
                       Winterberging op de wal 
 
Alle leden die belangstelling hebben om dit jaar hun schip op de wal te zetten, 
moeten daarvoor een invulformulier ophalen bij de havenmeester. Het is ook mogelijk dit 

winterbergings-formulier vanaf onze website (wsvdegors.nl) te downloaden of op te vragen 

via: jachthaven@wsvdegors.nl 

De formulieren moeten voor de hieronder gestelde datum weer bij de havenmeester of via 

jachthaven@wsvdegors.nl. zijn ingeleverd. 

 

LET OP! 

Ook de eigenaren van sloepen, vis/roeiboten die bij de Gors op de wal willen 

overwinteren, moeten zich aanmelden met een formulier. 
Door het aanscherpen van de milieuregels mogen er geen boten meer worden opgeknapt bij het 

kraantje en de afspuitplaats. Alleen tijdens de winterberging periode mag u uw boot afspuiten 

bij het kraantje en moet u daarna uw boot verplaatsen naar de aangewezen plaats op de 

(onverharde) parkeerplaats. 

 

Doordat de beschikbare ruimte voor stalling van schepen op het parkeerterrein beperkt is, 

wordt er een veilige indeling gemaakt en aan de hand van deze indeling wordt u een plaatsje 

aangewezen.  Zonder vooraf een ingevuld en tijdig ingeleverd formulier, zal het niet mogelijk 

zijn uw boot op de wal te stallen.  
 

Dus in het seizoen 2020/21 zal gelden: 
 

• Iedereen moet zelf een winterbergings-formulier ophalen of downloaden. 

• Alle schepen (dus ook sloepen en roei/visboten) die op de wal gaan, moeten  

voor 6 oktober zijn aangemeld. 

• Het met de mobiele kraan hijsen en opstellen van de grotere schepen op het verharde terrein 

zal dit jaar op zaterdag 7 november 2020 plaats vinden. Deze schepen gaan op 17 april 

2021 weer te water. 

• Het aantal schepen op het verharde terrein wordt beperkt tot ca. 26 

• Bij ruimtegebrek wordt voorrang gegeven aan diegenen wiens vaartuigen de vorige winter  

in het water zijn gebleven.     

• Ook alle boten die via de trailerhelling of het kraantje op het parkeerterrein willen 

overwinteren, moeten zijn aangemeld.  

Stallen is toegestaan tussen 7 november 2020 en 17 april 2021. 

• Laswerk, slijpwerk en tollen van het onderwaterschip van schepen wordt in principe niet 

meer toegestaan, kleinere las en slijpwerkzaamheden dienen met het bestuur, minimaal 2 

weken voordat de schepen uit het water gaan, overlegd te worden.  

• Verder zullen bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan schepen en roeiboten 

de bepalingen uit het nieuwe Jachthavenreglement 2019 volledig en zorgvuldig moeten 

worden nageleefd. Dit geldt speciaal voor de bepalingen opgenomen onder art. 

12.Winterberging en art. 16. Milieubeheer. 

• Aangezien vervuiling van het oppervlakte water van de Linge voorkomen dient te worden, 

moet er nauwlettend zorg gedragen worden dat er absoluut geen vuil verspreid wordt in de 

omgeving. Eventuele boetes die hieruit kunnen voortvloeien zullen de veroorzaker 

aangerekend worden. 

 

Over eventuele Covid-19 (Corona) maatregelen zullen wij u ter zijner tijd informeren. 

 

Namens het bestuur: 

Gerard van Dijk en Erik Berendsen 


