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2.  Aantal recreatievaartuigen in Nederland 
 

In 2005 heeft Waterrecreatie Advies in opdracht van het ministerie van LNV onderzoek gedaan naar 

het aantal recreatievaartuigen in Nederland. Achtergrond voor dat onderzoek was de mogelijke 

introductie van een watersportbijdrage, een onderwerp dat nog steeds actueel is. Met de 

watersportbijdrage werd beoogd tol- en sluisgelden af te kopen, de uitvoering van het 

basistoervaartnet te versterken, milieumaatregelen met betrekking tot de pleziervaart te nemen en de 

veiligheid op het water te vergroten.  

 

Waterrecreatie Advies werd in 2005 benaderd omdat zij zich sinds 1994 al had toegelegd op 

systematisch onderzoek naar boten in jachthavens en onderzoek onder gebruikers. Ook na 2005 is 

Waterrecreatie Advies verder gegaan met dit soort onderzoek. In diverse provincies en vaargebieden 

zijn bij jachthavens nulmetingen verricht en/of is herhalingsonderzoek gedaan naar o.a. capaciteit, 

bezettingsgraden, wachtlijsten, passanten, winterstallingactiviteiten, etc.1. De getallen in 2005 waren 

gebaseerd op de best beschikbare kennis op dat moment en verder zo goed mogelijk ingeschat in 

overleg met provincies, collega-adviesbureaus en met de leden van de begeleidingsgroep. Het was 

het eerste grootschalige onderzoek na een inventarisatie van het aantal recreatievaartuigen in 

Nederland in 1976 door de Directie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie van het toenmalig Ministerie 

van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM).  

 

Het is nu bijna 10 jaar later. De Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) is opgegaan in de 

Stichting Waterrecreatie Nederland, veiligheid op het water is o.a. ondergebracht in het project ‘Varen 

doe je Samen’. Er is nog geen watersportbijdrage en schepen worden nog niet verplicht geregistreerd, 

uitzonderingen daargelaten. Door bezuinigingen bij ministeries en provincies staat de financiering van 

het toervaartnet onder druk. Kerntaken verschuiven, gemeenten, waterschappen en 

recreatieschappen nemen taken over zoals het beheer en onderhoud van vaarwegen, 

gemeentehavens worden geprivatiseerd. Om investeringen te kunnen verantwoorden zijn gegevens 

nodig. Goede cijfers bieden houvast of maken trends zichtbaar.  

 

In dit hoofdstuk wordt een geactualiseerd overzicht gegeven van het aantal boten in Nederland. Er 

wordt onderscheid gemaakt tussen: 

 Boten in het water met een vaste ligplaats in ‘jachthavens’ (hoofd- en nevenactiviteit)  

 Boten in sloten en kanalen en bij (vakantie)woningen 

 Boten op de wal die nog met enige regelmaat worden gebruikt 

 Boten op de wal die niet meer worden gebruikt  

 

Voor de eerste twee categorieën wordt een uitsplitsing gemaakt per provincie op basis van de meest 

recente gegevens. 

 

2.1. Boten in het water met een vaste ligplaats in  

        jachthavens en bij watersportbedrijven 
 

Sinds 1994 doet Waterrecreatie Advies onderzoek naar het aantal boten in jachthavens in Nederland. 

Opdrachtgevers zijn provincies en Rijkswaterstaat. De database van Waterrecreatie Advies bestaat uit 

een adressenbestand en een daaraan gekoppeld gegevensbestand. Het adressenbestand wordt 

                                                      
1   Nieuwe gegevens over o.a. Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Overijssel,  
    Gelderland, het IJsselmeergebied en de Waddenzee van Waterrecreatie Advies. Fryslân,    
    Groningen en Drenthe van Toerdata Noord.  
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permanent bijgehouden, aangevuld als er nieuwe havens bijkomen of aangepast als havens te koop 

staan of worden verkocht. In de afgelopen jaren zijn aan het adresbestand o.a. websites en e-mail 

adressen toegevoegd, Ook zijn veel havens op Google Earth gelokaliseerd en gemarkeerd.  

Het gegevensbestand bevat informatie over de capaciteit (aantal ligplaatsen), de gemiddelde 

bezettingsgraad, het aantal passanten en bootovernachtingen, eventuele wachtlijsten, herkomst 

ligplaatshouders, de verhouding zeil- en motorboten, winterstallingfaciliteiten op de wal en/of in 

loodsen (capaciteit en bezetting). Ook degene die de haven exploiteert wordt bijgehouden (bedrijf, 

vereniging, stichting, gemeente).  

Definities 
“End of life’ boten zijn boten waarvan de economische waarde en de gebruikswaarde nul of zelfs 

negatief is. Het heeft geen zin meer deze boten op te knappen. Ze zijn aan het einde van hun leven, 

‘end of life’, en zullen moeten worden opgeruimd en voor zover mogelijk gerecycled.  De ingezamelde 

en via demontage gescheiden materialen zullen worden afgevoerd naar een recycling bedrijf. Er wordt 

wel gesproken over “sloopboten”, maar dit is niet terecht. De boten worden gedemonteerd. In de auto-

industrie bestaan ook geen “autoslopers”, maar “demontagebedrijven”. Restmaterialen worden 

verkocht (auto-onderdelen) en/of afgevoerd en gerecycled. In het vervolg op dit onderzoek en deze 

rapportage zal daar nog wel het één en ander over worden gezegd omdat deze nuance 

vergunningtechnisch grote gevolgen heeft.  

 

Een jachthaven (hoofd- en nevenactiviteit) is een voorziening waar ligplaatsen op jaar- of 

seizoenbasis worden verhuurd. In een passantenhaven worden passantenplaatsen verhuurd, dat kan 

zijn per dag, per week, per maand of anderzijds. Veel jachthavens verhuren ook plaatsen aan 

passanten. Er is sprake van een financiële overeenkomst tussen een eigenaar van een boot en een 

bedrijf, vereniging, stichting of een gemeente. Er waren nog een paar uitzonderingen waar het rijk of 

de provincie een jachthaven of passantenplaatsen exploiteerde. Die zijn bijna allemaal geprivatiseerd. 

Een recreatieschap dat een jachthaven exploiteert, is in onze definities een bedrijf.  

  

Veel jachthavens verrichten nevenactiviteiten zoals reparatie en onderhoud, hebben een 

watersportwinkel, horeca, winterstalling, etc. Soms is de nevenactiviteit zelfs een hoofdactiviteit en 

verhuurt men daarnaast nog een aantal ligplaatsen. Jachtmakelaars, importeurs, verhuurbedrijven 

en zeilscholen die ligplaatsen in een haven huren, worden door ons meegeteld bij de 

havenexploitant. Makelaars met een eigen vestiging / haven die (verkoop)plaatsen in het water 

“verhuren” aan klanten, nemen wij wel mee in een monitor of nulmeting. Meestal verhuren ze ook 

ligplaatsen aan particulieren en is de jachthaven een nevenactiviteit. Ligplaatsen van importeurs, 

verhuurbedrijven en zeilscholen buiten jachthavens, beschouwen wij als “bestemd voor eigen gebruik” 

en nemen wij niet mee, uitzonderingen daargelaten. 

