gescheiden gehouden en afgegeven. De havenmeester dient hiervan 

vooraf te worden ingelicht te worden. Er kunnen alleen afvalstoffen worden ingeleverd indien er 

liggeld is betaald voor de jachthaven. Stort men afval zonder dat er sprake is van een situatie waar al 

liggeld is geheven, dient men alsnog het dagtarief te betalen. 

Vuilwater en Bilgewater mogen alleen met behulp van de daarvoor ingerichte pomp worden geloosd. 

Hiervoor dient men het daarvoor geldende tarief te betalen voor zover dit niet een onderdeel vormt 

van de liggelden. Omdat de jachthaven in Ter Apel zich conformeert aan de prijzen voor ligplaatsen 

zoals dit is afgesproken binnen de streekraadgemeenten van Oost- Groningen en hierin geen extra 

kosten zijn inbegrepen voor de lozing van dit water stelt de havenmeester een tarief vast. Dit tarief is 

aangegeven op de pompinstallatie. 

Chemisch toilet mag alleen in de daarvoor ingerichte ruimte worden geloosd. Men dient de 

stortplaats schoon achter te laten. Er mogen geen andere stoffen in worden geloosd. Het legen van 

het chemisch toilet is gratis. 

Vanuit de vaartuigen of in de directe omgeving ervan mag geen direct licht worden geplaatst welke 

op de gevel van de belendende woningen schijnt. 

Indien de ligplaatshouder werkzaamheden verricht met gasflessen of andere licht ontvlambare 

stoffen zoals benzine dient hij zich ervan te vergewissen dat er geen open vuur in de omgeving is 

binnen een straal van 20 meter en is roken in de directe omgeving niet toegestaan. Roken en open 

vuur is eveneens verboden in de omgeving waar (mogelijk) dergelijke stoffen zijn opgeslagen. Het 

aanmaken van een open vuur is verboden buiten de door de havenmeester aangewezen plaats. 

Indien er brandstoffen worden getankt dient de havenmeester of diens plaatsvervanger aanwezig te 

zijn. Een noodset voor olieopvang is aanwezig. Lekken en morsen dient per direct aan de 

havenmeester te worden gemeld om verdere milieuschade te voorkomen. De veroorzaker van de 

milieuschade draait op voor alle kosten die samenhangen met beperkingen van de schade of 

oplossen/opruimen van vervuiling. De uren van de havenmeester of diens plaatsvervanger worden 

eveneens in rekening gebracht. Tanken mag uitsluitend plaatsvinden vanuit de spoelplaats waar een 

olievanger aanwezig is. Externe brandstofleveranciers worden niet toegelaten tot de jachthaven. 


