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Welkom bij de werf van Haddock Watersport. De werf is gevestigd aan de Damsluisweg op 

bedrijventerrein de Vaart. U kunt bij ons terecht voor winterstalling, zomerstalling of jaarstalling 

van uw boot, maar ook voor stalling van een boottrailer, caravan, camper, aanhangwagen, motor, 

foodtruck etc. Wij hebben zowel een binnenstalling als een buitenstalling.  

 

Binnenstalling  

Vanaf 1 november 2021 beschikken wij over een loods waar wij overdekte, verwarmde stalling 

aanbieden. De loods grenst aan de huidige werf. Deze stalling is bedoeld om uw object veilig en 

schoon te stallen. Gasflessen, accu's, batterijen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen, 

vochtaantrekkers, illegale stoffen en bederfelijke waren dienen uit het object te worden 

verwijderd alvorens deze in de stallingsruimte worden geplaatst. De huurder is uitsluitend 

toegestaan op het terrein van de verhuurder om het stallingsobject te brengen of op te halen, 

tenzij de verhuurder hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Het is verboden om in de 

stallingsruimte en op het parkeerterrein van de loods onderhoudswerkzaamheden aan het 

gestalde object te verrichten. Ook tussentijds starten is niet toegestaan. 

Buitenstalling 

Al jaren is Haddock een gekende locatie voor het op de kade plaatsen van boten, voor opslag en 

voor werkzaamheden. Uw object kan worden gestald voor de wintermaanden, het hele jaar door 

of voor een korte (klus)periode. Er is een afgesloten, beveiligd en verhard terrein grenzend aan het 

water, met aanlegsteigers voor boten, zeecontainers voor opslag, een kantoor, sanitair en 

camerabeveiliging. 
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Werkzaamheden 

Natuurlijk kunt u op de buiten werf zelf werkzaamheden aan uw schip of voertuig uitvoeren zoals 

schuren en schilderen. Graag overleggen wij met u welke werkzaamheden u in de planning heeft 

en aan de hand daarvan kiezen we de plaats waar uw object komt te staan op het terrein. 

Het is ook mogelijk werkzaamheden door ons te laten uitvoeren. Denk hierbij aan het schilderen 

of in de antifouling zetten van uw boot, laswerkzaamheden, boot- of motorreparaties. 

U kunt hiervoor een afspraak maken met onze havenmeester Harrie van Oorschot, hij neemt dan 

de werkzaamheden met u door en doet u een offerte toekomen. 

Werkzaamheden door andere partijen dan u zelf dienen altijd in overleg met ons plaats te vinden. 

Afvoeren en berging van schepen  

Helaas worden schepen die oud, niet meer te repareren, of te duur geworden zijn veel te vaak 

achtergelaten in sloten of gemeentehaventjes. Daar kijkt er niemand meer naar om en op den 

duur belanden dit soort schepen regelmatig op de bodem. 

Op het moment dat zo’n boot geborgen moet worden brengt dit voor de eigenaar of de gemeente 

hoge kosten met zich mee. Ook veroorzaken verwaarloosde en half gezonken schepen grote 

problemen voor het milieu. Als een verwaarloosd en/of verlaten schip echter uit het water wordt 

gehaald voordat of zo snel mogelijk nadat het gezonken is kunnen de materialen nog hergebruikt 

of in ieder geval op een duurzame manier afgevoerd worden. 

 

Haddock Watersport gaat zich daarom vanaf nu inzetten om op de nieuwe botenwerf oude 

schepen een tweede leven te geven en/of te demonteren.  

Heeft u een schip dat afgevoerd moet worden of heeft u een verwaarloosde en verlaten boot 

ergens zien liggen? Neem dan contact met ons op, dan kunnen we samen met u bekijken of we de 

boot kunnen bergen en afvoeren. 
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