 

Jachtwerven hebben meestal ook een aantal ligplaatsen bestemd voor eigen gebruik: voor afbouw, 

reparatie en/of onderhoud. Ligplaatsen voor eigen gebruik bij jachtwerven tellen wij niet. Nadat het 

schip of de reparatie klaar is, gaan deze schepen (terug) naar een jachthaven of komen terecht op 

een ligplaats in kanalen, sloten of bij een (vakantie)woning. Werven bieden wel vaak mogelijkheden 

voor winterstalling op de wal of in loodsen. Omdat wij ook willen weten waar de schepen in de winter 

liggen, worden deze bedrijven bij een nulmeting of monitor dus ook benaderd. In ons bestand zitten 

bijna 150 bedrijven die winterstalling bieden maar geen lig- of passantenplaatsen verhuren.  

 

Verder zijn er havens, vaak kades van een gemeente in een stad of dorp, waar geen vaste 

ligplaatsen worden verhuurd, maar tegen betaling wel passanten mogen liggen. We hebben inmiddels 

bijna 90 van dit soort passantenhavens in het bestand. Gegevens over passanten en 

‘bootovernachtingen’ worden gebruikt om het economisch belang van de watersport voor de lokale 

economie te berekenen. De hoogte van de bestedingen van passanten en ligplaatshouders zijn voor 
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het laatst in 2013 door Waterrecreatie Advies onderzocht2. Het laatste grote onderzoek naar de 

bestedingen van passanten daarvoor was in 20023.  

 

In de rapportage over de provincies komt u de kreten WA Data, WA Basis en WA Check tegen. Bij 

de provincie Fryslân worden deze termen toegelicht en gedefinieerd. 

Methodiek 
Als in een provincie of gebied een nulmeting wordt verricht, worden alle “jachthavens” (hoofd- en 

nevenactiviteit), passantenhavens en winterstallingbedrijven conform bovenomschreven definities met 

een vragenformulier benaderd. Voor een nulmeting is in principe een respons van 100% noodzakelijk, 

dat betekent medewerking van iedereen. Omdat Waterrecreatie Advies de resultaten van het 

onderzoek ook publiceert en het enige bureau is dat al meer dan 20 jaar in heel Nederland dit 

onderzoek via een vaste methodiek uitvoert, wordt de gewenste respons van 100% ook nagenoeg 

gehaald. Bij een herhalingsonderzoek of monitor wordt men gevraagd weer mee te doen. Men krijgt 

een overzicht van de laatst bekende gegevens en het verzoek wijzigingen aan te geven en het aantal 

passanten in het afgelopen jaar in te vullen. Als een monitor regelmatig plaats vindt, kan de spontane 

respons oplopen tot bijna 60%. Via een herhalingsmailing en/of door niet-respondenten telefonisch te 

benaderen wordt ook bij een monitor gestreefd naar 100% respons. De aanpak is uniek en levert 

harde cijfers op over trends en ontwikkelingen.  

Wat weten we? 

Er zijn in Nederland een paar gebieden waar Waterrecreatie Advies nog geen nulmeting heeft verricht. 

Cijfers over de watersport in de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe zijn jarenlang verzameld 

door Toerdata Noord, een project van de Stenden Hogeschool. Het onderzoek vond in Fryslân en 

Groningen voor het laatst plaats in 2012, in Drenthe in 2010. Het IJsselmeergebied inclusief de Friese 

IJsselmeerkust (2012) en de Waddenzee (2009) is wel door Waterrecreatie Advies onderzocht. Dat 

betekent dat de informatie over de havens in het binnengebied van genoemde provincies incompleet 

is. Dat geldt ook voor het zuidelijk deel van Utrecht, het oostelijk deel van Noord-Brabant en Limburg 

ten noorden en zuiden van de Maasplassen.  

 

In ons gegevensbestand zitten inmiddels 938 “jachthavens” die aan een nulmeting en/of monitor van 

Waterrecreatie Advies hebben meegedaan. Deze havens verhuren ruim 128.000 ligplaatsen. 

Daarnaast kennen we nog 427 “jachthavens” die niet eerder aan een nulmeting hebben meegedaan. 

Deze bevinden zich voornamelijk in de hierboven genoemde gebieden, met name in de provincie 

Fryslân. Met elkaar verhuren deze havens ruim 39.000 ligplaatsen, overige gegevens zijn incompleet. 

Deze gegevens komen uit diverse bronnen en eigen onderzoek in de afgelopen jaren. Voor de 

berekening van het aantal boten in deze gebieden gebruiken we bij voorkeur bezettingsgraden uit 

onze eigen monitor. Verder zijn er nog bijna 90 passantenhavens in Nederland die geen ligplaatsen 

verhuren (meestal gemeentehavens en dorpshavens) en ca. 150 winterstallingbedrijven die ook geen 

ligplaatsen verhuren (meestal jachtwerven met winterstalling als nevenactiviteit).  

 

Waterrecreatie Advies heeft een bestand met 1.365 “jachthavens” in Nederland (hoofd- en 

nevenactiviteit) die samen ruim 167.000 ligplaatsen verhuren. 1.160 van de 1.365 havens hebben 

meer dan 20 ligplaatsen.   

 

Navolgend de (sinds 2005) geactualiseerde stand van zaken per provincie.  

 

  

                                                      
2   ‘Recreatietoervaart in het IJsselmeergebied’, Waterrecreatie Advies 2014 
3   ‘Recreatietoervaart; 9 jaar later’, Alterra 2002 
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2.1.1.  Provincie Fryslân 
 

De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe hebben tot nu toe hun monitor watersport uitbesteed 

aan de Stenden Hogeschool (Toerdata Noord). Fryslân en Groningen tot 2012, Drenthe tot 2010. De 

respons op onderzoek door studenten is lager dan onderzoek door Waterrecreatie Advies. Er werden 

in genoemde provincies ook minder vragen gesteld. Er werd bijvoorbeeld niet gevraagd naar het 

aantal passanten of bootovernachtingen. Voor het bepalen van het aantal (boot)overnachtingen werd 

gebruik gemaakt van kengetallen en gerekend met 50 overnachtingen per verhuurde ligplaats.  

 

Van alle provincies in Nederland is Fryslân het lastigst te onderzoeken. Er zijn relatief extreem veel 

watersportbedrijven, maar ook bedrijven die schiphuizen verhuren (overdekte ligplaatsen). In de 

afgelopen jaren en in het kader van deze opdracht hebben we ons bestand van Fryslân 

geactualiseerd. We hebben inmiddels meer ligplaatsen (29.757) gevonden dan Toerdata Noord in 

2012 (26.600) en durven nu uit te gaan van onze eigen gegevens. 300 bedrijven, verenigingen, 

stichtingen en gemeentehavens verhuren ligplaatsen in Fryslân. 58 daarvan hebben meegedaan aan 

een nulmeting van Waterrecreatie Advies. De havens langs de Friese IJsselmeerkust hebben sinds 

1994 aan meerdere monitoronderzoeken meegedaan, de havens rond de Waddenzee aan een 

nulmeting in 20094. Gegevens over deze havens noemen wij WA Data.  

Verder hebben we in Fryslân nog 243 havens in het adresbestand die ligplaatsen verhuren. Van deze 

havens is in ieder geval het aantal ligplaatsen geschat of bekend. De informatie over deze havens in 

het gegevensbestand noemen wij WA Basis. Er is geen of slechts sporadisch informatie over 

bezettingsgraden, herkomst ligplaatshouders, wachtlijsten, passantenovernachtingen, winterstalling 

etc.  

