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Eenvoudig en gemakkelijk havenonderdelen online bestellen; dat is het 

uitgangspunt van Havenspecialist. Daarnaast is het mogelijk om al uw producten 

te laten monteren door ons montageteam.

Walcon dealer 

Havenspecialist.nl is exclusief dealer van Walcon Marine in de Benelux en 

Duitsland. Het familiebedrijf Walcon Marine beschikt over meer dan 50 jaar 

ervaring en is wereldwijd marktleider. Walcon Marine is gespecialiseerd in 

drijvende steigers en maatwerkoplossingen voor jachthavens en industriële 

steigers. Als een wereldwijd opererend bedrijf heeft Walcon Marine al meer dan 

100.000 ligplaatsen gecreëerd. De drijvende steigers van Walcon Marine leveren 

bewezen langdurige kwaliteit! 

Advies op maat 

Bent u op zoek naar maatwerk voor uw havenproject, -onderhoud of -renovatie? 

We komen graag met u in contact voor een (vrijblijvend) adviesgesprek! 

Havenspecialist, onderdeel van W2 Support BV., heeft jarenlange ervaring op het 

gebied van haveninrichting. Samen met u zoeken wij naar de beste oplossing 

voor al uw havenprojecten. 

Tijdelijke verhuur van drijvende steigers voor havenwerkzaamheden behoort 

eveneens tot onze service.
Bestel snel en gemakkelijk!

         038 8200 422 

         info@havenspecialist.nl

         www.havenspecialist.nl

 

Havenspecialist 

Puttenstraat 22

8281 BP Genemuiden (OV)

Bent u op zoek naar de juiste partner 

voor een project?  We komen graag bij u 

langs voor een (vrijblijvend) adviesgesprek!

 

Vrijblijvend advies
We komen graag bij u

 langs voor een offerte.

Montageservice
Vakkundige en  

snelle montage mogelijk.

Uw Walcon dealer  
in Nederland, België  

& Duitsland! 

Havenspecialist is een onderdeel van W2 Support B.V. – 

Haveninrichting gevestigd in Genemuiden Overijssel.
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Montageservice

Uw aanlegsteigers, drijvende terrassen, bolders, kikkers, paalmutsen, zwemtrappen, drijvers of dekdelen laten plaatsen? 

Wij leveren, transporteren en installeren op alle locaties in Nederland, België en Duitsland. Onze medewerkers denken 

graag met u mee en hebben een snelle en praktische manier van werken. Door jarenlange ervaring bent u verzekerd 

van vakkundige installatie door onze specialisten.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. We helpen u graag!

Projecten

Als u ons kiest, wilt u zeker weten dat u een verantwoorde keuze maakt. Daarom delen wij graag een aantal voorbeelden 

uit de praktijk met u. Gewoon, als een stuk bewijsvoering van onze kennis en kunde. Check onze referenties en laat u 

overtuigen!

Drijvend terras, Sneek  Marina Port Zélande, Ouddorp

Kikker, Zwartsluis



Paalmutsen

Havenspecialist levert een breed assortiment aan stalen en kunststof paalmutsen (Walcon Marine). De paalmutsen zijn 

verkrijgbaar in verschillende maten en varianten: ronde paalmutsen, vierkante paalmutsen, achthoekige paalmutsen, 

met of zonder punt. De stalen paalmutsen kunnen worden voorzien van een witte coating. Paalmutsen worden gebruikt 

ter bescherming van meerpalen. Ze zorgen ervoor dat de bovenkant van meerpalen beschermd zijn tegen inwateren. 

De paalmutsen zijn van staal dat thermisch verzinkt is.

Desgewenst kunnen wij ook de montage voor u verzorgen.

