Welkom op Texel in Waddenhaven Texel
Havenmeesters en bestuur van de Stichting Waddenhaven
Texel heten u van harte welkom in onze moderne waddenzeehaven met 250 comfortabele, zelfstandige ligplaatsen.
Geen geklauter over andere schepen of geloop over uw schip.
Privacy, rust en veiligheid staan voorop.
Bij ons is altijd plaats, ook in het hoogseizoen. Bij drukte is er
plek in de verenigingshaven of desnoods een nachtje in de
gemeentehaven. Maar altijd veilig en beschut.
Beschikbaarheid ligplaatsen
Op www.waddenhavens.nl ziet u actuele informatie
over de beschikbaarheid van ligplaatsen, de weersvooruitzichten, de getijden en het veilig en
verantwoord varen op de Waddenzee.
Havengeld
Het havengeld en de toeristenbelasting betaalt
u na aankomst bij de receptie in het havengebouw. Natuurstroom, water en douches zijn
gratis. Voor de wasmachine en droger koopt u
een munt bij de havenmeester.
Langer liggen voor speciale tarieven
Waddenhaven Texel heeft ook mogelijkheden
voor een verblijf van een maand of langer.
Informeer bij de havendienst naar de speciale tarieven.
Hoe langer u blijft, hoe voordeliger.

Geniet langer van het eiland Texel, de Waddenzee
en Waddenhaven Texel.
De westelijke Waddenzee is een fantastisch vaargebied met
ruime, goed bebakende vaarwaters. Waar u de sensatie van eb
en vloed ondervindt en geniet van de ongerepte natuur, de
vrijheid en het avontuur. Omgeven door zeehonden, wadvogels
en de zilte zeelucht. Een belevenis die een aangenaam vervolg
krijgt wanneer u afmeert bij Waddenhaven Texel en het eiland
Texel gaat ervaren.
Texel is een veelzijdig, gevarieerd Waddeneiland met een
prachtig landschap, gezellige dorpjes, een rijke natuur en een
boeiende cultuurhistorie. Er zijn talrijke fiets- en wandelroutes,
excursies, interessante musea en recreatiemogelijkheden.

Informatie

over de haven, de vele voorzieningen
en een prettig verblijf

Alle informatie voor een prettig verblijf vindt u in ons
havengebouw waar de gratis vakantiekranten voor u klaar
liggen met vele suggesties om er op uit te gaan. Blijf dus wat
langer genieten van onze haven en van ons mooie eiland Texel.

Blauwe Vlag
Waddenhaven Texel is vanaf 2003 het internationale milieukeurmerk De Blauwe Vlag toegekend. Dit betekent dat onze
milieukwaliteit, veiligheid en voorzieningen aan hoge eisen
voldoen.
Stichting Waddenhaven Texel
Onze stichting exploiteert Waddenhaven Texel zonder winstoogmerk. Alle revenuen worden aan de kwaliteit en de uitbouw van
de havenvoorzieningen besteed.

Wij wensen u vele dagen vakantieplezier!
Waddenhaven Texel | Haven 26
1792 AE Oudeschild - Texel
Telefoon: +31(0)222 321227
Marifoon: kanaal VHF 31
e info@waddenhaventexel.nl
i www.waddenhaventexel.nl
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Dorp Oudeschild
Over de dijk nabij de molen ligt de Heemskerckstraat
met o.a. een viswinkel, een watersportwinkel en
een Spar-supermarkt. Daar is ook Kaap Skil, museum
van zeelui en jutters dat u zeker niet mag missen.

Kinderspeelplaats ‘Het Piratenschip’ | Pannaveldje | Barbecueplaats
Ons unieke speelwrak biedt eindeloos speelplezier aan kinderen van 3 tot 83 jaar.
Voetballers kunnen zich uitleven op ons pannaveldje.
Er staan ook 8 barbecues voor u klaar om gezellig te barbecuen.
Milieu en huisvuil
In de ondergrondse afvalcontainers kunt u huisvuil, glas en papier gescheiden kwijt.
Voor batterijen staat een ton in het havengebouw. Informatie over het ontdoen
van klein chemisch afval en olie bij de receptie.

Historische haven
Oorspronkelijke uit 1780 stammende havendeel met
gezellige restaurants, cafés, leuke winkeltjes,
rondvaartboten en authentieke schepen.

