
 
 
Dit havenreglement geldt voor het openbaar terrein en alle aanlegmogelijkheden op en aan 
het Starteiland Sneekermeer.  
 
Eigendom en beheer  

• Het Starteiland Sneekermeer met passantenhavens is eigendom van de  gemeente 
Súdwest-Fryslân.  

• Stichting Skarsweagen is namens de gemeente belast met het beheer en de 
exploitatie. 

• Voor de uitvoering van het dagelijks beheer en toezicht heeft Stichting Skarsweagen 
havenmeesters aangesteld. 

• Voor de organisatie van evenementen op het Starteiland Sneekermeer is 
toestemming van Stichting Skarsweagen nodig. 

 
Pontdiensten 

• De pontdiensten zijn uitbesteed aan en worden uitgevoerd door café-restaurant It 
Foarûnder. 

 
Melding en gebruik van het Starteiland 

1. Passanten en kampeerders, die op het Starteiland wensen te overnachten, dienen 
zich te melden bij de havenmeester in het havenkantoor dan wel door scannen van 
QR-code van I-Marina op de steiger. Zij zijn verplicht tijdens het verblijf op het 
Starteiland de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen. Hij is bevoegd om 
zonder opgaaf van redenen het gebruik van een lig- en/of kampeerplaats te weigeren 
of een verstrekte toestemming in te trekken. 

 
2. De havenmeester houdt kantoor in het havengebouw op het Starteiland op 

aangegeven openingstijden. 
 

3. Boten dienen tijdens drukke evenementen (o.a.Sneekweek , Kleine Sneekweek en 
Zomerwedstrijden) in de havens noord en oost te worden afgemeerd in een box tot 
maximaal 12 meter bootlengte met de boeg of achtersteven naar de wal of de steiger. 
Boten langer dan 12 meter mogen buiten de drukke evenementen in deze havens 
alleen afmeren na expliciete toestemming van de havenmeester. 

 
4. Het is in verband met de veiligheid verboden de boot buiten de maximale boxlengte te 

laten uitsteken. In de havens noord en oost  mag alleen bij evenementen van beperkte 
omvang en als de ruimte in de havens dit toelaat langszij de steigers worden 
afgemeerd. De havenmeester kan altijd door ontstane drukte afwijkende aanwijzingen 
geven. 

 
5. Passanten zijn per boot en per overnachting liggeld verschuldigd van € 1,40 per 

meter, inclusief stroom, milieuheffing en BTW.  
 

6. Voor seizoenligplaatsabonnementhouders is het niet toegestaan dat een vaartuig 
langer dan 40 dagen per kalenderjaar in de havens te hebben, mits u in het bezit bent 
van een onbeperkt vast ligplaatsabonnement. 

 
7. Voor onbeperkte vaste ligplaatsabonnementhouders zijn ligplaatsen gereserveerd en 

het gaat om de ligplaatsen B 25 t/m 53 in Havens Oost en de ligplaatsen D 27 t/m 44 
in Havens Zuid. 

 



8. Vaste ligplaatsabonnementshouder zal de havenmeester toestaan hem of haar tijdelijk 
een andere dan de toegewezen ligplaats toe te wijzen, als enigerlei belang van de 
haven zulks vordert.  

 
9. Ligplaatshouder is verplicht de havenmeester in kennis te stellen indien de boot voor 

één of meerdere nachten niet in de ligplaats aanwezig zal zijn. De havenmeester kan 
de vrije ligplaats toewijzen aan een passant. 

 
10. Vaste ligplaats abonnementshouder mag na toestemming van de havenmeester 

tijdelijk een andere ligplaats kiezen in de haven en zijn eigen ligplaats beschikbaar 
stelt aan de havenmeester zodat deze conform vorenstaand artikel kan worden 
gebruikt. 

 
11. Abonnementhouders van een seizoenligplaats dan wel vaste ligplaats dienen zich te 

melden via QR-code van i-Marina op de steiger of bij de havenmeester als zij ligplaats 
in de haven hebben gekozen. 

 
  

12. Wedstrijdboten dienen in daartoe aangewezen gedeelten van de havens of bij het 
moederschip te  worden afgemeerd. Wedstrijdboten tot 9 meter lengte, die deelnemen 
aan wedstrijden op het Sneekermeer, betalen tijdens het evenement geen liggeld. 
 

13. Wedstrijdboten langer dan 6 m moeten voor op- en aftuigen gebruik maken van de 
tuigsteigers. 

 
14. De jollenhellingen in de haven dienen minstens twee vrije passages naar de 

achterliggende grasvelden te hebben, zodat toegankelijkheid voor boten op waltrailers 
wordt gewaarborgd. 