 Vierkante paalmuts - Thermisch verzinkt Zonder punt Met punt 

80 x 80 mm 80 x 80 mm 

100 x 100 mm 100 x 100 mm

120 x 120 mm 120 x 120 mm

130 x 130 mm  130 x 130 mm  

140 x 140 mm 140 x 140 mm 

150 x 150 mm 150 x 150 mm 

160 x 160 mm 160 x 160 mm

175 x 175 mm 175 x 175 mm

200 x 200 mm 200 x 200 mm

220 x 220 mm 220 x 220 mm

230 x 230 mm 230 x 230 mm

240 x 240 mm 240 x 240 mm

250 x 250 mm 250 x 250 mm

270 x 270 mm 270 x 270 mm

300 x 300 mm 300 x 300 mm

320 x 320 mm 320 x 320 mm

350 x 350 mm 350 x 350 mm

Maatwerk Maatwerk

 Paalmuts achthoek - Thermisch verzinkt Zonder punt Met punt

150 x 150 mm 150 x 150 mm

175 x 175 mm 175 x 175 mm

200 x 200 mm 200 x 200 mm

230 x 230 mm 230 x 230 mm

250 x 250 mm 250 x 250 mm

270 x 270 mm 270 x 270 mm

300 x 300 mm 300 x 300 mm

350 x 350 mm 350 x 350 mm

Maatwerk Maatwerk

Paalmutsen

 Paalmuts rond - Thermisch verzinkt Zonder punt Met punt

Ø121 mm Ø121 mm

Ø133 mm Ø133 mm

Ø139,7 mm Ø139,7 mm

Ø152,4 mm Ø152,4 mm

Ø177,8 mm Ø177,8 mm

Ø193,7 mm Ø193,7 mm

Ø219,1 mm Ø219,1 mm

Ø230 mm Ø230 mm

Ø244,5 mm Ø244,5 mm

Ø273 mm Ø273 mm

Ø300 mm Ø300 mm

Maatwerk Maatwerk

 Paalmuts - Kunststof Met punt

Ø255 mm

Ø273 mm

Ø303 mm

Ø323 mm

Ø339 mm

Ø355 mm

Ø372 mm

Ø406 mm

Ø457 mm

Ø473 mm

Ø508 mm

Ø558 mm

Ø610 mm

Ø1070 mm
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Bolders
Havenspecialist levert een breed assortiment aan stalen bolders van o.a. het merk Walcon Marine. De bolders zijn te 

verkrijgen in verschillende maten en uitvoeringen. Naast ons standaard assortiment RVS- en stalen bolders leveren wij 

bolders op maat. Deze bolders zijn geschikt voor steigers en kades en voldoen aan de juiste constructieve uitgangspunten.

 Verhaalpennen Materiaal Afmeting

Thermisch verzinkt 270 mm

Thermisch verzinkt Aanvraag

Verhaalpennen
Havenspecialist levert stalen verhaalpennen, ook wel haalpennen genoemd. Verhaalpennen worden veelal gebruikt 

voor het aanmeren van kleinere schepen. De verhaalpennen zijn thermisch verzinkt, waardoor ze beschermd zijn tegen 

roestvorming en duurzaam in gebruik.

 Waterhaspels Inclusief Afmeting

Voetplaat, RVS haspel,  

waterslang, koperen kraan
1030 x 600 x 400 mm

Voetplaat, drie armen voor  

waterslang, koperen kraan
1030 x 600 x 400 mm

Voetplaat, koperen kraan 1000 x 300 x 200 mm

Waterhaspels
Havenspecialist.nl levert verschillende varianten Walcon Marine waterhaspels: waterhaspels inclusief haspel, 

waterhaspels met armen en de Walcon Marine waterzuil.

 Kikkers Materiaal Afmeting

Staal 150 x 350 mm

Aluminium 362 x 130 mm

Aluminium 315 x 115 mm

 Bolders Materiaal Afmeting

Staal 60 x 110 mm

Staal 76 x 140 mm

Staal 100 x 150 mm

Staal 120 x 175 mm

Staal 159 x 250 mm

Staal Aanvraag

Aluminium 230 x 170 mm

Kikkers
Havenspecialist levert een breed assortiment aan Walcon Marine kikkers, desgewenst uitgevoerd in RVS, aluminium of 

staal. De kikkers zijn verkrijgbaar in verschillende maten. Kikkers worden gebruikt bij het afmeren van kleinere schepen 

en vaartuigen.

