
In- en op de steigers komen 

zogenaamde walvoorzieningen. 

Dat betekent stekkerdozen voor elektra 

in het steigerdek. Voor de bediening 

komen op de steiger servicezuilen met 

een slanghaspel voor drinkwater.  

Ook worden voorzieningen aangebracht 

voor de veiligheid. Dat zijn noodtrappen 

om uit het water te komen mocht dat 

onverhoopt noodzakelijk zijn. 

Natuurlijk komt er ook reddings- 

materiaal en brandblusvoorzieningen. 

De vaarders kunnen inloggen op een 

free wifi netwerk. Daarvoor is wel een 

wachtwoord nodig. Het vaarseizoen 

begint rond Pasen, de haven is dan klaar 

en kan in gebruik worden genomen.
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 Beste lezer,

Regelmatig krijgen wij de vraag: “gebeurt er nog iets aan de Rijnkade”. Dan 

is ons antwoord: “heel veel want de steigers worden al gebouwd, niet in 

Bodegraven maar in de productiehal van de aannemer in Puttershoek”.

In december 2016 heeft de gemeente 

met ondersteuning van projectburo 

Rijnland www.pbrijnland.nl meerdere 

gespecialiseerde bouwers van drijvende 

steigers uitgenodigd om een prijs op 

te geven. De meest voordelige bouwer 

is geselecteerd en heeft opdracht 

gekregen. 

Deze  aannemer is: Inter Boat Marinas 

www.interboatmarinas.nl. Het is een 

Hollands bedrijf en zij zijn gevestigd 

in Puttershoek. Daar worden de 

steigers dus gebouwd. Vervolgens 

per vrachtwagen naar Bodegraven 

gebracht, te water gelaten, naar 

de Rijnkade gevaren en aan elkaar 

gekoppeld tot één geheel. Om de 

steigers vast te leggen zijn gelukkig 

geen palen nodig. Met een speciale 

koppeling worden de steigers aan de 

kade bevestigd zodat ze drijvend blijven 

en met de waterstand mee op en neer 

kunnen.

 Over de passantenhaven

 Over de Rijnkade

Het is helaas niet mogelijk om de Rijnkade 

nog dit voorjaar op te knappen. De 

voorbereiding vraagt gewoon meer tijd. 

   Het herinrichten van 
de Rijnkade bestaat 
eigenlijk uit twee delen 

Het vervangen van de bestratingen, het 

maken van een promenade/boulevard, 

parkeerstroken en een gemarkeerd 

fietspad. Er is een bijzonder leuk 

ontwerp gemaakt door een landschaps- 

architect. Het vervangen van de 

bestrating is nogal kostbaar. De 

gemeente is natuurlijk eigenaar 

van de openbare weg en het lukt 

ons vooralsnog niet om hiervoor de 

financiering rond te krijgen.

Leuke elementen op de kade om de 

sfeer en gezelligheid te vergroten kan 

deels los gezien worden van nieuwe 

bestrating. In onze 4e nieuwsbrief heeft 

u al wat over kunnen lezen over onze 

ideeën. Diverse begunstigers 

hebben zich inmiddels gemeld voor een 

bijdrage. Het is nog niet goed in te 

schatten wat wel of niet mogelijk is. 

We proberen in ieder geval wat 

bijzonders aan te brengen voor de 

feestelijke in gebruiksname van de 

passantenhaven.
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  Bewonersbijeenkomst

Onze plannen en ideeën voor de feestelijk 

opening bespreken met de omwonenden 

van de Rijnkade tijdens een bijeenkomst op 

22 maart 2017. De aannemer zal op deze 

avond ook nog wat uitleg geven over de 

bouwactiviteiten. Ook komt het beheer van 

de haven dan aan de orde.

De initiatiefgroep Rijnkadehaven

Frank Busker, Han Koevoets en Leendert Spijker

  Promotie en communicatie

We willen de passantenhaven bekend maken in het Groene Hart en nautisch 

Nederland. Ook promotie voor de horeca, middenstand, B&B, activiteiten 

en bezienswaardigheden in onze gemeente worden gekoppeld aan de 

passantenhaven. Graficelly, www.graficelly.nl is een communicatie- en grafisch 

ontwerpbureau die ons daarbij ondersteunt. Zij hebben het logo ontworpen en 

verzorgen ook de website www.rijnkadehaven.nl

Het initiatief wordt ondersteund door

   Feestelijke opening  
10 juni 2017

Zet zaterdag  10 juni 2017 in uw agenda. 

Met ondersteuning van www.eigenwijze-

evenementen.nl willen een gezellige 

dag organiseren met verschillend leuke 

activiteiten op de kade. 


