
STICHTING SKARSWEAGEN  

                                                                                                                         
Ligplaats en stallingsabonnement 2020  
                                                                                                  
Sneek, januari 2020  
Geacht K.W.S.-lid, 
 
Vóór 1 april kunt u zich digitaal via www.kws-sneek.nl weer opgeven voor een zomer ligplaatsabonnement  in de 
havens op het Starteiland en/of een stallingsplaats bij de Roerkoning.  
Voor een kampeerabonnement of het reserveren van een camperplaats kunt u, uitsluitend als deelnemer tijdens 
KWS-evenementen, bij de havenmeester terecht. 
    
Havenbeheer en beheer Starteiland 
Stichting Skarsweagen heeft voor het beheer en toezicht van het Starteiland havenmeesters in dienst. De 
havenmeesters zijn goed zichtbaar, aanspreekbaar en gastvrij. Naast het verrichten van klein onderhoud zijn zij 
belast met toezicht op navolging van het havenreglement.  
Indien uw boot 12m of langer is wordt van u verwacht dat u tijdens drukke evenementen (zoals Kleine 
Sneekweek, Zomerwedstrijden, Sneekweek), ligplaats kiest in de grote haven Zuid. Het is voor deze categorie 
niet toegestaan om tijdens genoemde evenementen in de kleine havens (Noord en Oost) af te meren.  
Enerzijds vanuit het oogpunt van brandveiligheid, anderzijds vanuit capaciteitsproblemen en storingen aan de 
electriciteitsvoorziening in de kleine havens.  
 
Blue water App 
Onze haven moderniseert en we hebben een handige nieuwe service voor onze gasten en abonnementhouders: 
u kunt nu met de Blue Water App het liggeld betalen. Het werkt heel eenvoudig: download de gratis Blue Water 
App op uw mobiele telefoon en u maakt eenvoudig een profiel aan. Daarna kan bij onze haven en bij 35 andere 
havens in Nederland het liggeld betaald worden vanaf de boot met uw telefoon, zonder dat u naar het 
havenkantoor hoeft te lopen. 
U hoeft alleen maar het nummer van uw ligplaats, het aantal overnachtingen en passagiers in te vullen en nadat u 
op ‘betaal’ drukt, wordt het geld via iDeal of uw creditkaart overgemaakt naar de haven. Als vaarder betaalt u 
niets voor deze service. Na de betaling krijgt u automatisch een unieke toegangscode via de email waarmee u de 
deuren van de toiletruimten kunt openen. Deze code kunt u delen met de andere crew. Voor meer informatie en 
het downloaden van de app ga naar https://www.bluewaterapp.nl  
 
Verder kunnen leden die gebruik willen maken van langer liggen middels het ligplaats abonnement intekenen 
zoals het alijd is gegaan. 
Wanneer u aankomt op het Starteiland dient u de eerste keer dat u ligplaats kiest te betalen bij de havenmeester. 
Abonnementsgelden zullen derhalve niet worden geincasseerd. U zult ruim voor aankomst een email ontvangen 
met uw persoonlijke code voor de Blue Water App zodat u zich kunt aanmelden als u in de haven ligt. Tevens 
krijgt u hiermee middels een unieke code toegang tot het toiletgebouw. U krijgt geen abonnementskaart meer 
omdat de havenmeester na uw aanmelding via de Blue water App kan zien dat u abonnemensthouder bent. 
De boxen zijn vanaf dit seizoen derhalve ook genummerd. 
 
Stroomvoorzieningen 
Het aantal stroomaansluitingen is 70% van het aantal ligplaatsen. Vanuit het beheer functioneert de uitbreiding 
van de stroomvoorziening naar tevredenheid. Storingen worden nog veroorzaakt door te hoge afname van 
stroom: we verzoeken de gebruikers om stroomvretende apparatuur (wasmachine, stofzuiger, magnetron, boiler, 
oven, of airco) via het eigen aggregaat te voeden. De havenmeesters  zullen hier ook op toezien. 
 
Stalling bij de Roerkoning 
De zomerstalling was vorig jaar vol bezet. Daarom wordt alleen stalling toegewezen aan wedstrijdboten, die aan 
de trainingen en wedstrijden van de KWS in 2020 daadwerkelijk deelnemen. Stalling onder afdak is alleen 
bedoeld voor jeugdboten. Zoals ieder jaar worden aanvragen in volgorde van binnenkomst toegewezen, hout 
gaat voor polyester.  
Stalling is alleen mogelijk in de periode vanaf 28 maart tot 19 oktober. Op 19 oktober dient het stallingsterrein 
geheel ontruimd te zijn. Winterstalling is niet toegestaan. In de wintermaanden is de overdekte stalling volledig in 
gebruik voor de boten van de KWS en het materieel van Skarsweagen.  
 

(NIEUW)Vaste seizoenligplaatsen 
Naast het huidge seizoen ligplaatsabonnement van maximaal 40 ligdagen is het ook mogelijk om voor de periode 
28 maart tot 25 oktober onbeperkt in de haven te liggen op een vaste ligplaats. Hiervoor zijn vaste 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. (zie kaartje op website) 
Tarieven t/m 10 m. € 750,00, 10 m. t/m 12 m. € 1000,00 en 12 m. t/m 15 m. € 1250,00 
Prijzen zijn incl. stroomkosten. 
De ligplaatsen worden in overleg met de havenmeesters aangewezen. 

http://www.kws-sneek.nl/
https://www.bluewaterapp.nl/


 
Tarieven 2020 
De tarieven voor 2020 zijn als volgt vastgesteld: 
○             Zie aanvraagformulier. Prijzen zijn berekend op bootlengte 
               watertoeristenbelasting voor niet-ingezetenen van de gemeente Súdwest-Fryslân € 50,00 
○             stroomkosten zijn in het tarief inbegrepen          
○             stalling onder afdak voor optimist € 60,00 en voor flits € 120,00  
○             open stalling voor optimist € 30,00, voor flits, splash,vaurien, laser en rs-feva € 60,00,  
○             open stalling voor schakel en 29-er € 90,00   
 
Aanvraagformulier en havenreglement 2020 
Ligplaatsabonnementen worden uitsluitend toegekend aan leden van de K.W.S. 
Donateurs en jeugdleden komen hiervoor niet in aanmerking. 
De Marrekrite-wimpel is tegen betaling van €15,00 te verkrijgen bij de havenmeester 
      

Wij wensen u een goed vaarseizoen toe in 2020. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van Stichting Skarsweagen 
Karst Doevendans en Ko Otte   
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