 Afmeerringen Materiaal Afmeting

Thermisch verzinkt 275 mm (schroefdraad)

Thermisch verzinkt 80 x 100 mm

Thermisch verzinkt Aanvraag

Afmeerringen
Havenspecialist levert afmeerringen op een voetplaat en schroefdraad. Afmeerringen zijn geschikt voor het afmeren 

van kleinere schepen. De afmeerringen zijn vervaardigd van staal dat thermisch is verzinkt. Hierdoor worden de 

afmeerringen beschermd tegen roestvorming en zijn deze duurzaam in het gebruik.
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Veiligheidsboxen

Havenspecialist levert Walcon Marine veiligheidsboxen voor uw boot, steiger of haven. De veiligheidsbox is gemaakt van 

kunststof, waarin een brandblusser geplaatst kan worden. Aan de achterzijde kan de reddingsboei worden bevestigd. De 

reddingsboeikast wordt zowel gevuld als leeg geleverd en is verkrijgbaar met of zonder aluminium standaard.

 Veiligheidsboxen Inclusief Afmeting

Box 
370 x 300 x 860 mm

Box, standaard 500 x 300 x 1050 mm

Box, reddingsboei,  

brandblusser
570 x 400 x 860 mm

Box, standaard,  

reddingsboei, brandblusser
570 x 400 x 1050 mm

Veiligheidsladders

Havenspecialist.nl levert verschillende varianten veiligheidsladders en zwemtrappen: RVS zwemtrap, stalen zwemtrap, 

aluminium zwemtrap of kunststof veiligheidsladder (Walcon Marine). Neem contact met ons op voor keuzeadvies. 

Geschikt voor montage op diverse soorten steigers!

 Veiligheidsladders Materiaal Afmeting

Kunststof, vijf treden 1500 x 400 mm

Kunststof, zeven treden 2000 x 400 mm

Aluminium Aanvraag

RVS Aanvraag

Staal Aanvraag

Drijvers

Havenspecialist biedt een ruim assortiment drijvers voor steigers of pontons. Alle drijvers zijn van het merk Walcon 

Marine. Naast glasvezelversterkte betonnen drijvers biedt Havenspecialist ook een ruim assosrtiment aan kunststof 

drijvers.

 Drijvers Materiaal Afmeting

Glasvezel beton 2440 x 1220 x 685 mm

Glasvezel beton 1830 x 1530 x 685 mm

Glasvezel beton 2440 x 1220 x 840 mm

Glasvezel beton 2440 x 1220 x 762 mm

Glasvezel beton 2440 x 1220 x 560 mm

Glasvezel beton 1830 x 1530 x 915 mm

Glasvezel beton 1830 x 1530 x 762 mm

Glasvezel beton 2440 x 1220 x 610 mm

Glasvezel beton 1830 x 1530 x 610 mm

Glasvezel beton 1220 x 610 x 762 mm

Glasvezel beton 1220 x 610 x 915 mm

Glasvezel beton 1220 x 915 x 915 mm

Glasvezel beton 1530 x 610 x 762 mm

Glasvezel beton 1530 x 610 x 915 mm

Glasvezel beton 1530 x 915 x 915 mm

Glasvezel beton 1830 x 610 x 813 mm

Glasvezel beton 1830 x 610 x 915 mm

Glasvezel beton 1830 x 915 x 915 mm

Glasvezel beton 2440 x 1220 x 915 mm

Glasvezel beton 1830 x 1530 x 840 mm

Glasvezel beton 1830 x 915 x 762 mm
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Drijvende steigers 
Havenspecialist levert een ruim assortiment drijvende steigers van Walcon Marine. Tevens is het mogelijk 

om de drijvende steigers op maat te laten bouwen. De drijvende steigers zijn ontworpen en vervaardigd van 

hoogwaardige materialen, zodat ze een zeer lange levensduur hebben en minimaal onderhoud vereisen.  

De drijvende steigers bestaan uit een thermisch verzinkt stalen of aluminium frame met een hardhouten dek en 

zijn voorzien van betonnen of kunststof drijvers. De steigers zijn geschikt voor gebruik in kustwater, rivieren en 

binnenwateren. De combinatie van een gelast frame en de modulaire onderdelen maakt de drijvende steiger tot een 

duurzaam en flexibel product. 

Naast nieuwe drijvende steigers kunt u bij Havenspecialist ook voor gebruikte drijvende steigers terecht. Door de 

lange levensduur zijn tweedehands drijvende steigers vaak een goed alternatief en prijstechnisch een aantrekkelijke 

oplossing.