 

Er zijn verder nog 91 adressen in de provincie Fryslân ‘nader te onderzoeken’. Dit aantal is in de 

afgelopen jaren veel groter geweest, maar telkens verder teruggebracht. Naarmate we meer weten of 

ontdekken, worden gegevens ingevoerd in het gegevensbestand. Zodra het aantal ligplaatsen dat 

wordt verhuurd bekend is, krijgt een adres de status WA Basis. Deze laatste 91 zijn geen jachthavens, 

maar werven die winterstalling bieden, zeilscholen, makelaars, importeurs, passantenhavens en 

bedrijven die misschien uiteindelijk geen van allen blijken te zijn (opgeheven, failliet, nevenvestiging, 

etc.). Sommigen verhuren mogelijk een aantal ligplaatsen als nevenactiviteit. Deze havens hebben 

nog niet de status WA Basis en noemen wij WA Check. Na een eerste scan hebben we geschat dat 

deze 91 bedrijven nog ca. 600 ligplaatsen verhuren. Het aantal boten in Fryslân hebben we daarom 

afgerond op 27.000, 2.000 meer dan geschat in 2005.  

 

Provincie Fryslân 

 Stenden 2012 Waterrecreatie Advies 

Havens met ligplaatsen (WA Data + WA Basis) 225 58 + 243 

Aantal ligplaatsen 26.600 29.757 

Bezettingsgraad gemiddeld 88%  88% 

Aantal boten in jachthavens 23.500 26.186 

Nader te onderzoeken adressen (WA Check)  91 

Toeslag boten  500 

Totaal aantal boten afgerond  27.000 

 

                                                      
4 Laatste gegevens ‘Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied 2012’ en ‘Havenvisie Wadden 2009’ 
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Het is bijzonder dat van Fryslân als belangrijkste watersportprovincie de minste gegevens bekend zijn. 

De IJsselmeerkust is wel in beeld (2012) en de Waddenhavens (2009), maar over de rest van de 

havens en watersportbedrijven in het binnengebied zijn weinig details bekend. Geen realistische 

ontwikkelingen, geen trends, geen bestedingen gebaseerd op reële aantallen passanten, geen 

informatie over de herkomst van ligplaatshouders of informatie over winterstalling. Een goede 

nulmeting is in ieders belang, in het belang van de provincie, gemeenten en betrokken bedrijven.  

2.1.2.   Provincie Groningen 
 

Voor Groningen geldt hetzelfde als voor de Provincie Fryslân. Er is door Waterrecreatie Advies nog 

geen nulmeting in de hele provincie gedaan. De havens die aan de Waddenzee grenzen hebben in 

2009 wel meegedaan aan een nulmeting5. Bij de 56 havens hebben wij ruim 1.000 ligplaatsen meer 

gevonden dan de Stenden Hogeschool in 2012. Voor de bezettingsgraad gaan we nog wel uit van de 

door Stenden gevonden gemiddelde bezettingsgraad. Dat levert 4.000 boten, 1.000 meer dan in 2005. 

 

Provincie Groningen 

 Stenden 2012 Waterrecreatie Advies 

Havens met ligplaatsen (WA Data + WA Basis) 44 4 + 52 

Aantal ligplaatsen 3.482 4.593 

Bezettingsgraad gemiddeld 83% (WA 79%) stel 83% 

Aantal boten in jachthavens 2.888 3.812 

Nader te onderzoeken adressen (WA Check)  0 

Toeslag boten  0 

Totaal aantal boten afgerond  4.000 

 

2.1.3.   Provincie Drenthe  
 

Ook in de provincie Drenthe heeft nog geen nulmeting door Waterrecreatie Advies plaatsgevonden.  

Het aantal ligplaatsen is iets minder dan Stenden gevonden heeft. Het totale aantal boten wordt door 

ons nu geschat op 500, 500 minder dan geschat in 2005.   

 

Provincie Drenthe 

 Stenden 2012 Waterrecreatie Advies 

Havens met ligplaatsen (WA Data + WA Basis) 7 0 + 9 

Aantal ligplaatsen 635 492 

Bezettingsgraad gemiddeld 83% stel 83% 

Aantal boten in jachthavens 527 408 

Nader te onderzoeken adressen (WA Check)  0 

Toeslag boten  0 

Totaal aantal boten afgerond  500 

                                                      
5 ‘Havenvisie Wadden’, Oranjewoud i.s.m. Waterrecreatie Advies 2009 
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2.1.4.   Provincie Overijssel 
 

De havens in Overijssel die aan het IJsselmeergebied grenzen doen sinds 1994 mee aan de monitor 

in het IJsselmeergebied. De laatste gegevens zijn van 2012. In 2010 is een nulmeting bij alle andere 

havens in de provincie gedaan6. De gegevens voor Overijssel wat betreft capaciteit zijn dus behoorlijk 

actueel.  

 

In 2005 zijn we uitgegaan van de toen best beschikbare gegevens en schattingen. Het aantal boten 

werd geschat op 8.000. Dat blijken er na de nulmeting minder te zijn, we gaan nu uit van 6.500 boten.  

 

 Provincie Overijssel 

Havens met ligplaatsen (WA Data + WA Basis) 73 + 2 

Aantal ligplaatsen 7.128 

Bezettingsgraad gemiddeld (WA) 92% 

Aantal boten in jachthavens 6.554 

Nader te onderzoeken adressen (WA Check) 0 

Toeslag boten 0 

Totaal aantal boten afgerond 6.500 

 

2.1.5.   Provincie Gelderland 
 

Voor de provincie Gelderland geldt hetzelfde als voor Overijssel. Vaste deelnemer aan de monitor in 

het IJsselmeergebied en in 2010 is een nulmeting verricht in de rest van de provincie7. In 2005 werd 

het aantal boten in Gelderland geschat op 13.000. Dat was een overschatting, het zijn er 11.000. 

 

Provincie Gelderland 

Havens met ligplaatsen (WA Data + WA Basis) 75 + 0 

Aantal ligplaatsen 12.267 

Bezettingsgraad gemiddeld (WA) 91% 

Aantal boten in jachthavens 11.147 

Nader te onderzoeken adressen (WA Check) 0 

Toeslag boten 0 

Totaal aantal boten afgerond 11.000 

 

  

                                                      
6    ‘Ontwikkeling watersport provincie Overijssel, Waterrecreatie Advies 2010 
7    ‘Ontwikkeling watersport provincie Gelderland’, Waterrecreatie Advies 2010 
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2.1.6.   Provincie Utrecht 
 

De provincie Utrecht is een buitenbeentje. In 2003 is een deel van de provincie onderzocht tijdens een 

nulmeting in het Groene Hart. Hoewel Utrecht formeel geen deelnemer is, hebben de havens in 

Bunschoten, Amersfoort en langs de Eem sinds 1994 wel altijd aan de monitor in het 

IJsselmeergebied meegedaan. Alleen de havens in het zuidelijk deel van de provincie hebben nog 

niet eerder aan een nulmeting meegedaan. De opgebouwde informatie over het aantal ligplaatsen in 

de 18 havens is echter wel betrouwbaar. Dat resulteert in 6.500 boten in de havens in de provincie 

Utrecht, 500 minder dan geschat in 2005. 

