
Corona maatregelen Jachthaven Strijensas per 1 april 2020

Activiteit Maatregel Protocol Jachthaven

Parkeren
tussenruimte minimaal 1,5 M en teveel drukte 

tegengaan

auto's met 1 parkeervak tussenruimte 

neerzetten verdeeld over het parkeerterrein, 

niet gelijktijdig met anderen uitstappen, 

oplopen

Gebruik bagagewagens
Contact besmettingsrisico tegengaan, tussenruimte 

1,5M garanderen

Ophalen/terugbrengen bagagewagen met 

inachtneming tussenruimte van 1,5M. 

Dagelijks desinfecteren wij de 

contactoppervlakken.

Winkel
Gesloten, wel bestellingen mogelijk via telefoon en 

email

Uitgifte goederen/gereedschappen via loket 

met > 1,5 meter afstand. Betaling via bankapp 

op IBAN haven, pin aan het loket of op 

rekening

Sanitaire voorzieningen
Voorlopig tot 28 april 2020 gebruik niet mogelijk tot 

nader order
NVT

Botenkraan

Alleen op afspraak via online kraanagenda, 

behoudens noodgeval. Tussenruimte > 1,5 M 

garanderen, teveel drukte tegengaan

Booteigenaar komt met max 2 personen en 

blijft op aangewezen plek op ruime afstand 

van havenmedewerker staan bij rangeren. 

Tijdens het kraanwerk neemt eigenaar plaats 

achter de gele lijn op daartoe aangewezen 

plek. Als boot te water ligt aan boord gaan en 

direct wegvaren naar ligplaats of thuishaven.

Mastenkraan
Alleen via telefonische, email afspraak. Geen contact 

met haventeam. Hygiëne-maatregelen

Uitsluitend zelfbediening, geen assistentie 

door haventeam mogelijk. 

Gebruiker/eigenaar blijft te allen tijde zelf 

verantwoordelijk, regels worden getoond bij 

de mastenkraan. Contactvlakken worden 

gedesinfecteerd  (lierhendel). In de 

mastenkraan klimmen met gordel via uitgifte 

loket. Na gebruik wordt de gordel 

gedesinfecteerd.

Mastopslag
Alleen via telefonische, email afspraak. Geen contact 

met haventeam.

Alleen zelfbediening, betaling via factuur, 

geen assistentie van haventeam mogelijk.

Onderhoud aan boot buiten
Geen contact met andere gasten en haventeam, 

afstand > 1,5M garanderen, grote drukte tegengaan

Het haventeam houdt toezicht op een max 

aantal personen (per boot niet meer dan 2 

personen) dat gelijktijdig aanwezig is op het 

buitenterrein zodanig dat voldoende 

tussenruimte gegarandeerd blijft, auto's met 

tussenruimte parkeren, bij inschakelen 

externe onderhoudsbedrijven dit graag 

aanmelden via telefoon havenkantoor. 



Onderhoud aan boot binnen
Geen contact met andere gasten en haventeam, 

afstand > 1,5M garanderen, grote drukte tegengaan

Het haventeam houdt toezicht op het max 

aantal personen (per boot niet meer dan 2 

personen) dat gelijktijdig aanwezig is in de 

loods zodanig dat voldoende tussenruimte 

gegarandeerd blijft, bij inschakelen externe 

onderhoudsbedrijven dit graag aanmelden via 

telefoon havenkantoor.

Naar de boot gaan in de box

Geen contact met andere gasten en haventeam, 

afstand > 1,5M garanderen, grote drukte tegengaan. 

Recreatief overnachten is helaas niet meer 

toegestaan tot nader order. Sanitair voorlopig tot 28 

april gesloten.

Bij overdag recreëren in de box tussenruimte 

van minimaal 1,5M garanderen. Het 

haventeam kan u verzoeken hier goed 

rekening mee te houden.

Bezoek restaurant
Uitsluitend afhaalmenu's via website Restaurant de 

Batterij. Terras en picknickplekken gesloten
Zie website Restaurant de Batterij

Passanten en camperaars

Voorlopig tot 28 april 2020 is recreatieve 

overnachting niet toegestaan, deze service is dus tot 

nader order niet mogelijk

NVT

Trailerhelling

Geen contact met haventeam of andere gasten, 

gebruik sanitair is niet mogelijk, betaling en 

toegangspas via enveloppen aan buitengevel 

havenkantoor

Bij aankomst betaling en toegangspas regelen 

via pin aan loket of via enveloppen aan 

buitengevel havenkantoor, boot te water 

laten, auto + trailer correct parkeren. Geen 

hulp bieden aan anderen, geen assistentie 

van haventeam mogelijk. Afstand 1,5M 

garanderen. Eventuele aanwijzingen 

havenmeester opvolgen. 

Tanken

Aanmelden via telefoon op openingstijden, geen 

contact met haventeam of andere gasten, hygiëne 

maatregelen

betaling via pin aan loket, enveloppen aan 

buitenzijde gevel, betaalapp of Rek. Krt (voor 

ligplaatshouders). Handschoenen beschikbaar 

stellen + desinfecteren

Verhuur Marex
Voorlopig tot 28 april 2020 niet mogelijk tot nader 

order
NVT

Verhuur Boat & Breakfast
Voorlopig tot 28 april 2020 niet mogelijk tot nader 

order
NVT

Fiertsverhuur
Voorlopig tot 28 april 2020 niet mogelijk tot nader 

order
NVT

Kanoverhuur
Voorlopig tot 28 april 2020 niet mogelijk tot nader 

order
NVT

Speeltuintje en BBQ
Voorlopig tot 28 april 2020 niet mogelijk tot nader 

order
NVT


