TARIEVENOVERZICHT SEIZOEN 2021
per overnachting
boot per m./scheepslengte
0 - 7 m.
€ 5,00
7 - 8 m.
€ 6,00
8 – 10 m.
€ 7,00
10 – 12 m.
€ 8,00
12 – 15 m.
€ 9,00
15<
m.
€ 11,00
Elektriciteit
€ 1,00
(muntautomaat)

RECREATIE-COMPLEX

“Mounehiem”
BURDAARD

passantenhaven
camping

caravan/tent/camper + 2 pers.
elektriciteit
extra personen vanaf 16 jaar
extra personen jonger dan 16
hond (aangelijnd)
trekkerstentje

€
€
€
€
€
€

10,50
1,50
2,50
1,50
1,00
3,00

toeristenbelasting p.p.p.n.
gebruik wasmachine
gebruik droger

€ 1,50
€ 3,00
€ 2,00

aan de ELFSTEDEN- route

Eigenaar:
BURDAARD

Geopend:

gemeente Noardeast-Fryslan

15 april – 1 oktober

beheer:

Jan en Marjan Tollenaar
Hellingpad 22
9112HD Burdaard

Tel:
e-mail:

0519-332342
tollenaarmolenmeel@ziggo.nl

Burdaard ligt aan de beroemde elfstedenroute,
tussen Dokkum en Bartlehiem (van het
bekende bruggetje), aan de Dokkumer Ee.
Vanwege deze ligging is Burdaard een bekende
aanlegplaats voor watersporters. Om de
aanlegmogelijkheden te vergroten en meer
comfort te bieden aan de passant heeft de
gemeente, toen nog Ferwerderadiel, in 1988
recreatiecomplex “MOUNEHIEM” laten
aanleggen met passantenhaven, toiletgebouw.
In 2013 is de haven en camping geheel
vernieuwd.

HUISREGELS “MOUNEHIEM”













Recreatiecomplex “MOUNEHIEM” (molenerf)
is bedoeld als verblijfplaats voor passanten,
die Burdaard aandoen per boot, caravan,
camper of tent.
Het beheer van het terrein is in handen van
Marjan en Jan Tollenaar, wonende aan het
Hellingpad 22 in Burdaard.
Jan is tevens dagelijks actief als molenaar op
molen “de Zwaluw”, naast “MOUNEHIEM”.




Bij aankomst melden bij Hellingpad 22
of telefonisch, 0519-332342 of 0620488673 (Jan)
Plaatsen worden in overleg door
beheerder toegewezen.
Auto’s/motoren mogen niet op het
terrein blijven staan!
Zo weinig mogelijk met auto’s rijden op
het terrein.
Schotelantennes zo dicht mogelijk bij
de caravan plaatsen.
Geen plastic grondzeil gebruiken.
Honden aan de lijn.
Geen geluidsoverlast en open vuur.
Familiereünies en/of andere
bijeenkomsten dienen overlegd te
worden met de beheerder.
Gaarne de dag vóór vertrek afrekenen.
Beheerder is niet aansprakelijk voor
schade, ongevallen of diefstallen.
Op het terrein en in de haven géén
schuur-, verf- of reparatieactiviteiten.
Waterslang is voor drinkwater, niet voor
schoonmaakdoeleinden.
Aankomst op zondag graag in overleg.