 

Provincie Utrecht 

Havens met ligplaatsen (WA Data + WA Basis) 38 + 18 

Aantal ligplaatsen 6.955 

Bezettingsgraad gemiddeld (WA) 95% 

Aantal boten in jachthavens 6.594 

Nader te onderzoeken adressen (WA Check) 0 

Toeslag boten 0 

Totaal aantal boten afgerond 6.500 

  

De argumentatie van Utrecht om niet aan onderzoek in de watersport mee te doen, is dat de 

watersport geen relevante bijdrage levert aan het toerisme in de provincie. Die informatie was 

ontleend aan de monitor Toerisme en Recreatie Utrecht 20088, waaruit blijkt dat volgens het CBS bij 

4% van de dagtochten “waterrecreatie” als bestemming wordt genoemd (strandbezoek valt o.a. ook 

onder waterrecreatie). Overnachtingen op een boot zijn zo weinig relevant, dat ze in het Continu 

Vakantie Onderzoek (CVO) zijn ondergebracht in de categorie “Overige logiesaccommodaties”. Op 

basis van deze bronnen vonden de meeste overnachtingen in de watersport plaats in de 

‘bestemmingsregio Utrechtse Heuvelrug’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8  ‘Monitor Toerisme en Recreatie Utrecht 2008’, Ecorys 2008 
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2.1.7.   Provincie Noord-Holland 
 

Noord-Holland was na Flevoland de tweede provincie die een volledige nulmeting uit liet voeren in 

2002. In 2007 werd het onderzoek herhaald (monitor)9. Daarnaast deed Noord-Holland altijd mee aan 

de monitor in het IJsselmeergebied. De gegevens over bezettingsgraden, wachtlijsten en passanten in 

het “binnengebied” van Noord-Holland zijn dus gedateerd, maar dat is voor dit onderzoek niet 

relevant. Het aantal boten in Noord-Holland bedraagt op basis van de meest recente gegevens ca. 

33.000, 1.000 meer dan in 2005. Dat is wel verklaarbaar, er is sinds 2005 een aantal havens 

bijgekomen, o.a. in Amsterdam en Volendam. 

 

Provincie Noord-Holland 

Havens met ligplaatsen (WA Data + WA Basis) 287 + 10 

Aantal ligplaatsen 35.928 

Bezettingsgraad gemiddeld (WA) 92% 

Aantal boten in jachthavens 33.184 

Nader te onderzoeken adressen (WA Check) 0 

Toeslag boten 0 

Totaal aantal boten afgerond 33.000 

 

2.1.8.   Provincie Flevoland 
 

Flevoland heeft sinds 1994 meegedaan aan de monitor in het IJsselmeergebied. Omdat Flevoland 

destijds tot de initiatiefnemers behoorde voor een monitor in het IJsselmeergebied, zijn van meet af 

aan alle havens in de provincie meegenomen, ook die in “het binnengebied”. De laatste gegevens van 

Flevoland zijn van 201210. Het aantal boten in Flevoland wordt geschat op 8.000, net zoveel als in 

2005. Het was de bedoeling in 2014 een monitor in het IJsselmeergebied uit te voeren. Dat zou met 

name het resultaat voor Flevoland waarschijnlijk beïnvloeden. In de 80-er en 90-er jaren is het aantal 

boten in Flevoland erg snel gegroeid, omdat toen in de jachthavens langs het oude land geen plaats 

meer was. Nu het aantal boten in het IJsselmeergebied daalt, komt langs het oude land weer ruimte 

vrij en vooral Flevoland heeft daar last van.  

 

Provincie Flevoland 

Havens met ligplaatsen (WA Data + WA Basis) 41 + 3 

Aantal ligplaatsen 9.752 

Bezettingsgraad gemiddeld (WA) 82% 

Aantal boten in jachthavens 8.008 

Nader te onderzoeken adressen (WA Check) 0 

Toeslag boten 0 

Totaal aantal boten afgerond 8.000 

                                                      
9    ‘Ontwikkeling watersport provincie Noord-Holland 2000/2002 – 2007’, Waterrecreatie Advies 2008  
10    ‘Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied, deelrapportage provincie Flevoland’, Waterrecreatie  
       Advies 2012 
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2.1.9.   Provincie Zuid-Holland 
 

Zuid-Holland heeft in 2003 meegedaan aan een nulmeting in het Groene Hart11 en in 2004 aan een 

nulmeting in het Deltagebied12. In 2008 zijn alle havens in Zuid-Holland benaderd13. Voor een deel van 

de havens was het een nulmeting, voor de havens in Zuid-Holland die deel uitmaken van het 

Deltagebied en het Groene Hart was het een herhalingsonderzoek of monitor. Zuid-Holland is net als 

Fryslân een lastig gebied. Er zitten veel kleine bedrijven en haventjes. Er zijn sinds 2008 16 bedrijven 

die ligplaatsen verhuren bij gevonden en er zijn nog 43 adressen die nader gecontroleerd worden. 

Zoals eerder gemeld zal dat geen grote hoeveelheid ligplaatsen of boten opleveren. Het totale aantal 

boten in Zuid-Holland schatten wij nu op 28.000, 4.000 minder dan in 2005. Het aantal boten is dus in 

2005 overschat, hetgeen aan het licht kwam tijdens het onderzoek in 2008. 

 

Provincie Zuid-Holland 

Havens met ligplaatsen (WA Data + WA Basis) 245 + 16 

Aantal ligplaatsen 28.856 

Bezettingsgraad gemiddeld (WA) 97% 

Aantal boten in jachthavens 27.939 

Nader te onderzoeken adressen (WA Check) 43 

Toeslag boten 200 

Totaal aantal boten afgerond 28.000 

 

2.1.10.   Provincie Zeeland 
 

Zeeland is voor het eerst onderzocht (nulmeting) in 2003 als provincie die deel uitmaakt van het 

Deltagebied. In 2009 heeft een herhalingsmonitor plaatsgevonden14. Het geschatte aantal boten in 

Zeeland bedraagt 11.000, net zoveel als geschat in 2005. 

 

Provincie Zeeland 

Havens met ligplaatsen (WA Data + WA Basis) 58 + 1 

Aantal ligplaatsen 11.347 

Bezettingsgraad gemiddeld (WA) 96% 

Aantal boten in jachthavens 10.870 

Nader te onderzoeken adressen (WA Check) 0 

Toeslag boten 0 

Totaal aantal boten afgerond 11.000 

 

                                                      
11  ‘Op weg naar het Blauwe Hart’, Waterrecreatie Advies 2003 
12  ‘Integrale Recreatievisie Deltawateren’, Waterrecreatie Advies 2004 
13   ‘Ontwikkeling watersport provincie Zuid-Holland’, Waterrecreatie Advies 2009 
14   ‘Evaluatie watersportbeleid provincie Zeeland 2000 – 2008’, Waterrecreatie Advies 2009 
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2.1.11.   Provincie Noord-Brabant 
 

In 2004 hebben 25 havens in Noord-Brabant die tot het Deltagebied worden gerekend meegedaan 

aan de nulmeting in het Deltagebied15. Er zijn inmiddels nog 54 havens in Noord-Brabant gevonden 

die ligplaatsen verhuren. Daarnaast zijn er nog 37 adressen die nader moeten worden onderzocht. 

Die laatste 37 zullen naar verwachting ten aanzien van het aantal boten geen grote veranderingen 

meer geven.  

