
Nieuwsbrief Haven Arnhem 
 

De haven van Arnhem is in ontwikkeling. Dat zal u wellicht niet ontgaan zijn. Na de renovatie van de 

Nieuwe Kade en de aanleg van walstroom is de ook Park-line app voor het afrekenen van havengelden 

actief. Er is een nieuwe Havenverordening en een nieuwe Verordening op de scheepvaartrechten. Het 

baggerwerk in de Haven van Coers is afgerond en het baggerwerk voor de Defensiehaven is in 

voorbereiding om in 2018 te starten. De fecaliënafvoer in de Nieuwe Kade is vernieuwd. Al met al is er dus 

veel gaande in Arnhem. In deze nieuwsbrief zullen een aantal van deze ontwikkelingen nader belicht 

worden. Verder vragen de bewoners van de woonschepen aan de rivier om snelheid te minderen bij het 

langsvaren. 

 

Havenverordening 

Op 27 december is de nieuwe Havenverordening voor Arnhem door 

de raad aangenomen. Als een van de opvallende veranderingen zal 

het generatorverbod per 1 januari ingevoerd. U treft de complete 

tekst van de nieuwe verordening op www.arnhem.nl 

 

Generator verbod 

Van de omwonenden krijgen we al jaren klachten over geluid en 

fijnstof van dieselgeneratoren. Daarom is walstroom aangelegd op 

de Nieuwe Kade en zal de volgende winter, van 2018 op 2019, ook 

walstroom beschikbaar zijn in de Nieuwe Haven. Na een periode van 

vrijwillig gebruik van de walstroom heeft de gemeente besloten het 

gebruik van dieselgeneratoren per 1 januari 2018 te verbieden op 

die plaatsen waar walstroom beschikbaar is.  

 

Tarief 2018 

De tarieven voor het liggeld 2018 zijn totaal anders ingericht dan wat u van Arnhem gewend was. De 

tarieven gaan verschillen per gebied. De Rijnkade zal duurder geworden, de Nieuwe Kade goedkoper, en 

het tarief voor de Nieuwe Haven zal nagenoeg gelijk blijven. 

Tarief 2018 is per 1 m2 en afhankelijk van soort schip, reden van gebruik van de kade, tijdvak en aan 

welke kade men ligt, zie onderstaande tabel: 

 
 Type schip  Plaatsruimte 

of  
laadvermogen 

Tijdvak (indien 
per keer 
berekend) 

Tarief per zone Tijdvak 
abonnement 

 

     65000 65010 65020   

     Nieuwe 
Haven 

Nieuwe 
Kade 

Rijnkade   

1.1.2.1 Overige 
vaartuigen 

 Per 1 m
2
 Per 7 dagen € 0,137  € 0,123  € 0,150  Per jaar € 6,10 

1.1.2.2 Passagiersschip  Per 1 m
2
 Per 7 dagen € 0,137  € 0,123  € 0,150  Per jaar € 6,10 

1.1.2.3 Vrachtschip - Laden en lossen 
roerende zaken 
- Bij gebruik maken 
van de kade voor 
reparatie aan het 
schip 

Per 1 ton Per 7 dagen € 0,123  € 0,123  € 0,135  Per jaar  € 5,20 

1.1.2.4 Vrachtschip Laden en lossen 
roerende zaken 
indien gewicht < 
helft van 
(maximaal) 
tonnage van het 
vaartuig 

Per 1 ton Per 7 dagen € 0,059  € 0,059  € 0,065  Per jaar  € 5,20 

1.1.2.5 Vrachtschip Doorvaart 
(maximaal 4 
dagen) 

Per 1 ton
 

Per 4 dagen € 0,042  € 0,042  € 0,046  Per jaar  € 5,20 

 

Meer informatie treft u op www.arnhem.nl onder Verordening op de scheepvaartrechten. De tarieven voor 

drinkwater, afgifte van afval en het tarief voor walstroom blijft nagenoeg gelijk. Nieuw is dat wij €50,- 

http://www.arnhem.nl/
http://www.arnhem.nl/


administratiekosten gaan rekenen als u geen gebruik maakt van de Park-line App voor de betalen van uw 

liggeld 

 

Green Award 

Bij het vaststellen van de tarieven voor 2018 is ook de zorg voor het milieu meegenomen. Schepen met 

een Green Award certificaat krijgen korting op de havengelden. Voor de inhoudelijke tekst kunt u terecht 

op www.arnhem.nl Naast vracht- en tankschepen kunnen ook passagiersschepen een Green Award 

certificaat behalen, zij het in combinatie met een Green Key certificaat. www.greenaward.org 

 

Park-line App 

Op 1 augustus hebben wij als eerste haven in Nederland de facturatie van de havengelden via een app 

gerealiseerd. Samen met het bedrijf Park-line Aqua hebben we deze app ontwikkeld om de havengelden 

te innen. Naast de App kunt u ook via internet op http://www.park-line.nl werken. Het registeren is gelijk 

aan de bekende Park-line Walstroom App. Het registeren bij Park-line Aqua eist wel even wat extra 

aandacht om uw scheepsgegevens juist in te vullen. Uw voordeel is dat u direct inzicht in de kosten heeft. 

De app zal nog worden aangevuld voor het verrekenen van drinkwater en afval. We werken aan een 

ligplaatsreserveringsapp die zal in de loop van 2018 beschikbaar komen. Voor nu vragen wij u altijd de 

ligplaats te reserveren bij de havenmeester via haven@arnhem.nl. De planning van de ligplaatsen kunt u 

vinden op http://havenarnhem.hbbh.nl/. Met de Park-line Aqua app is de oude papieren factuur 

verledentijd. Als u geen gebruik maakt van de Park-line Aqua app zullen we € 50,- administratiekosten in 

rekening brengen.   

 

Fecaliën afvoer 

In de Nieuwe Kade is onlangs de nieuwe fecaliënafvoerput gereed gekomen. Op verzoek zal de 

havenmeester u toegang geven tot die put. Aan gebruik van de put zijn vooralsnog geen kosten 

verbonden. 

 

Vaarsnelheid  

De bewoners van de woonschepen aan de Neder-Rijn doen een beroep op de schippers om de 

vaarsnelheid aan te passen. De woonbootbewoners aan het Onderlangs ondervinden veel hinder als grote 

schepen (te) snel varen, vooral als de waterstand laag is. De zuiging binnen de kribben kan grote 

gevolgen hebben, waaronder het losslaan van de woonboten. Natuurlijk is er dan geen sprake van een 

directe aanvaring maar wel van ernstige overlast met hinderlijke gevolgen.  

Namens de Woonbootvereniging Onderlangs 

 

Parkeren lage kades 

Op de Rijnkade en de Boterdijk geldt betaald parkeren, de betaalautomaat staat op de boven kade. Op de 

Nieuwe Kade is het vrij parkeren in de parkeervakken. Buiten de parkeervakken is parkeren niet 

toegestaan. Het is ook niet toegestaan in de grote vakken voor touringcars personenauto's te parkeren 
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