Steiger Hiawatha Actief - Nieuwe locatie bij haven Dalfsen
Informatie t.b.v. omwonenden
Door middel van dit schrijven willen we de omwonenden van de passantenhaven
van Dalfsen graag informeren over onze plannen.
Vanaf 1 april 2021 is onze wens over gaan op de verhuur van elektrische sloepen en
bootjes. De aanleg van stroom aan Bellingeweer is dusdanig kostbaar dat het geen
optie is om in deze Coronatijd daarin te investeren. Om toch te kunnen starten met
het aanbieden van elektrisch varen willen we de bootverhuur graag verplaatsen
van Bellingeweer naar de passantenhaven.
Het plan is om twee nieuwe elektrische 8-persoons sloepen aan te schaffen en ook
onze motorbootjes en Donut te voorzien van elektrische motoren. Dat laatste zijn
we aan het onderzoeken. Mocht dit voor 2021 niet haalbaar zijn dan wordt dat
2022.
We willen van de nieuw aan te schaffen steiger een volwaardige verhuursteiger
maken zoals we dat in Zwolle ook hebben, met allerlei soorten vaartuigen:
elektrische sloepen en bootjes, (BBQ)Donut, (reuzen)kano’s en sups.
De reden dat we ondanks de Corona crisis toch willen investeren in een steiger en
elektrische sloepen en motoren, is dat de bootverhuur afgelopen seizoen goed
heeft gelopen. Dit biedt kansen om in 2021 meer omzet hieruit te genereren. Ons
hoofdinkomen komt normaalgesproken uit groepsuitjes maar door Corona zijn de
inkomsten daaruit ook komende seizoen erg onzeker.
Op de oude locatie willen we de huidige steiger laten liggen voor onze
reuzenkano’s en drakenboten voor groepen en aan te kunnen meren met de
vechtvaarder. Verder blijven de kano-afzaktochten in combinatie fietsen en
steppen wel vanaf Bellingeweer plaatsvinden.
De nieuwe locatie heeft voor ons als nadeel dat we onze eigen horeca lostrekken
van de bootverhuur, maar dit weegt niet op tegen de voordelen die de nieuwe plek
voor alle partijen biedt:
-

Meer toeristische reuring aan het waterfront. Het wordt leuker om tijdens
een wandeling even langs de kade te lopen.

-

De nieuwe plek is een zichtlocatie. Doormiddel van een paar wapperende
vlaggen en de bootjes in het water laat je zien dat er in Dalfsen wat te
beleven is. Bovendien stimuleert het de verhuur. Veel mensen weten nu niet
dat je in Dalfsen een bootje kun huren.

-

Toezicht door te havenmeester. Op de oude plek hebben we last van
vandalisme, dat zal hier vast beter gaan.

Om peddels, zwemvesten, tonnetjes, etc. te kunnen opslaan hebben we
opslagruimte nodig. Hiervoor kunnen we in eerste instantie hetzelfde blokhutje
gebruiken als er in 2007 gestaan heeft. Deze is onlangs (zwarte met witte kozijnen
en boeiborden) geschilderd en staat op wielen.
Onlangs is de vergunning bij de gemeente (en waterschap) aangevraagd voor de
steiger, blokhutje voor de opslag, kanostelling, vlaggenmasten en reclameborden.
De afbeeldingen hieronder geven een globaal beeld van onze plannen. In de bijlage
vind u gedetailleerde tekeningen die extra informatie geven.
Daarnaast hebben Leader subsidie aangevraagd via een gezamenlijk plan met
Noaberschap Vechterweerd. We willen arrangementen gaan aanbieden samen met
o.a. Boerhoes en Buitenplaats Vechterweerd.
Locatie steiger

Steiger met loopbrug

Inrichting groenstrook en steiger

Blokhutje 2006 en 2007