 

Het geschatte aantal boten in Noord-Brabant is onzeker zolang er geen nulmeting heeft 

plaatsgevonden, maar wordt op basis van de gegevens in ons bestand nu geschat op 10.500. De 

gemiddelde bezettingsgraad in de havens die aan het Deltagebied grenzen was in 2004 erg hoog 

(99%). Voor Noord-Brabant in zijn geheel hebben we de gemiddelde bezettingsgraad 5% lager 

ingeschat.  

 

2.1.12.   Provincie Limburg 
 

Eind 2012 heeft een nulmeting plaatsgevonden in het Maasplassengebied in Limburg16. Achtergrond 

was het opstellen van een watersportvisie voor de Maasplassen door Bureau Vrolijks. Er werden 

7.888 ligplaatsen gevonden en 152 specifieke passantenplaatsen. De havens ten noorden en zuiden 

van de Maasplassen hebben nog niet aan een nulmeting meegedaan. Het gaat om 19 havens. Het 

totale aantal boten in jachthavens in de provincie Limburg kan nu worden geschat op 8.000, 2.000 

minder dan geschat in 2005.  

 
 
 

                                                      
15    ‘Integrale Recreatievisie Deltawateren’, Waterrecreatie Advies 2004 
16    Onderzoek watersport Maasplassengebied, Waterrecreatie Advies 2012 

Provincie Noord-Brabant 

Havens met ligplaatsen (WA Data + WA Basis) 25 + 54 

Aantal ligplaatsen 11.184 

Bezettingsgraad gemiddeld (WA - 5%) 94% 

Aantal boten in jachthavens 10.512 

Nader te onderzoeken adressen (WA Check) 37 

Toeslag 150 

Totaal aantal boten afgerond 10.500 

Provincie Limburg 

Havens met ligplaatsen (WA Data + WA Basis) 34 + 19 

Aantal ligplaatsen 9.258 

Bezettingsgraad gemiddeld (WA) 88% 

Aantal boten in jachthavens 8.189 

Nader te onderzoeken adressen (WA Check) 0 

Toeslag 0 

Totaal aantal boten afgerond 8.000 
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2.1.13.   Samenvatting aantal boten per provincie  
 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal boten in jachthavens en bij watersportbedrijven 

in heel Nederland en per provincie. Afrondingsverschillen worden toegelicht in de provinciale 

overzichten hiervoor. Het aantal boten is 8.000 minder dan geschat in 2005. Dat betekent niet dat die 

boten zijn verdwenen. Sinds 2005 is in een aantal provincies (of delen van) voor het eerst via een 

nulmeting serieus onderzoek gedaan naar het aantal boten in jachthavens. In een aantal andere 

provincies zijn onderzoeken herhaald (monitor). Gegevens die in 2005 moesten worden geschat, 

konden nu worden ingevuld op basis van onderzoekresultaten. Dat verklaart de meeste verschillen. 

Hoe vaker een onderzoek wordt herhaald, des te beter de spontane respons en de kwaliteit van de 

gegevens. Trends kunnen alleen worden bepaald op basis van herhalingsonderzoek.  

 

Er zijn nog een paar stukjes in Nederland over, waar wij geen nulmeting hebben verricht. Het aantal 

boten in die gebieden blijft een schatting op basis van de best beschikbare kennis. De mogelijkheden 

om die kennis te vergroten zijn sinds 2005 door de opkomst van internet wel enorm toegenomen. Veel 

bedrijven hebben een website en o.a. Google Earth geeft ook veel basisinformatie. Het verzamelen 

van die informatie heeft in de afgelopen jaren veel tijd gekost. De resultaten daarvan zijn in deze 

rapportage verwerkt.  

 

Aantal recreatievaartuigen met een ligplaats in het water 
in havens en bij watersportbedrijven 

Provincie 
Aantal 

ligplaatsen 
Bezettings- 

graad 

Aantal 
boten excl. 

toeslag 
(WA Check) 

Aantal 
boten 

afgerond  

Fryslân 29.757 88% 26.186 27.000 

Groningen 4.593 83% 3.812 4.000 

Drenthe 492 83% 408 500 

Overijssel 7.128 92% 6.554 6.500 

Gelderland 12.267 91% 11.147 11.000 

Utrecht 6.955 95% 6.594 6.500 

Noord-Holland 35.928 92% 33.194 33.000 

Flevoland 9.752 82% 8.008 8.000 

Zuid-Holland 28.856 97% 27.939 28.000 

Zeeland 11.347 96% 10.870 11.000 

Noord-Brabant 11.184 94% 10.513 10.500 

Limburg 9.258 88% 8.189 8.000 

Totaal Nederland 167.517 92% 153.414 154.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Nederland zijn 1.365 “jachthavens” (hoofd- en nevenactiviteit) die samen ruim 167.000 

ligplaatsen verhuren. In de havens liggen ca. 154.000 boten. 1.160 van de 1.365 havens hebben 

meer dan 20 ligplaatsen. Daarnaast zijn er bijna 90 passantenhavens en ca. 150 winterstalling-

bedrijven die geen ligplaatsen verhuren. 
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2.2.   Boten in sloten en kanalen en bij (vakantie)woningen 
 

In 2005 is ook een schatting gemaakt van het aantal boten in sloten en kanalen en bij 

(vakantie)woningen. Dit was een lastige exercitie omdat niemand deze boten registreert. De provincie 

Fryslân is toen als “basis” gebruikt omdat daar een unieke meting had plaatsgevonden. Luchtfoto’s 

van de provincie waren gedigitaliseerd en alle zichtbare boten waren met een muisklik “geregistreerd” 

en gecategoriseerd (soort ligplaats, varend etc.). Het aantal gebiedseigen boten met een ligplaats in 

het water, in kanalen, sloten en bij (vakantie)woningen bedroeg volgens dat onderzoek 8.000, naar 

schatting grofweg 25% van alle boten in de provincie. Op basis van die informatie is met de 

begeleidingsgroep in 2005 een zo nauwkeurig mogelijke schatting gemaakt van het aantal boten in de 

andere provincies in sloten, kanalen en bij (vakantie)woningen. Die getallen zijn van commentaar 

voorzien door regioconsuls van de ANWB, HISWA consulenten, het Watersportverbond en 

Rijkswaterstaat (AVV). Het leverde een overzicht op waar iedereen op dat moment vertrouwen in had.  

Foto van een beeld uit de metingen in Fryslân (Lemmer).  

 

Sinds 2005 is die informatie moeilijk te verbeteren. Schepen worden niet geregistreerd, dus wie zijn wij 

om de schattingen van toen te “verbeteren”. Het heeft ook geen zin om die gegevens op basis van 

trends te verhogen of te verlagen. Tenzij er iets aan de hand is en belangrijke aanvullende informatie 

beschikbaar komt. Dat is het geval in Noord-Holland.  

 

In 2012 is door ons een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en knelpunten van elektrisch varen 

in de rondvaart en in de recreatievaart in Amsterdam17. Volgens Waternet lagen er in 2011 ruim 

10.000 recreatievaartuigen in de grachten van Amsterdam met een vignet. Deze boten betalen 

                                                      
17   ‘Rondvaart en recreatievaart in Amsterdam’, Waterrecreatie Advies 2012 
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Binnenhavengeld voor een ligplaats aan een van de kades. De vignetten zijn verdeeld in 3 

categorieën: ca. 9.500 t/m 8 meter, 650 van 8 tot 12 meter en ca. 100 groter dan 12 meter.  

