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Geslaagde opening sloepenhaven “The Red Apple
Marina” tijdens 1ste Wijnhaven Festival
Op zondag 28 juni om 12.00u werd sloepenhaven “The Red Apple
Marina” feestelijk geopend door Wethouder Ronald Schneider.
Bijna 500 belangstellenden bezochten op deze dag het haventje en
namen deel aan diverse activiteiten in het kader van het eerste
Wijnhaven Festival.
Officiële opening
De sloepenhaven is een geslaagd burgerinitiatief, opgezet door bewoners
en ondernemers van het Wijnhavengebied. Op de openingsdag vonden
onder andere diverse muzikale optredens plaats en kon men deelnemen
aan een wijnproeverij op de naastgelegen Wijnhavenkade. Er werd zelfs
een speciaal gecomponeerd lied gezongen door performer & zangcoach
Kelvin Wormgoor.
Tijdens de openingsdag werd door Wethouder Ronald Scheiner de officiële
openingshandeling verricht middels het doorknippen van een lintje. Dit
alles onder luid getoeter door diverse boten en in de nevel van een
spuitschip. Performer Kelvin Wormgoor zong de wethouder en het
toegestroomde publiek op de kade toe met een bijzonder mooi en speciaal
voor deze gelegenheid gecomponeerd lied genaamd “Marinahaven”.
The Red Apple Marina
De haven is zeer duurzaam uitgevoerd en voorzien van de allerlaatste
technologische snufjes, zoals toegang middels een smartphone, het
mobiel kunnen bekijken van camerabeelden en het aanpassen van de
sfeerverlichting via wifi. Passanten kunnen eenvoudig een ligplaats
reserveren door online te reserveren en via iDeal of creditcard te betalen.
Men kan al voor €16 een dag & nacht in de haven liggen en de omgeving
verkennen. En...passanten die vooraf online hebben gereserveerd kunnen
kosteloos gebruik maken van de sanitaire voorzieningen van het
naastgelegen Ibis-hotel!
Bijzonder is dat tot de 20 vaste ligplaatshuurders 15 ondernemers
behoren en dat de meesten – 10 van de 20 – nu nog in het
aanschafproces van een boot zitten. Wat dat betreft is de realisatie van
deze haven wel een unicum. Veel geïnteresseerden huren een vaste
ligplaats (ongeveer €100,- per maand) als alternatief voor een tuin/terras,
met de ligging van de haven waarbij men tussen ongeveer 14-20u zon
heeft geen onlogische gedachte.

Interesse in een ligplaats voor uw sloep?
De haven beschikt over 28 ligplaatsen waarvan het merendeels inmiddels
is verhuurd, maar er zijn nog enkele beschikbaar, ook voor passanten. Bij
voldoende belangstelling zal het haventje op termijn worden uitgebreid
met nog eens twintig ligplaatsen. Op www.theredapplemarina.nl staat
meer informatie over de haven en mogelijkheden voor boten om aan te
meren.
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