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“Havendienst Harlingen” 
De Verkeerspost wordt 24/7 bemand. Zij zorgt 
voor o.a.: 

 Veilig en vlot verloop van het 
scheepvaartverkeer; 

 Toewijzing van ligplaatsen 

 Registreren van scheepsbewegingen 

 Verstrekken van nautische informatie 

 Bediening van Sasbrug en keersluis 
 

Marifoonblokkanaal VHF11 
In de buitenhavens van Harlingen is VHF 11 
aangewezen als marifoonblokkanaal. Dit betekent 
dat alle schepen verplicht zijn op dit kanaal uit te 
luisteren en navigatieverkeer te voeren. In het belang 
van veilige scheepvaart:   
 

Houdt uw marifoongesprek kort en bondig! 
 
Voer overige gespreken op een daarvoor bestemd marifoonkanaal. De 
Verkeerspost bewaakt de gespreksdiscipline op VHF 11. 
  
Beroepsvaart  
Beroepsvaart is verplicht toestemming te vragen voor het bevaren van 
de haven voordat zij losmaken of de haven binnenlopen 
   
Bunkeren: 
Bunker- en bilgeboten kunt u aanroepen op het bunkerkanaal VHF 82. 
 
Pleziervaart:  
Pleziervaart hoeft zich niet te melden! Luister goed op VHF11 en voer 
alleen de noodzakelijke navigatiegesprekken op dit kanaal. 
 

Verkeersinformatie en –aanwijzingen. 
Bij normaal verloop van het scheepvaartverkeer zal de Verkeerspost 
uitsluitend verkeersinformatie verstrekken. Deze informatie heeft tot 
doel de gezagvoerder te ondersteunen in zijn beslissingen over de te 
varen route. Het is in eerste instantie de eigen verantwoordelijkheid 
van gezagvoerders om duidelijke passeerafspraken te maken met 
koerskruisers, tegenliggers e.d. De Verkeerspost ziet hier op toe. 
Als er geen of onduidelijke afspraken worden gemaakt, zal de 
verkeerspost ingrijpen door het geven van een verkeersaanwijzing. De 
schipper is verplicht aan een verkeersaanwijzing gevolg te geven 
(BPR1.19). 
 
Sperren van de haven 
In bijzondere situaties, zoals tijdens het 
passeren van bovenmaatse schepen en bij 
evenementen, kan de Verkeerspost 
besluiten de haven te sperren.  
Dit wordt kenbaar gemaakt middels twee 
rode lichten op de Verkeerspost.  
 
Tijdens het sperren is het voor alle schepen 
verboden de haven te bevaren. Uitsluitend 
de Verkeerspost kan ontheffing verlenen van 
dit vaarverbod. 
 

Varen doe je samen! 
Nuttige informatie voor watersporters en 
beroepsschippers vindt u op de website 
www.varendoejesamen.nl. Hier kunt u ook het 
knooppuntenboekje 5a Waddenzee downloaden. Een 
aanrader voor een goede reisvoorbereiding in ons mooie 
Waddengebied, 

http://www.harlingen.nl/haven
http://www.varendoejesamen.nl/
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Verantwoord 
Marifoongebruik  

 

 
in de haven van 

HARLINGEN 
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