Havengebouw
Op de begane grond bevinden zich o.a. de receptie, de wasserette en een
invalidetoilet/badkamer. In de grote hal vindt u diverse beeldschermen met
toeristische informatie, een weerstation, batterij inname en allerlei nuttige
recreatieve tips. Daar hangt ook de AED, de automatische hartdefibrillator
die levensreddend is bij hartfalen en die door iedereen bediend kan worden.

Gemeentehaven
De gemeentehaven waar u doorheen vaart is de
haven van de Texelse vissersvloot en de beroepsvaart.
Tevens dient deze haven als noodopvang wanneer de
watersporthavens vol zijn.
Haven Watersportvereniging Texel
Deze haven passeert u voordat u Waddenhaven Texel
binnenvaart. De beschikbare plaatsen in deze verenigingshaven worden benut als onze haven vol is. Als u
in deze haven ligt maakt u gebruik van alle faciliteiten
van Waddenhaven Texel. U betaalt daar ook uw havengeld.

Havenlounge
De bovenverdieping is een ontmoetingslounge om te relaxen, rustig te lezen,
een kopje koffie te drinken en de internet-pc te gebruiken. Hier of aan boord kunt
u gebruik maken van ons gratis Wi-Fi netwerk. De gratis havenbibliotheek is hier
voor u beschikbaar. Buiten is er een fraai uitzichtterras met panoramakijker.

De verenigingshaven heeft een apart toiletgebouw
waar u als gast van Waddenhaven Texel bij drukte
ook terecht kunt. In dit toiletgebouw bevindt zich de
uitstort voor chemisch toilet.

Moderne sanitaire ruimte
De kelderverdieping is een moderne sanitaire ruimte. De zware waterdichte
kneveldeur is nodig als bij storm de waterstand boven het vloerniveau van
180 cm +NAP komt. Overal is vloerverwarming zodat we u ook buiten
de zomerperiode comfortabel kunnen ontvangen.

Havenpaviljoen ‘De Compagnie’ lunch-diner-café
Hooggelegen, te midden van onze watersporthavens staat dit sfeervolle
café/restaurant. Geniet van het prachtige uitzicht en van de lekkere drankjes
en gerechten. Telefoon 0222-313608.

Tankponton voor diesel en benzine | Inname vuil water
Onze haven heeft een modern tankponton waar u diesel en benzine
kunt tanken. Tevens kunt u op dit ponton gratis en milieubewust
(zelfbediening) uw oliehoudend bilgewater en afvalwater kwijt.

Havenwinkel | fietsverhuur ‘De Bevoorrading’
Onder ‘De Compagnie’ is de havenwinkel gevestigd waar u uw dagelijkse boodschappen
kunt doen. Iedere morgen zijn er verse broodjes, verse jus d'orange en de krant. Ze hebben
alles om lekker te barbecuen en verkopen ook speelgoed voor speelweide en strandje.
Daar zijn ook de VVV-uitgaven verkrijgbaar zoals kaarten van Texel, fiets- en wandelroutes
en informatie over alles wat Texel tot zo’n ideaal vakantie eiland maakt.
Tevens verhuren ze fietsen, E-bikes en tandems. Telefoon 06-8369 9864.

Speelweide
Om te vliegeren, te ravotten of gewoon rustig te zonnen.
Waddenstrandje
Aan de noordkant van de haven vindt u ons eigen
waddenstrandje. Speciaal voor u aangelegd. U kunt
daar heerlijk zwemmen en zonnen terwijl de kinderen
zich naar hartelust vermaken met zand en water.

Richting dorp Oudeschild komt u op de haven de maritieme shop tegen van de Visserij
Coöperatie CIV met een zeilmakerij, watersportartikelen en (stoere)kleding.
Vervoer op Texel
Op de fiets beleeft u het eiland op z’n best. Bij havenwinkel ‘De Bevoorrading’ zijn prima fietsen
te huur. De Texelhopper brengt u voor € 3,00 per rit naar 130 bestemmingen op het eiland.
Taxi’s zijn ruim voorhanden, bel 0222-312000/317555. Auto huren met ophaalservice: Rentenaar,
0222-318000, infofolder bij de receptie. U kunt op de haven ook een Tuk-Tuk huren, een ludiek
karretje voor maximaal 4 personen. Telefoon 06-2145 2052.
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