Boten met een vaste ligplaats in een jachthaven (in of buiten de stad) die in Amsterdam aan willen 

leggen om iets te eten, ergens wat te drinken en/of te overnachten moeten ook een vignet kopen, een 

dagvignet of een jaarvignet. 1.250 boten die ergens in of buiten de stad in een jachthaven liggen 

kopen een jaarvignet. Daarnaast zijn er dagpassanten die een dagvignet kopen. Als je niet in de stad 

aanlegt, betaal je geen doorvaartgeld. In 2011 vermoedde men dat er nog ca. 3.000 zwartliggers in de 

stad lagen. Inmiddels is in Amsterdam het “vignet met chip” geïntroduceerd. Met een scanner kan men 

vanaf de wal of vanaf het water zien of een boot Binnenhavengeld heeft betaald. Door de verbeterde 

mogelijkheden om te controleren is het aantal verkochte jaarvignetten in Amsterdam gedaald van ca. 

12.000 naar ca. 10.000. Elektrisch aangedreven boten krijgen korting op het jaarvignet.  

 

Waternet is in het kader van deze opdracht uitgebreid geïnterviewd. In hoofdstuk 5 wordt nader op de 

situatie in Amsterdam ingegaan.  

 

In 2005 is onvoldoende rekening gehouden met de bijzondere situatie in Amsterdam. Wij hebben 

daarom besloten het aantal boten in Noord-Holland in sloten en kanalen en bij (vakantie)woningen te 

verhogen met 7.500. De aantallen in de andere provincies zijn niet veranderd hoewel het aantal boten 

bij woningen in de afgelopen 10 jaar waarschijnlijk ook wat gestegen is.  

 Ca. 10.000 bootjes liggen met een jaarvignet langs diverse kades in de grachten van Amsterdam 

 

 

      

 

 

 

Het totale aantal recreatievaartuigen in Nederland in sloten en kanalen en bij (recreatie)woningen 

kan worden geschat op 43.500. Zonder registratie zijn geen nauwkeuriger schattingen te maken.  
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2.3.   Overzicht totaal aantal boten in het water in Nederland 
 

Aantal recreatievaartuigen in het water in Nederland 

Provincie 

Aantal 
recreatievaartuigen 

in havens en bij 
watersportbedrijven 

Aantal 
recreatievaartuigen 

bij (recreatie) 
woningen en in 

sloten en kanalen 

Totaal 
recreatievaartuigen 

in het water 

Fryslân 27.000 8.000 35.000 

Groningen 4.000 2.000 6.000 

Drenthe 500 500 1.000 

Overijssel 6.500 3.000 9.500 

Gelderland 11.000 500 11.500 

Utrecht 6.500 3.000 9.500 

Noord-Holland 33.000 15.000 48.000 

Flevoland 8.000 500 8.500 

Zuid-Holland 28.000 9.000 37.000 

Zeeland 11.000 500 11.500 

Noord-Brabant 10.500 1.000 11.500 

Limburg 8.000 500 8.500 

Totaal Nederland 154.000 43.500 197.500 

 

 

 

 

 

 

2.4.   Eigenschappen boten in het water 
 

Uiteindelijk zal een deel van de Nederlandse vloot, de zogenaamde ‘end of life’ boten, worden 

verwerkt door een afvalverwerker. Zij zullen de boten demonteren en de restmaterialen splitsten in 

soorten die al dan niet kunnen worden gerecycled voor hergebruik. Een boot bestaat globaal uit 4 

hoofdcomponenten: de romp, een motor, een kiel en “overig”. Rompen zijn gemaakt van polyester, 

staal of hout. Staal en hout brengen bij de afvalverwerking geld op, voor het verwerken van polyester 

moet worden betaald. Een kiel heeft tot doel de stabiliteit te bevorderen en het afdrijven bij aan-de-

windse koersen tegen te gaan. De kiel bestaat meestal uit staal en soms uit lood. Motoren zijn er in 

alle soorten en maten t/m buitenboordmotoren op de kleinere vaartuigen. 72% van de boten in 

jachthavens bij het onderzoek in 2005 hadden een binnenboordmotor, 25% een buitenboordmotor en 

3% geen motor. Onder “overig” valt bijvoorbeeld de tuigage, interieurdelen, vloerplaten, tanks, 

matrassen, etc.  

 

Met de begeleidingsgroep is per type vaartuig de gewichtsverhouding van genoemde vier 

hoofdcomponenten bepaald. Het is een schatting, noodzakelijk om potentiële afvalstromen te 

berekenen. Door deze aanpak consequent te volgen voor alle soorten boten in Nederland, ontstaat 

uiteindelijk een schatting van het totaalgewicht van de Nederlandse recreatievloot. Daarna kunnen 

Het totale aantal recreatievaartuigen in Nederland in het water, kan worden geschat op bijna 

200.000.  
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uitspraken worden gedaan over het tempo waarin recreatievaartuigen in Nederland naar verwachting 

bij de verwerker terechtkomen en gerecycled zullen worden.  

 

De 154.000 boten in jachthavens zijn niet helemaal vergelijkbaar met de 43.500 boten in sloten en 

kanalen en bij (vakantie)woningen. Over de eigenschappen van de boten in jachthavens is vrij veel 

bekend. In 2005 zijn in 40 jachthavens namelijk uitgebreide tellingen verricht. Om een evenwichtige 

verdeling te krijgen, zijn de havens in Nederland destijds zorgvuldig geselecteerd. Van 6.300 boten in 

deze havens is de lengte bepaald, het type boot, het bouwmateriaal van de romp en het type motor 

(binnenboord motor, buitenboordmotor of geen motor). Het is dus een uitgebreide steekproef uit de 

154.000 boten in jachthavens in Nederland.  

Er is geen onderzoek gedaan naar de eigenschappen van de 43.000 schepen. Door de 

begeleidingsgroep in 2005 zijn daar toch een aantal uitspraken over gedaan (”best professional 

judgement”). De schepen in sloten en kanalen zijn gemiddeld kleiner dan de schepen in jachthavens. 

In “het buitengebied”, in sloten en kanalen en bij (vakantie)woningen liggen verhoudingsgewijs meer 

open boten en kleine kajuitmotorboten. Dat leverde navolgende tabel (aantallen boten aangepast aan 

situatie 2014). 

  

Op basis van de resultaten uit het onderzoek bij de 40 jachthavens in 2005 kan per type 

recreatievaartuig een verdeling worden gemaakt in bouwmateriaal van de romp. Per type vaartuig en 

per type bouwmateriaal is een gemiddeld gewicht van de vaartuigen geschat. Als basis is gebruik 

gemaakt van cijfers van HISWA Vereniging uit een onderzoek naar brandpreventie. Vervolgens zijn 

per soort bouwmateriaal de aantallen boten per lengtemaat in jachthavens berekend en in een tabel 

gezet. Die tabellen zijn besproken met drie bedrijven in Lelystad die duizenden boten uit het water 

hebben getild, hebben beoordeeld of hebben getaxeerd. Verder is gebruik gemaakt van een website 

met informatie over bootgewichten18. Allerlei typen boten zijn de revue gepasseerd en dat heeft 

geresulteerd in de gemiddelde gewichten per boot in de tabel op de volgende bladzijde. Partijen en de 

begeleidingsgroep waaronder ervaringsdeskundige Het Harpje in Enkhuizen zijn ook betrokken 

geweest bij het inschatten van de gewichtsverhouding per soort recreatievaartuig. Ook deze waarden 

vallen onder “best professional judgement”.  

