
 
Havenreglement Passanten WSV de Mars, Zutphen 

Geldersche IJssel km. 930 
 
Het uitgangspunt van ons havenreglement is dat alle leden, partnerleden, donateurs EN passanten met 
veel plezier gebruik maken van onze faciliteiten, met als motto : 

“Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet” 
 
Artikel 1.: 

A. Natuurlijk bezorgen wij elkaar geen overlast. 
B. Wij houden de steigers zo veel mogelijk vrij voor een ruime doorgang van anderen, dus geen 

bagage, fietsen, bijboten, surfplanken, stroomdraden enz. op de steiger. 
C. Als we willen vissen, doen we dat vanaf onze eigen boot. 
D. De haven heeft ruime voorziening voor afval : 1. Zwarte container voor de ingang van de haven 

voor restafval van boord; 2. Een blauwe container voor papier en karton; 3. Een gele container 
voor glas en 4. Twee groene oliedrums voor klein metaalafval (blikjes etc.). 

E. We fietsen nooit op de steiger en nemen alleen de fiets mee op de steiger om hem aan boord te 
hijsen, niet om hem daar (tijdelijk) te parkeren. Voor het toegangshek hek staat een fietsenrek. 

F. Niet iedereen heeft huisdieren of houdt daarvan, dus we houden honden aan de lijn en leggen 
geen huisdieren op de steiger. 

G. We laten onze huisdieren niet in de haven zwemmen. 
H. We zijn uiterst voorzichtig met vluchtige brandbare stoffen, zoals benzine, bijvoorbeeld bij het 

vullen van buitenboordmotoren, wat wij niet op de steiger doen en niet aan de kinderen overlaten; 
vul jerrycans / buitenboordmotoren alleen bij op het plateau van het afzuigstation !!! 

I. Bij eigen klein onderhoud aan onze boot zorgen wij er voor dat niemand last heeft van onze 
werkzaamheden, zoals lawaai, stank, stof, ijzervijlsel enz. 

J. We gebruiken (gratis) drinkwater als DRINKWATER, en maken onze boot schoon met het 
glasheldere water uit de Geldersche IJssel, met een putsemmer of aparte pomp. 

 
Artikel 2.: 

Hoewel de Watersportvereniging de Mars een verzekering heeft, zoals u kunt verwachten van een 
professioneel geleide vereniging, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor uw 
eigendommen en/of uw persoonlijk letsel. 
 

Artikel 3.: 
A. Wij hebben normale  afspraken met het bedrijf dat onze afval ophaalt. Wij gaan er van uit dat 

iedereen zich houdt aan deze afspraken, zoals : GEEN chemisch afval (vast of vloeibaar) in onze 
containers. En uiteraard geen afval wegzetten buiten de containers om (zie ook Art.1 D). 

B. Wij bieden de (gratis !!!) mogelijkheid om uw chemisch toilet te legen in onze aparte stortruimte. 
De sleutel om die ruimte te gebruiken kunt u afhalen bij de havenmeester. Wij verzoeken u 
dringend om de ruimte na gebruik grondig schoon te maken met de aanwezige spoelslang. 

C. In de loop van het nieuwe vaarseizoen 2022 zullen wij weer beschikken oever een afzuigsysteem 
om de vuilwatertank te kunnen ledigen. De havenmeester zal u helpen het systeem te gebruiken. 
Het gebruik is gratis. Afzuigen van bilgewater kost € 10,= per afzuiging. 
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Bestuur WSV de Mars 




