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Informatie voor het bezoeken van het Spaarnestad Concert.  2021 
 Niet alle sloepen passen onder de bruggen van de Bakenessergracht 
Een sloepeigenaar dient te weten of hij/zij met de sloep op de locatie kan komen. 
 
Op zaterdag 3 juli wordt de Bakenessergracht gestremd vanaf 17.00 uur bij de Wildemansbrug 
vanaf het Spaarne en invaart vanaf de Nieuwe Gracht ter hoogte van het Paardenwed. 
Vanaf 18.30 uur kunnen sloepen met een geldig entreebewijs voor het concert invaren vanaf 
het Spaarne 
 
Het aanmeren voor het podium wordt begeleid door de Prins Willem Zeeverkenners Haarlem. 
Zij verzorgen de controle van uw entreebewijs en sloepvlag, zorg dat de vlag goed zichtbaar is 
bevestigd aan uw sloep. De waterscouts bepalen ook uw ligplaats in de haven.  

 
Reglement. 
 
We stellen hoge eisen aan de veiligheid van u en uw gasten. Wij hebben daarom in overleg 
met en in opdracht van de hulpinstanties en onze eigen beveiliging dit reglement zorgvuldig 
opgesteld.  
 
Om het Spaarnestad concert tot een veilige en geslaagde dag te maken rekenen we op uw 
medewerking.  Wij gaan er vanuit dat iedereen die aanwezig is op het evenement de in dit 
reglementen aangegeven aandachtspunten/huisregels kent. 
Neem daarom a.u.b. even een paar minuten om deze goed door te nemen.     
 
1. De schipper is de BOB en moet nuchter blijven. Het varen onder invloed (> 0,8 promille) is 
strafbaar. Alcoholcontroles tijdens terugvaart zijn aangekondigd door de waterpolitie,  
maar belangrijker is het voor de veiligheid aan boord. Spreek je schipper indien nodig erop aan.  
 
2.  Harddrugs en wapens zijn verboden.  
 
3.  Houd rekening met de omwonenden tijdens de heen- en terugvaart! Met name bij de eventuele 
woonboten langs uw vaarroute.  
 
4.  Geen versterkte muziek tijdens het varen door de singels of grachten en tijdens het Spaarnestad 
concert. Dit wordt niet getolereerd. 
 
5.  Hanteer de basisregels op het water. Vaar niet harder dan de maximumsnelheid van 6 km. 
Hinderlijke golfslag veroorzaken is verboden, haal elkaar niet in en voorkom aanvaringen.  
Houdt stuurboordzijde aan. Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie op, de begeleidingssloepen 
van de Prins Willem Zeeverkenners zijn herkenbaar.  
 
6.  De minimale uitrusting van een deelnemende boot moet zijn:  
Goede verlichting, rondom schijnend wit. Is je boot langer dan 7 meter dan heb je ook rood en 
groen nodig en een rondom zichtbaar witte lamp.  
Minimaal 2 stootwillen aan elke kant en 3 landvasten. Aanleggen volgens koplijn, achterlijn en 
spring houdt rekening met de wind • Een goedgekeurde brandblusser • volledige EHBO kit.  
 
7.  Het aanleggen op de locatie van het Spaarnestad Concert kan en mag enkel en alleen 
gebeuren met de vlag en entreebewijs van het Spaarnestad Concert 2019. 
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8.  We zijn enkel en alleen met gelijkgestemden, help elkaar met aanleggen, overstappen en let op 
elkaar. Asociaal gedrag wordt niet getolereerd.  
 
9.  Gooi geen boten los als u er tussenuit wilt, los het met elkaar op en leg de boten weer goed vast. 
Voorkom schade, door u aan bovengenoemde afspraken te houden.  
Cultuurstichting Het Spaarne is in geen geval aansprakelijk voor schade, ook niet aan boten, dit is uw 
eigen verantwoordelijkheid.  
 
10.  Schakel bij onregelmatigheden of ongevallen altijd iemand in van de toezichthouders of EHBO. 
 
11.  Er kan op locatie niet gezwommen worden. Zwemmen in het hart (dus tussen de boten) is ten 
strengste verboden.  
 
12. Drank nuttigen uit glas is niet toegestaan op het voor publiek toegankelijke openbare ruimtes 
zoals de kades en bruggen.   
 
13.  De schipper en bemanning zorgen dat alle deelnemers op zijn/haar boot hun afval meenemen in 
zelf meegebrachte vuilniszakken en aan het einde van het Spaarnestad concert En zeker niet in het 
water gooien. Houd onze mooie stad schoon!  
 
14. Aantal personen per boot.  
De schipper is verantwoordelijk voor het aantal personen dat veilig op de boot aanwezig is of mag 
zijn. Let op dat je boot voldoende vrij boord houdt. 
  
15. Als je bedenkt net na afloop dat je nog zo nodig naar de wc moet, doe dit dan niet in de havens, 
of bij andere omwonenden. Er zijn toiletten op de wallekant. 
  
16. Zorg dat brandstoftanks buiten bereik van vuur is zoals bijvoorbeeld  brandende 
sigaretten/sigaren. Open vuur is verboden. 
 
Handige zaken om mee te nemen:  
Zaklantaarn, vuilniszakken, toiletpapier, warme kleding.  
 
Mocht je eerder weg willen!  Meldt dit bij de Prins Willem Zeeverkenners bij aankomst. 
 
Let op elkaar, help bij overstappen. Stap voorzichtig over als je van boot naar boot gaat.   
 
Weet dat je aan een unieke dag meewerkt en dat wij er met elkaar een fantastisch evenement van 
maken.  
 
De stichting is op geen enkele wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor letsel of (gevolg)schade 
door diefstal, ongelukken, e.d. tijdens het evenement.  
Cultuurstichting het Spaarne benadrukt dat veiligheid boven alles gaat. 

 