 

Omdat de kleinere boten buiten jachthavens zijn meegenomen in het totaal, is de gemiddelde lengte 

van sommige typen boten zoals die in de 40 jachthavens lagen, wat gedaald. Over het gemiddeld 

gewicht van open motorboten is enige tijd gediscussieerd. In deze categorie vallen de bootjes met een 

motor in Amsterdam, maar ook alle sloepen en dagkruisertjes met een binnenboordmotor. Na overleg 

is het gemiddeld gewicht voor een open polyester motorboot nu op 1.000 kg gesteld, ca. 50% van het 

gewicht van een polyester sloep. Het gewicht van polyester kajuitzeiljachten van gemiddeld 9,20 m is 

                                                      
18 Flevo Marina, Schepenkring en Schaap Ship CARE en www.sailboatdata.com 

Soorten recreatievaartuigen in het water in Nederland 

  In jachthavens Buiten jachthavens Totaal afgerond 

Aantal Gem. lengte Aantal Gem. lengte Aantal Gem. lengte 

Kajuitzeilboot  71.385 9,2 6.525 ~ 9 78.000 9,2 

Open zeilboot  12.770 6,7 8.700 ~ 5 21.500 6,0 

Platbodem  3.845 10 1.305 ~ 6 5.000 9,0 

Kajuitmotorboot  50.615 9,6 8.700 ~ 8 59.500 9,4 

Open Motorboot  13.540 6,5 13.050 ~ 5 26.500 5,8 

Anders 1.845 6 5.220 ~ 4 7.000 4,5 

Totaal 154.000 8,9 43.500 ~ 6,1 197.500 8,3 
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geschat op 4.500 kg, hoewel er tegenwoordig ook versies zijn die amper 2.000 kg wegen. In de 

komende jaren krijgen de verwerkers in eerste instantie te maken met de zwaardere exemplaren. 

 

Recreatievaartuigen in het water in Nederland: 
soort, bouwmateriaal en gewichtsverhouding 

Soort 
recreatie 
vaartuig 

Materiaal Aantal 
Gem. 
lengte 

Gem. 
gewicht  
kg/boot 

Gewichtsverhouding 

Motor Romp Kiel Overig 

Kajuitzeilboot 

Staal/alu 10.294 9,2     6.000  8% 40% 35% 17% 

Polyester 63.124 9,2     4.500  8% 45% 35% 12% 

Hout 4.560 9,2     4.500  10% 50% 30% 10% 

Open zeilboot 

Staal/alu 1.028 6,0        750  5% 60% 30% 10% 

Polyester 15.866 6,0       500  5% 55% 35% 10% 

Hout 4.562 6,0        500  5% 60% 30% 10% 

Platbodem 

Staal/alu 4.559 9,0     9.500  10% 70% 0% 20% 

Polyester 131 9,0     5.000  10% 75% 0% 15% 

Hout 426 9,0     4.500  10% 80% 0% 10% 

Kajuitmotorboot 

Staal/alu 38.429 9,4     7.000  5% 75% 0% 20% 

Polyester 20.159 9,4     5.000  10% 70% 0% 20% 

Hout 745 9,4     5.000  10% 80% 0% 10% 

Open 
motorboot 

Staal/alu 3.266 5,8     1.500  20% 85% 0% 10% 

Polyester 21.904 5,8 1.000  20% 85% 0% 10% 

Hout 1.393 5,8      1000  20% 85% 0% 10% 

Anders 

Staal/alu 3.385 4,5        750  5% 85% 0% 10% 

Polyester 3.103 4,5        500  5% 85% 0% 10% 

Hout 564 4,5        500  5% 85% 0% 10% 

Totaal  197.500       

 

 

 

  

Gewicht recreatievaartuigen in het water in Nederland en subverdeling [ton]  

 
Motoren Rompen Kiel Overig 

 Polyester Hout Staal / alu Staal / lood  

Gewicht in ton [t]      64.616    219.890      17.357    262.076  130.886   134.280  

De 197.500 recreatievaartuigen in Nederland in het water in jachthavens, bij watersportbedrijven, 

in sloten, kanalen en bij (vakantie)woningen, wegen met elkaar ca. 830.000 ton. 
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2.5.   Boten op de wal die met enige regelmaat worden     

  gebruikt 
 

Het aantal boten op de wal dat “met enige regelmaat” wordt gebruikt is in 2005 met behulp van alle 

beschikbare middelen zo goed mogelijk bepaald. Boten die op de wal staan zijn in beginsel lichter dan 

de boten in het water. Ze staan op een (wal)trailer en worden via een trailerhelling, met behulp van 

een kraantje of (meestal) met mankracht in het water getild of gereden. Boten die na gebruik uit het 

water worden gehaald, hebben geen last van aangroei van het onderwaterschip en als ze binnen, of 

onder een dekzeil of afdak worden gestald, dalen de onderhoudskosten. Veel trailerboten staan bij 

particulieren op het eigen terrein. Dat bespaart stallingkosten op een jollenveld of in een loods bij een 

jachthaven. Bijna alle (open) wedstrijdboten staan op de wal, maar ook veel sportvissers hebben een 

trailerbare boot om gemakkelijk van visstek te kunnen wisselen.  

 

In 2005 hebben het Watersportverbond en de kanobonden NKB en TKBN, de Waterskibond, 

Sportvisserij Nederland, de KNRB (roeibond) en de RDW (geregistreerde snelle motorboten) een zo 

nauwkeurig mogelijke schatting gemaakt van het aantal boten met een vaste ligplaats op de wal die 

nog met enige regelmaat worden gebruikt. Inclusief overige roeibootjes, motorbootjes (met 

buitenboordmotor), rubberboten (exclusief opblaasboten) en surfplanken werd het aantal 

recreatievaartuigen op de wal die met enige regelmaat worden gebruikt, geschat op 210.000. Er is 

geen nieuw of aanvullend onderzoek verricht op basis waarvan dat aantal naar boven of naar 

beneden moet worden bijgesteld. Er is wel een trend gaande waarbij het gebruik van boten daalt. Bij 

het bepalen van de toekomstverwachtingen in hoofdstuk 5 zullen wij in gaan op trends. 

 

Ook van deze groepen boten zijn gemiddelde gewichten ingeschat en is een gewichtsverhouding 

bepaald tussen staal, polyester en hout. Nu is het aantal stalen boten op de wal niet groot. Het aantal 

aluminium rompen neemt echter wel toe (m.n. visboten). Er zijn, uitzonderingen daargelaten, geen 

grote motoren aan boord of een uitgebreid interieur. Als deze boten in een ‘end of life’ fase 

terechtkomen, gaat het bij een afvalverwerker primair om het bouwmateriaal van de romp.  

Kitesurfen, SUP-pen, golfsurfen, catamaranzeilen, sportvissen, er zitten een aantal sectoren flink in de lift. 

