Nog meer watersport?
Op 5 minuten loopafstand van onze haven vindt u Surfcentrum IJburg, waar u ook
een surfplank kunt huren. Met uw dinghy, kano of supboard kunt u door de grachten
van IJburg varen of zelfs het hele eiland rondvaren (7km).

Van harte welkom in de haven van
Watersportvereniging IJburg
Sluis
De sluis/brug wordt 24 uur per dag op afstand bediend. De sluis is 35 meter lang en
6 meter breed. Drempelhoogte is gemiddeld 2,50 meter. Let in verband met
wisselend waterpeil ook op de borden met rode cijfers bij de ingangen van de sluis.
Het COB (Centrale Object Bediening) is bereikbaar via telefoonnr. 020-6087998.
U krijgt dan een computer aan de lijn. Na taalkeuze NL/Eng vraagt deze u om een
brugnummer. Toets voor het AANKOMEN bij de haven brugnummer 20123 en voor
het VERLATEN van de haven nummer 10123. Als uw schip in zicht is van de camera's
bij de sluis/brug begint de bediening door het geven van rood/groen licht.
U kunt het COB ook oproepen via marifoonkanaal VHF 84.
Aanmelden
Wij vragen u zich ruim voor aankomst te melden bij de havenmeester, telefoon
06-54376131. De havenmeester wijst u dan een ligplaats toe.
Reserveren is mogelijk voor groepen met 10 of meer boten.
Dagrecreanten kunnen afmeren aan de stenen kade tegenover de verenigingshaven.
Tarieven
•
Van 1 april tot 1 november: € 1,80 per meter lengte per nacht. *
Van 1 november tot 1 april: € 0,30 per meter lengte per nacht. *
•
Het liggeld betaalt u vooraf met pin bij aanmelding. U ontvangt dan een
toegangspas, waarmee u de toegangsdeur tot de haven en het clubgebouw
kunt openen en waarmee u drinkwater kunt tappen. Bij verlies, diefstal of
beschadiging van de toegangspas brengen wij €20 in rekening.
•
WIFI is gratis beschikbaar. Netwerk: WVIJBURG, wachtwoord: wifihaven.
•
Maximale bootlengte: 16 meter, max. breedte: 4,5 meter
* Dit is inclusief verbruik walstroom tot 4 kWh/etmaal. Hierboven wordt het volledige
verbruik in rekening gebracht.
Sanitair
U kunt 24 uur per dag gratis gebruik maken van de toiletten en douches in ons
clubgebouw H2IJ.
De afvalcontainer vindt u in de straat recht tegenover het toegangshek van de haven.

Eten en drinken op IJburg
Rondom onze haven en elders op IJburg zijn tal van leuke cafés en restaurants.
Dok48, N.A.P., Eetcafé Caña IJburg, BloemopIJburg (Italiaans), Mchi (Japans),
I-Grec (Grieks), Marina Club, strandtent Lolaland en Pizzeria Domino.
Boodschappen
Een bakker (ook op zondag geopend vanaf 8:30 uur), viswinkel, slagerij, twee
supermarkten en een avondwinkel vindt u op de Pampuslaan, slechts enkele minuten
lopen. In het wat verderop gelegen winkelcentrum IJburg vindt u onder meer AH,
Vomar, Action en Gall & Gall.
Naar het centrum van Amsterdam?
Tram 26 brengt u elke 6 minuten in een kwartier naar het Centraal Station.
De laatste tram terug naar IJburg vertrekt om 0:40 uur. Daarna rijdt vanaf 0:50 uur
nachtbus 359 (op vrijdag en zaterdag 2x per uur).

Wij wensen u een prettig verblijf!

