
Infobulletin Haven 
 
Beste ligplaatshouders, 
 
Het eerste officiële jaar dat het beheer van de haven “op eigen benen” ligt achter ons en wij 
kijken er met tevredenheid op terug. Een bijzonder jaar dat onder andere gekenmerkt werd 
door corona, een zeer hoge waterstand in de IJssel. Daarnaast hebben een aantal 
fantastische activiteiten gehad en met de feestdagen in aantocht hebben we samen met de 
scouts van Nautilus de haven in Kerstsfeer kunnen omtoveren.  
 

 
 
 
 
In het overleg met de gemeente bleek dat ook zij tevreden zijn over dit eerste jaar en wel in 
die mate dat ons het beheer voor de komende 4 jaar vergund is! 
Wij kunnen – samen met jullie – dus verder bouwen aan dit pareltje van de Zutphense 
havens dat nog meer tot zijn recht zal komen als Kade Zuid klaar is en er ook weer een 
verbinding met de nieuwe IJsel boulevard is. 
 
 
 
Zoals jullie wellicht weten zullen - hopelijk binnen afzienbare tijd – nog een aantal 
aanpassingen gaan plaatsvinden. Ten eerste betreft het de op- en afgangen. De bovenkant 
van noordelijke loopbrug wordt op het straatniveau gebracht zodat de op- en afgang bij laag 
water minder stijl is. Aan de zuidzijde (de hoek bij het Koelhuis) zal de – inmiddels 
aangepaste - tweede loopbrug worden geplaatst, zodat de zuidzijde ook een betere 
ontsluiting naar de wijk krijgt. 

We zijn geslaagd voor het eerste jaar! 

Aanpassingen aan de haven 



Een belangrijke aanpassing wordt het drijvende toiletgebouw dat als het ware onder de 
loopbrug aan de noordzijde komt. Het ontwerp is klaar en de gemeente staat op het punt dit 
aan te besteden en de toestemmingen en vergunningen ervoor in orde te maken. 
 
 
 
Onze voorzitter – Hans Versteeg – gaat helaas het bestuur verlaten in verband met zijn 
aanstaande verhuizing naar Kampen. We zijn als bestuur Hans enorm dankbaar voor zijn 
inzet bij het opzetten van Stichting Jachthaven Noorderhaven en de invulling daarvan. Wij 
wensen hem dan ook alle goeds in zijn nieuwe woonplaats.  
Wij hebben Erik Meijer bereid gevonden om vanaf 1 januari 2022 Hans Versteeg als 
voorzitter van de Stichting te vervangen. Erik woont aan de haven op de Contrescarp en 
heeft een brede bestuurlijke ervaring. 
 
 
 
Hoewel de kortste dag net achter ons ligt zullen we ons in deze wintertijd gaan voorbereiden 
op het nieuwe vaarseizoen. Als eerst dienen we jullie te melden dat de code van het 
toegangshek en de vuilcontainer gewijzigd is. Vanaf heden is de nieuwe hek code 158. De 
code voor de bagagekar blijven ongewijzigd. 
Daarnaast zijn jullie al geïnformeerd dat de tarieven voor de ligplaatsen aangepast zijn. Door 
deze aanpassing op basis van de gemeentelijke havenverordening 2022, ontstaat er een 
betere balans in de verhouding grootte ligplaats (box) t.o.v. de grootte van het vaartuig. 
 
 
 
Begin januari had het bestuur een aangeklede nieuwjaarsborrel willen houden in het 
Koelhuis voor alle ligplaatshouders. Door de huidige Lock down en de onzekerheid over de 
dan nog geldende maatregelen hebben we besloten deze te verzetten naar het voorjaar. 
Hoewel in deze tijd niets zeker lijkt, hopen we dat we in maart toch met z’n allen bijeen 
kunnen komen en dan het glas te kunnen heffen op een goed, gezellig en veilig vaarseizoen. 
 
Rest ons jullie te danken voor het vertrouwen in ons bestuur en u allen fijne feestdagen en 
een goed 2022 te wensen. 
 
Havenbestuur Stichting Jachthaven Noorderhaven. 

Wisselingen in het bestuur 

Op naar het nieuwe vaarseizoen! 

De nieuwjaarsborrel wordt “lenteborrel” 


