Varen naar het Veenpark
Klazienaveen Noord

Ontdek het verhaal van dit kanaal
De verbazing is vast en zeker groot als u het Veenparkkanaal binnen vaart.
Meer dan 100 jaar terug in de tijd. Een tijd die aan de oever, sinds de turfschepen hier
aanmeerden, lijkt te hebben stilgestaan. Hier ontdekt u het verhaal van het kanaal pas
echt! Het verhaal van de zoektocht naar het bruine goud; turf!

Barger-Compascuum

Aanlegplaats Veenpark

TARIEVENOVERZICHT

Aanleggen in het Veenpark is bijzonder!
U vaart door een dagelijks geopend museaal recreatiebedrijf met eigen passagiersvaartuigen. De doorvaart is uiteraard vrij, van 09:00 tot 17:00 uur. De door de provincie vastgestelde snelheid is 6 km per uur. In het belang van het vaarverkeer en de bezoekers van het
museum gelden wel strikte regels met betrekking tot het aanleggen. Dat kan alleen op de
hiernaast aangegeven locatie en tegen de in het tarievenoverzicht en het havenreglement
vermelde voorwaarden. Maar u ligt dan ook wel heel bijzonder! Midden in de geschiedenis
van het kanaal! Melden bij de receptie of via 0591-324444 van 10:00 tot 17:00 uur.

De Veenvaart... Kanaal met een verhaal!
Liggelden Veenpark

Aanleggen centrum van Barger-Compascuum is gratis

Eerste dag, per opvarende vanaf 5 jaar		

€ 10,00

Voor de daarop volgende dagen geldt:
Prijs per strekkende meter (m1) per dag		
Minimumtarief per boot per dag			

€ 1,00
€ 5,00

Alleen afmeren/aanleggen na 16:00 uur en vertrek
voor 09:30 uur, prijs per strekkende meter (m1)

€ 1,00

Inclusief onbeperkt toegang tot het Veenpark

Alles exclusief eventuele toeristenbelasting

Douche muntinworp			
Elektra aansluiting muntinworp		
Watertappunt 				
Vuil water muntinworp			
•
•
•
•
•

€
€
€
€

1,00
1,00
voorlopig in overleg
1,00

De prijzen zijn per strekkende meter bootlengte inclusief BTW.
Het minimum tarief wordt berekend naar de lengte van 5 meter.
De prijzen zijn exclusief de aangegeven tarieven voor douche, water, stroomvoorziening.
Er wordt gemeten over de volle lengte van de boot van boeg tot achterzijde.
De havenmeester stelt de lengte en het te hanteren tarief vast.
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Havenreglement
Aanlegplaatsen Veenpark Barger-Compascuum
Uitgave Mei 2013
Begripsbepalingen:
Passagiersvaartuig
Vaartuig dat uitsluitend of hoofdzakelijk gebezigd wordt voor het bedrijfsmatig vervoer van personen.
Pleziervaartuig
Een vaartuig dat, naar zijn bouw en inrichting, bestemd is om te worden gebruikt voor het genoegen van
de eigenaar of de gebruiker. Hiermee wordt met name recreatie bedoeld.
Lengte
De lengte over alles.
Dag
Een tijdvak van 24 achtereenvolgende uren, aanvangend om 17.00 uur.
Zomerseizoen
De periode van 1 mei tot 1 oktober.
Havenmeester
Een door het Veenpark daartoe aangesteld persoon.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Het Veenpark is een volledig operationeel museaal recreatiebedrijf dat vrije doorvaart biedt in het
zomerseizoen tussen 08:00 en 17:00 uur. In het belang van eenieder gelden derhalve strikte regels voor
het aanleggen binnen het Veenpark waartoe ook het natuur- en hoogveengebied Berkenrode behoort.
Aanleggen is slechts toegestaan op de daarvoor aangegeven plaats (zie ook plattegrond) tegen betaling van liggeld. Vervolgens melden bij de receptie of via 0591-324444 tussen 10:00 en 17:00 uur.
Aanleggen is nimmer op enige andere locatie binnen het Veenpark toegestaan. Ook niet aan de steigers
en kades die het Veenpark voor haar passagiersvaartuigen in gebruik heeft.
Passagiersvaartuigen kunnen niet volgens de voor pleziervaartuigen geldende regels aanleggen. Zij
dienen ruim van te voren bij de directie van het park een verzoek in te dienen waarna al dan niet een
liggeld en entreevergoeding voor het park voor de passagiers zal worden vastgesteld.
Liggeld is verschuldigd indien op enigerlei wijze gebruik wordt gemaakt van de aanlegplaatsen, de faciliteiten van het Veenpark of door opvarenden van een vaartuig tenzij apart benoemd in de tarievenlijst.
Maatstaf van heffing is de lengte in meters van het vaartuig, vastgesteld door een door het Veenpark
daartoe aangesteld persoon. De lengte wordt gemeten over de volle lengte van het vaartuig
Het recht moet worden betaald op het moment dat de havenmeester hiertoe maant. Het dient in ieder
geval te worden voldaan voordat de nacht aanbreekt.(zonsondergang)
Indien de havenmeester niet aanwezig is dient met telefonisch contact op te nemen met 0591-324444
tussen 10:00 en 17:00 uur.
Een recht om aan te mogen leggen ontstaat pas na betaling van het tarief voor de door de havenmeester geaccordeerde periode. Een recht wordt slechts verleend voor een in de tarieven tabel genoemd
tijdvak. Aan het eind van een genoemd en betaald tijdvak wordt het recht beëindigd of eerder indien
het tijdvak niet is betaald. Na afloop van een tijdvak wordt men geacht de haven te verlaten. Alle
havengelden dienen voor vertrek te zijn betaald.

