Vuilwatertank legen?

Hoe loos ik op It Húske?

Ik wijs je
de weg!

Het lozen van je vuilwatertank op It Húske is eenvoudig en duurzaam.
Je betaalt 1,75 voor het legen van je tank en 0,50 per toiletbezoek.

Vuilwater lozen:
1. Meld je aan op aanuit.net of download de App.
2. K
 ies ‘Overige diensten’ > ‘Vuilwater lozen’. Check het nummer. Voltooi de stappen

op aanuit.net. De groene lamp op ‘It Húske’ gaat knipperen
3. Sluit de slang aan op de boot. Draai de hendel open.

Gebruik It Húske en win...

Marrekrite wimpel en Fryske streekproducten !

4. D
 ruk op de groene knop. De pomp gaat nu zuigen.
5. Maximale pomptijd 10 minuten. Druk tussentijds nogmaals op de groene knop.

recreatieschap Marrekrite deze zomer een fotowedstrijd. Marrekrite geeft in totaal vijf prijspakketten

Of druk op de rode knop om de pomp te stoppen.

weg. Dit pakket bestaat uit een grote Marrekrite wimpel voor 2019 en een selectie heerlijke Fryske

6. Sluit de hendel en hang de slang weer terug.

Toilet gebruiken:

Om het afscheid van de Vuilwaterboot en de komst van de drie Húskes te vieren, houdt

‘Neem je eigen
toiletpapier mee.’

streekproducten.

Hoe doe je mee?
Maak een foto van jezelf tijdens het gebruik van de faciliteiten van It Húske. Plaats deze foto op de

1. M
 eld je aan op aanuit.net of download de App.

Facebookpagina van recreatieschap Marrekrite. Vermeld bij welk Húske de foto is gemaakt. Dat kan

2. Kies ‘Overige diensten’ en dan ‘Toilet’. Check het nummer op de toiletdeur.

zijn: De Sont, Noarder Alde Wei of Marchjepôle.

3. Voltooi de stappen op aanuit.net. De groene lamp bij het toilet gaat branden.

e aan de
Doe je me
rijd?
fotowedst

4. Druk op de groene knop. De deur gaat nu van het magneetslot.
5. Als je naarbinnen bent gegaan, sluit het magneetslot vanzelf. Draai de deur

eventueel extra op slot. Van binnenuit kun je de deur altijd weer openen.
6. Na 15 minuten inactiviteit opent het magneetslot vanzelf.

Let op: de toiletdeur is erg zwaar voor bijvoorbeeld kinderen.

Gewoon schoon, lekker fri( )s
Meedoen kan tot en met zondag 2 september.
Op 10 september maakt Marrekrite de
vijf prijswinnaars bekend.

Waar vind je de Húskes?
Vanaf de bouwvak in 2018 liggen de
Húskes langs drie populaire vaarroutes in
Fryslân.
Daarnaast zijn er in de provincie bijna
honderd jachthavens en gemeentelijke
havens met innamevoorzieningen voor
vuilwater.
Kijk op vuilwatervangjeop.nl
voor een overzicht van alle
innamevoorzieningen.

It Húske: drijvend
vuilwaterstation mét toilet
Als watersporter houd je ongetwijfeld van schoon zwem- en vaarwater.
Recreatieschap Marrekrite maakt het je daarom zo makkelijk mogelijk om vuilwater
te lozen. Langs drie populaire vaarwegen op de Friese wateren ligt ‘It Húske’: een
volledig zelfvoorzienend vuilwaterstation om je vuilwatertank te legen.
De installatie op It Húske zuivert het toiletwater ter plekke en loost het weer schoon
op het oppervlaktewater. Het is snel, eenvoudig en duurzaam. Bovendien kun je
naar het toilet op It Húske.

De Vuilwaterboot stopt
Met de komst van de drie Húskes komt
er een eind aan de Vuilwaterboot. De
Vuilwaterboot voer de afgelopen jaren
langs Marrekrite-aanlegplaatsen, zodat
watersporters ter plekke hun vuilwatertank
konden legen. Nu kan dat op It Húske. De
Vuilwaterboot vaart in 2018 voor het
laatst op het Friese water.

Samen het water schoonhouden
Wil je bijdragen aan schoon water in Fryslân? Je kunt als watersporter op
verschillende manieren bijdragen:
Installeer een opvangvoorziening voor toiletwater aan boord, zoals een
vuilwatertank of eco-toilet.
Loos het opgevangen water bij een vuilwaterstation in een jachthaven óf
op It Húske.
 eb je geen opvangvoorziening aan boord?
H
Gebruik dan een toilet aan de wal óf op It Húske.
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