 
15. Bij gebruik van stroom is het verboden ondeugdelijke verlengsnoeren en/of 

koppelingen te gebruiken. 
 

16. Kampeerders zijn per tent en per overnachting stageld verschuldigd van € 10,00 per 
tent en € 2,50 per persoon. 
 

17. Campers zijn per overnachting stageld verschuldigd van € 21,00 per camper dit is 
incl.stroom,milieuheffing en BTW.De overzet (retour) moet afgerekend worden met de 
pontbaas. 
 

18. Voor niet-ingezetenen van de gemeente Súdwest-Fryslân worden ligplaats- en 
kampeertarieven verhoogd met door de gemeente Sûdwest-Fryslân vast te stellen 
toeristenbelasting á €1,25 per persoon per nacht 

 
19. Uitsluitend KWS-leden (donateurs en jeugdleden uitgesloten)  komen in aanmerking 

voor een ligplaats en/of kampeerabonnement voor het gehele seizoen. 
Abonnementen zijn strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en gebonden aan 
overnachting van de abonnementhouder. 

 
20. Bij weigering van abonnementhouders de aanwijzingen van de havenmeester op te 

volgen kan het bestuur van Stichting Skarsweagen het  abonnement intrekken of het 
bestuur van de KWS verzoeken passende maatregelen te nemen 
 

 
 
 
 
 
 
 



Algemene bepalingen 
1. Ligplaats kiezen in de havens of kamperen op het Starteiland  is voor eigen risico. 

 
2. Het is niet toegestaan om hinderlijk geluid te maken. Wordt toch overlast veroorzaakt, 

dan gelden de uniforme “Regels geluidsoverlast”. Deze regels zijn een integraal 
onderdeel van dit havenreglement. 
 

3. Het bezit, gebruiken en verhandelen van drugs is verboden. 
 

4. Barbecuen op de steigers en op de boot is verboden en alleen toegestaan op de vaste 
wal in een barbecue los van de grond. Open vuur is verboden. 
 

5. Afval dient in de daarvoor bestemde containers te worden gedeponeerd. Het is niet 
toegestaan afvalstoffen uit het boordtoilet te lozen in het water. 
 

6. Ieder dient de steiger voor het schip en de omgeving rondom de tent en camper 
schoon te houden. 
 

7. Het is verboden huisdieren los te laten lopen. Uitwerpselen dienen door de eigenaar 
te worden verwijderd. 

8. Bij wangedrag kunnen personen of groepen van personen van het Starteiland worden 
verwijderd zonder teruggaaf van haven- of kampeergeld. 
 

9. De havenmeester is gemachtigd bij wangedrag de pleger(s) te verwijderen, op te 
treden tegen geluidsoverlast en aangifte te doen bij de politie. 
 

10. Het is niet toegestaan het afgemeerde vaartuig tot voorwerp van commerciële 
activiteit  te maken. Hieronder wordt mede verstaan de verkoop van het vaartuig, 
alsmede het aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen en 
aanduidingen.  

Regels bij geluidsoverlast. 
In onderling overleg tussen  

- de watersportgemeenten in Fryslân,  
- de politie Fryslân en  
- de Koninklijke Landelijke Politiediensten (KLPD)  

zijn uniforme regels bij (geluids) overlast vastgesteld.  
 
De volgende regels worden gehanteerd: 
     • Stap 1:  de bezoekers worden met een flyer gewaarschuwd en gewezen op de 
consequenties bij  
                     veroorzaken van (geluids) overlast volgens stap 2 en stap 3 
     • Stap 2:  tegen veroorzakers van (geluids) overlast wordt proces-verbaal opgemaakt. 
Eventueel wordt  
                     (geluids) apparatuur in beslag genomen 
     • Stap 3:  bij herhaald veroorzaken van overlast wordt wederom proces-verbaal 
opgemaakt, en de apparatuur  
                     in beslag genomen. De veroorzakers worden met de boot de haven uitgestuurd. 
Indien sprake is  
                     van een huurboot wordt de  verhuurder in kennis gesteld met eventueel verzoek 
de boot op te halen.  
                     De overige watersportgemeenten in Fryslân, waar ook deze regels gelden, 
worden op de hoogte  
                     gesteld van het wegsturen.    
    
Voor vragen of verdere informatie kunt u terecht bij de havenmeester.  
 
Wij wensen u een prettig verblijf op het Starteiland Sneekermeer. 
Bestuur Stichting Skarsweagen 
 
Sneek,Stichting Skarsweagen / 7 februari 2022 
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