Dekdelen

Havenspecialist levert een breed assortiment houten - en composiet dekdelen, maar ook glasvezelversterkte roosters 

behoren tot de mogelijkheid. Standaard worden Walcon Marine drijvende steigers uitgevoerd met een hardhouten dek. 

Elk type dekdeel heeft zijn eigen kenmerken en toepassingen.

Dekdelen Materiaal Afmeting

Composiet Aanvraag

GVK Aanvraag

Hout Aanvraag

Drijvende steigers Soort Afmeting

Aanlegsteigers Aanvraag

Drijvend terras 2,5 x 3 m

Drijvend terras 3 x 3 m

Drijvend terras 2,5 x 4 m

Drijvend terras 4 x 4 m

Drijvend terras 5 x 5 m

Drijvend terras 6 x 6 m

Drijvend terras Aanvraag

Gebruikte drijvende steigers Wisselend aanbod

Drijvers

Drijvers Materiaal Afmeting

Kunststof 1400 x 500 x 500 mm

Kunststof 1400 x 500 x 550 mm

Kunststof 1400 x 500 x 600 mm

Kunststof 1400 x 500 x 650 mm

Kunststof 1400 x 500 x 700 mm

Kunststof 1400 x 500 x 750 mm

Kunststof 910 x 610 x 500 mm

Kunststof 910 x 610 x 550 mm

Kunststof 910 x 610 x 600 mm

Kunststof 910 x 610 x 650 mm

Kunststof 910 x 610 x 700 mm

Kunststof 910 x 610 x 750 mm

Kunststof 910 x 610 x 800 mm

Kunststof 910 x 610 x 850 mm

Kunststof 910 x 610 x 950 mm

https://aanrijdbeveiligingnederland.nl/categorie/kolombeschermers/
https://aanrijdbeveiligingnederland.nl/categorie/doorrijdbeveiliging/
https://havenspecialist.nl/product/dekdelen-composiet/
https://havenspecialist.nl/product/dekdelen-gvk/
https://havenspecialist.nl/product/dekdelen-hout/
https://havenspecialist.nl/product/walcon-drijvende-steiger-nieuw/
https://havenspecialist.nl/product/drijvend-terras-hout-2/
https://havenspecialist.nl/product/drijvend-terras-hout-4/
https://havenspecialist.nl/product/drijvend-terras-hout-3/
https://havenspecialist.nl/product/drijvend-terras-hout-5/
https://havenspecialist.nl/product/drijvend-terras-hout-6/
https://havenspecialist.nl/product/drijvend-terras-hout-7/
https://havenspecialist.nl/product/drijvend-terras-hout/
https://havenspecialist.nl/gebruikte-steigers/
https://aanrijdbeveiligingnederland.nl/categorie/vangrails/
https://havenspecialist.nl/product/glasvezelversterkte-kunststof-drijver/
https://havenspecialist.nl/product/glasvezelversterkte-kunststof-drijver-2/
https://havenspecialist.nl/product/glasvezelversterkte-kunststof-drijver-3/
https://havenspecialist.nl/product/glasvezelversterkte-kunststof-drijver-4/
https://havenspecialist.nl/product/glasvezelversterkte-kunststof-drijver-5/
https://havenspecialist.nl/product/glasvezelversterkte-kunststof-drijver-6/
https://havenspecialist.nl/product/glasvezelversterkte-kunststof-drijver-7/
https://havenspecialist.nl/product/glasvezelversterkte-kunststof-drijver-8/
https://havenspecialist.nl/product/glasvezelversterkte-kunststof-drijver-9/
https://havenspecialist.nl/product/glasvezelversterkte-kunststof-drijver-10/
https://havenspecialist.nl/product/glasvezelversterkte-kunststof-drijver-11/
https://havenspecialist.nl/product/glasvezelversterkte-kunststof-drijver-12/
https://havenspecialist.nl/product/glasvezelversterkte-kunststof-drijver-13/
https://havenspecialist.nl/product/glasvezelversterkte-kunststof-drijver-14/
https://havenspecialist.nl/product/glasvezelversterkte-kunststof-drijver-15/
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