
 

 
Kom jij testen in de moezelhaven? 
 
Zie onderstaande informatie omtrent gebruik van de testzone Moezelhaven en gestelde 
regels: 
 
 
Aanmelden: 
 

• Geïnteresseerden die nieuwe modellen in de havenpraktijk willen testen, kunnen zich 
24 uur van tevoren melden via prodock@portofamsterdam.com; 

• Prodock zal vervolgens een aanvraag voor testen behandelen. ; 

• Prodock zal na het toetsen van de aanvragende partij schriftelijk bevestigen of de 
aanvraag akkoord is of niet; 

• Akkoord: aanvragende partij kan op de overeengekomen dag testen in de 
Moezelhaven. 

 
 
Gebruik van testzone: 
 

• Gebruiker dient 45 minuten voor test aanwezig te zijn en melden bij de 
Prodockbeheerder voor instructies; 

• Alleen na melden aan omliggende bedrijven en meldpunt haven; 

• Alleen tussen zonsopkomst en zonsondergang testen; 

• Minimaal 300 meter zicht; 

• Het klapbord met markering “EVENEMENT PRODOCK” dient uitgeklapt te zijn op de 
oosthoek Moezel – Hornhaven, na test dient deze weer ingeklapt te worden; 

• Drone mag de operationele ruimte van Prodock niet varend verlaten, zie bijgevoegde 
kaart op de website; 

• Scheepvaart in de Moezelhaven mag niet gehinderd worden; 

• Voortdurend uitluisteren op marifoon kanaal 4  van “Haven Amsterdam” / “Amsterdam 
Port Control”. Voertaal is Nederlands of Engels; 

• Wanneer contact gezocht wordt op marifoon kanaal 4 antwoord geven en afstemmen; 

• Bij binnenkomende of vertrekkende scheepvaart in de Moezelhaven marifoon contact 
met deze scheepvaart op kanaal 4 zoeken; 

• Bij scheepvaart in de Moezelhaven drone uit de vaarweg halen. 

Een marifoon krijgt u in bruikleen van Prodock, hiervoor geeft u uw legitimatiebewijs af aan 
de Prodockbeheerder. Na gebruik dient u de marifoon terug te brengen en krijgt u uw 
legitimatiebewijs terug.  

Indien nodig, kunt u gebruik maken van de kraan aan de waterkant om uw drone te water te 
laten. De sleutel voor de kraan kunt ophalen bij de Prodockbeheerder.  

 

Veel plezier met het testen van uw drone!  
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