Recreatievaart in de Eemshaven

De Eemshaven, een haven die volop in beweging is met een diversiteit aan
verschillende soorten en maten scheepvaart. Een ferry die op tijd staat, grote
en bijzonder grote schepen m.b.t. de wind offshore die vaak uitstekende
lading-delen hebben en door hun omvang minder snel reageren dan een
normaal schip. Zeeschepen die met een diepgang van 14 meter binnenkomen en daardoor door hun diepgang beperkt zijn en alleen op bepaalde
tijden mogen binnenkomen, zijn geregeld te zien.
Daarnaast moeten we de binnenvaartschepen en diverse ander dienstverleners ook niet vergeten. Kortom een industriehaven waar continue
bedrijvigheid is.
De havenmonding is de eerste uitdaging die men tegenkomt, stroom en
wind zorgen hier geregeld voor bijzonder lastige situaties.
Al deze en meerdere factoren in de Eemshaven, aan de rand van Werelderfgoed Waddenzee en Natura 2000, zorgen ervoor dat recreatievaart verboden
is in de Eemshaven.

Noodsituaties
Een noodsituatie kan natuurlijk altijd voorkomen. Denk hierbij aan
averij, gewonden aan boord of extreem slecht weer. In deze gevallen zal per situatie bekeken worden of er toestemming kan worden
verleend om de Eemshaven binnen te lopen en te mogen afmeren. Als
er een ligplaats beschikbaar is, dan zal dat aan de drijvende steiger in
de Emmahaven zijn. Overige ligplaatsen zullen en kunnen hier niet
voor gebruikt worden.

Zorg voor een goede reisvoorbereiding:
•
•
•
•

•

Beschik over actuele waterkaarten en almanak.
Maak een vaarplan en houd rekening met het getij en de
weersomstandigheden. Op de website vaarweginformatie.nl kunt u
hier veel actuele informatie over vinden.
Ga na welke marifoonkanalen relevant zijn.
Zorg dat de boot in orde is om zoveel mogelijk te voorkomen dat
je onderweg in de problemen komt. Veel informatie voor een goede
reisvoorbereiding is ook te vinden op de website van ‘Varen doe je
Samen’.
Informatie met betrekking tot de havens Delfzijl en Eemshaven
kunt u vinden op de website van Groningen Seaports.

Meer informatie
Groningen Seaports
Nautisch Service Centrum
Handelskade Oost 1
9934 AR Delfzijl
Postbus 20004
9930 PA Delfzijl

Telefoon +31 (0)596 640410
E-mail: operations@groningen-seaports.com
Website: www.groningen-seaports.com

		

Gouden regels:
Als men toestemming heeft om in de Eemshaven te mogen varen, dan dient men zich aan onderstaande
regels te houden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vraag ruim van tevoren toestemming op VHF 66 – Havendienst Eemshaven;
Voor de monding meldt u zich op het VTS-blokkanaal VHF 1 – VTS Eemshaven;
Luitster uit en blijf tijdens het varen in de Eemshaven stand-by op VHF-1;
Meld u, indien hier naar gevraagd wordt;
Volg de aanwijzingen van de VTS-operator;
Houd stuurboordwal en neem de kortst mogelijke route naar de bestemming.;
Het is in de haven verboden te zeilen. In de haven dienen de zeilen neergelaten te zijn;
Kijk regelmatig achterom. De dode hoek van een binnenvaartschip is zo’n 250 – 300 meter.
Dat betekent dat ze u heel vaak niet kunnen zien;
Het verblijf in de Eemshaven dient zo kort mogelijk te worden gehouden.

Ligplaats
Als u toestemming heeft om de Eemshaven binnen te komen, dan zal u een ligplaats worden toegewezen
aan de drijvende steiger in de Emmahaven. Deze steiger ligt geregeld vol en een aantal plekken zijn
verhuurd. Dit kan betekenen dat u eventueel langs een ander schip moet afmeren. Volgt u de aanwijzingen
die eventueel gegeven worden op.

Overzicht Eemshaven - Niet voor navigatie doeleinden!