Blokarten op het strand is ook zoiets. Spectaculair zeilen, maar niet op het water. 
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Open zeil- en motorboten op de wal kunnen niet worden vergeleken met- of opgeteld bij open zeil- en 

motorboten in het water. Hoewel de naam soms hetzelfde is, zijn het ‘appels en peren’. Het verschil zit 

o.a. in de gewichten en gebruikte materialen. 

 

 

 

Recreatievaartuigen op de wal - in gebruik 

 Aantal 
Gem. 
lengte 

Gem. 
gewicht 
kg/boot 

Gewichtsverhouding 

Staal 
/ alu 

Polyester Hout 

Zeilboten 44.500 5,0     

Wedstrijdzeilboten met meetbrief Watersportverbond 5.000  200  80% 20% 

Ex wedstrijdzeilboten zonder meetbrief  17.000  250  70% 30% 

Open catamarans langs de Nederlandse kust 1.200  150  100%  

Overige catamarans 300  150  100%  

Zwaardboten van 45 zeilscholen 1.000  100  100%  

Schatting overige kleine zeilboten 20.000  100  95% 5% 

Roeiboten 6.500 5,0     

Roeiboten van 118 roeiverenigingen en 24.000 leden van 
de KNRB 

5.000  100  80% 20% 

Schatting overige roeiboten 1.500  100  80% 20% 

Kano's 30.000 5,0     

Kano's van 90 kanoverenigingen en 8.000 leden van de 
NKB  

15.000  30  100%  

Kano's van 12 kanoverenigingen en 3.000 leden van de 
TKBN 

5.000  30  100%  

Schatting overige kano's 10.000  35  85% 15% 

Motorboten, incl. jetski's, waterscooters, rubberboten 98.000 4,0     

Geregistreerde snelle motorboten (RDW na correctie) 30.000  1000  100%  

Visboten (binnenwater) zonder registratie 30.000  500 5% 95%  

Visboten (buitenwater) zonder registratie 5.000  750 5% 95%  

Jetski’s en waterscooters 3.000  200  100%  

Schatting overige kleine motor- en rubberboten zonder 
registratie 

30.000  200 2% 95% 3% 

Surfplanken 31.300 2,5     

Surfplanken van 236 wedstrijdsurfers met een officiële 
startlicentie 

1.000  15  100%  

Surfplanken van 21 surfscholen 300  15  100%  

Schatting overige surfplanken 30.000  20  100%  

Totaal 210.300      
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2.6.  Boten op de wal die niet meer worden gebruikt 
 

Het aantal “boten” dat niet meer werd gebruikt en ergens in- of achter een schuurtje lag weg te 

kwijnen, werd in 2005 geschat op ca. 100.000. Het zijn vooral “bootjes”, kano’s en surfplanken. Er zijn 

in de afgelopen decennia al duizenden surfplanken opgeruimd. Formeel is een surfplank geen 

huishoudelijk afval. In Lelystad worden “boten” die als grofvuil bij de stort worden aangeboden, niet 

ingenomen. Men beschouwt oude “boten” als bedrijfsafval. Ook kringloopwinkel ‘Het Goed’ neemt 

geen boten of surfplanken in.  

12 achtergelaten surfplanken en 3 kano’s op zolder        2 zeilboten en een surfplank onder het onkruid 

boven de koeien bij een boer 

 

 

Ook van deze categorie boten is het gewicht, de gewichtsverhouding en het aantal tonnen berekend. 

  

  

Gewicht recreatievaartuigen op de wal - in gebruik 

 Aantal 
Gewicht in ton [t] 

Staal / alu Polyester Hout 

Zeilboten 44.500 0 6.000 1.575 

Motorboten, incl. jetski's, waterscooters, rubberboten 98.000 1.058 54.113 180 

Roeiboten 6.500 0 520 130 

Kano's 30.000 0 898 53 

Surfplanken 31.300 0 620 0 

Totaal 210.300 1.058 62.150 1.938 

De 210.300 recreatievaartuigen in Nederland op de wal die nog met enige regelmaat worden gebruikt, 

wegen met elkaar ca. 65.000 ton. 
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Gewicht recreatievaartuigen op de wal - niet in gebruik 

  

  

 
Aantal 
 

 
Gem. 
lengte 
 

 
Gem. 
gewicht 
kg/boot 

Gewichtsverhouding Gewicht in ton [t] 

Staal / 
alu 

Poly-
ester 

Hout 
Staal / 

alu 
Poly-
ester 

Hout 

Bootjes  
(zeil-, motor- en roei-) 

15.000 4 200 5% 80% 15% 150 2.400 450 

Kano's 15.000 5 35 0% 85% 15% 0 446 79 

Surfplanken 70.000 3 20 0% 100% 0% 0 1.400 0 

Totaal 100.000            150 4.246  529  

 
 
 
 
 
 

2.7.   Het gewicht van, en afvalstromen uit de Nederlandse  

  recreatievloot 
 

De Nederlandse recreatievloot bestaat uit ruim 500.000 “boten” in verschillende soorten en maten. 

Een deel van de boten ligt in jachthavens en bij watersportbedrijven in het water (154.000), een deel 

ligt in sloten en kanalen en bij (vakantie)woningen in het water (43.500), een deel ligt op de wal en 

wordt nog met enige regelmaat gebruikt (210.000) en er liggen nog een flink aantal ongebruikt weg te 

kwijnen in- en achter schuurtjes, loodsen en garages (100.000).  

Hout, staal en polyester hebben niet het eeuwige leven. Ooit zal een deel van deze ruim 500.000 

boten zijn of haar ‘end of life’ naderen en eindigen bij een verwerker. De verwerker zal de schepen 

demonteren en de restmaterialen aanbieden aan een bedrijf dat de materialen kan recyclen. In 

schepen zitten nuttige stoffen zoals hout en staal, motoren die gereviseerd kunnen worden of als staal 

bij de Hoogovens terechtkomen, aluminium masten en gieken, zeilen en overig materiaal uit het 

interieur van een boot en misschien een loden kiel. Oliën en vetten zullen worden verwijderd en accu’s 

of andere stoffen die je liever niet in het milieu laat slingeren.  

Oude polyester boten zijn gemiddeld zwaarder dan de jongere generatie boten waarin minder hars 

wordt verwerkt. Voor het afvoeren van polyester moet op dit moment worden betaald, veel verdwijnt 

naar Duitsland, omdat er nog nauwelijks producten zijn waarin versnipperd polyester een nuttige 

grondstof is. Of het nu helemaal klopt is bij gebrek aan harde cijfers niet te zeggen, maar er zit ca. 

300.000 ton polyester in de Nederlandse recreatievloot. In welk tempo dit beschikbaar komt, zal in de 

volgende hoofdstukken worden behandeld.  

 

Totaaloverzicht gewicht Nederlandse recreatievloot 

 
Motoren Rompen Kiel Overig 

 Polyester Hout Staal / alu 
Staal / 
lood 

 

In het water 64.616 219.890 17.357 262.076 130.886 134.280 

Op de wal, in gebruik  62.150 1.938 1.058   

Op de wal, niet in gebruik  4.246 529 150   

Totaal gewicht [t] 64.616 286.286 19.824 263.284 130.886 134.280 

 

De ruim 500.000 recreatievaartuigen in Nederland wegen met elkaar ca. 900.000 ton. 

 

De 100.000 recreatievaartuigen in Nederland op de wal die niet meer met enige regelmaat worden 

gebruikt, wegen met elkaar ca. 5.000 ton. 

 