10. Een hernieuwd recht om aan te mogen leggen of te blijven liggen ontstaat pas nadat de havenmeester hiermee heeft ingestemd.
11. Indien de havenmeester het noodzakelijk acht voor de bedrijfsvoering kan hij een andere ligplaats aanwijzen.
12. De ligplaatsen bevinden zich op een afgesloten deel van het Veenpark. Na betaling van een borgsom wordt
een sleutel verstrekt voor het toegangshek aan de openbare weg. Deze sleutel geeft tevens toegang tot de
voorzieningen (niet kostenloos). De sleutelhouder is ten allen tijde aansprakelijk en verantwoordelijk, voor de
geleden schade of inkomstenderving door het Veenpark, indien door opzet of nalatigheid door derden oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de sleutel of de daaraan verbonden privileges.
13. De toegang tot het Veenpark, zijnde entree, is bij het liggeld voor de eerste dag inbegrepen. Het liggeld voor
de eerste dag is dienovereenkomstig per opvarende vastgesteld inclusief een sterk gereduceerde entreeprijs.
De toegang tot het park is inbegrepen voor de duur van het verblijf, dus niet slechts voor de eerste dag, met
een maximum van een week. Tarieven voor het liggeld vindt u in het tarievenoverzicht.
14. Door het Veenpark aangebrachte bebording of anderzins gecommuniceerde aanwijzingen of voorwaarden
worden geacht letterlijk in dit reglement te zijn opgenomen en zijn derhalve ten allen tijde van toepassing.
15. Bij overtreding van het havenreglement kan en zal het Veenpark het aanleggen verbieden. Het vaartuig dient
op een dergelijke aanwijzing ogenblikkelijk te worden verwijderd uit het Veenpark. Bij een overtreding van het
havenreglement vindt geen restitutie plaats. Eventuele kosten voor verwijdering komen voor rekening van
degene die het vaartuig heeft afgemeerd. Is dat niet vast te stellen, dan is de eigenaar hiervoor aansprakelijk
mits hij op de hoogte is gebracht dat hij het vaartuig dient te verwijderen. Voor de periode dat het vaartuig
vervolgens blijft liggen zijn de liggelden conform de normale tarieven verschuldigd.
16. Eenieder die een ligplaats inneemt in het Veenpark dient zich te vergewissen van dit havenreglement en
wordt geacht hiermee akkoord te zijn. Indien degene die het vaartuig afmeert niet akkoord gaat, dient het
vaartuig met de opvarenden het Veenpark direct te verlaten. Indien op enigerlei wijze gebruik is gemaakt van
de locatie om aan te leggen, of de faciliteiten van de jachthaven blijft men voor het tijdvak of deel van een
tijdvak waarin men hiervan gebruik heeft gemaakt liggeld verschuldigd
17. Het gebruik van een toilet met een open verbinding of een andere open verbinding met het water is niet
toegestaan.
18. Voor milieu gevoelige activiteiten(storten afval, vuilwater/bilgewater, gebruik van de faciliteiten en dergelijke) zijn aparte voorschriften opgesteld. Iedereen is verplicht om zich, gevraagd en ongevraagd, maximaal in
te spannen om vervuiling van het Veenparkkanaal te voorkomen.
19. Bij calamiteiten is het Veenpark of een door haar gemachtigd persoon gerechtigd om al datgene te doen wat
hij noodzakelijk acht en wettelijk is voorgeschreven. Deze aanwijzingen dienen onverkort te worden opgevolgd.
De kosten worden verhaald op de veroorzaker.
20. Gemaakte kosten om milieuschade te voorkomen worden verhaald op de veroorzaker middels een milieutoeslag, door het Veenpark vast te stellen. Ook andere noodzakelijk te maken kosten worden verhaald op degene
die de ligplaats heeft ingenomen.
21. Dit havenreglement is van toepassing voor het Veenpark in Barger-Compascuum. Het Veenpark is gerechtigd
om dit reglement te wijzigen of nadere richtlijnen vast te stellen.
22. Dit havenreglement is geldig tot de eerstvolgende uitgave van dit zelfde reglement door het Veenpark.
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