
 
  Huisregels scheepswerf de Koningspoort  

 
Scheepswerf de Koningspoort is een werf voor onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan 
historische bedrijfsvaartuigen. De werf faciliteert deze werkzaamheden al meer dan 30 jaar in hartje 
Rotterdam en is beeldbepalend voor de omgeving van de Oude Haven. Juist door deze locatie is de 
Koningspoort een bijzondere scheepswerf die door een grote groep rotterdammers een warm hart 
wordt toegedragen. Bedrijvigheid en wisselende schepen maken het tot een geliefd decor. 
Onder het motto beter een goede buur dan een verre vriend hebben we een aantal huisregels 
opgesteld om ervoor te zorgen dat iedereen nog lange tijd gebruik kan blijven maken van onze 
prachtige scheepswerf. 
 
1 Probeer zo min mogelijk geluidsoverlast te veroorzaken 
1a Werkzaamheden die veel geluid produceren mogen alleen doordeweeks van 08:00 tot 17:30 
worden uitgevoerd. 
1b Op zaterdag mag er alleen geluid worden geproduceerd tussen 10:00 en 15:00 
1c Op zondag geen geluidsoverlast veroorzaken. 
1d Op dagen dat er veel mensen op de terrassen zitten hier graag rekening mee houden en 
geluidsoverlast zoveel mogelijk beperken. 
 
2 Oppervlaktewater mag nooit vervuild worden. 
2a Veeg na het schoonspuiten van je schip het vuil niet het water in.  
2b Zorg dat er geen verf in het water terecht kan komen. 
 
3 Hou de werf en de helling netjes schoon en veilig. 
3a Veeg minimaal 1 keer per dag de hellingvloer of het werfterrein schoon op de plek waar je bezig 
bent. 
3b Laat geen ijzerafval liggen waaraan mensen zich zouden kunnen bezeren of waarover gestruikeld 
kan worden. 
3c Tijdelijk opslaan van materiaal kan uitsluitend met toestemming van één van de werfbeheerders. 
3d Laat voor de volgende klant de helling netjes en schoon achter.  
 
5 De werf is geen parkeerterrein 
Er is plek voor 1 auto per hellingklant op de werf. Leveranciers en andere externe bedrijven mogen 
laden en lossen maar moeten daarna een parkeerplek in de buurt zoeken. Alleen na overleg met een 
werfbeheerder mag er van deze regel worden afgeweken 
 
6 De Koningspoort is beeldbepalend voor de Oude Haven. 
Voorkom een rommelig uiterlijk van de werf door wapperende oranje zeiltjes en andere ontsierende 
dingen. Probeer zoveel mogelijk het beeld van een historische werf te benaderen.  
 
7 Afvalstoffen kunnen en moeten allemaal goed worden afgevoerd. 
Heb je afvalstoffen die niet met het huisvuil mee kunnen? Neem dan contact op met de 
werfbeheerder. Er is altijd een manier om deze op de juiste wijze af te laten voeren. 
 
8 De sanitaire voorzieningen zijn er voor de hellingklant. 
houdt de douche en wc schoon. We doen ons best om de sanitaire voorzieningen netjes te houden.  
 
 


