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Voorwoord
Deze rapportage is een analyse van de ontwikkelingen en watersport- en waterrecreatiemogelijkheden
op en rond IJburg en het Zeeburgereiland. Het is een uitvoeringsactie van het Programma
Waterrecreatie en Ecologie, vastgesteld door het college van Amsterdam op 10 september 2019.
Opdrachtgever voor deze analyse is de gemeente Amsterdam (een samenwerking tussen Sport &
Bos, Ruimte & Duurzaamheid en Grond & Ontwikkeling). Het onderzoek is opgesteld op verzoek van
wethouder Mw. Simone Kukenheim. Het rapport is een eerste analyse en bevat diverse
aanbevelingen. Het is bedoeld als hulpmiddel voor verdere ruimtelijke afwegingen en beoordeling van
nieuwe initiatieven. Het is nadrukkelijk geen formeel ruimtelijk kader en ook geen bestuurlijk
vastgesteld rapport. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van alle betrokkenen die een bijdrage
hebben geleverd aan de totstandkoming van dit rapport.

PS: Na de eerste publicatie van 1 mei zijn een aantal tekstuele correcties doorgevoerd. Dit is versie
V3 d.d. 19-08-2021
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1. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
1.1. Samenvatting
Deze rapportage is een analyse van de ontwikkelingen en watersport- en waterrecreatiemogelijkheden
op en rond IJburg en het Zeeburgereiland. Het is een uitwerking van het Programma Waterrecreatie
en Ecologie, vastgesteld door het college van B&W van Amsterdam op 10 september 2019.
Nu IJburg met de planvorming voor het Buiteneiland haar definitieve vorm begint te krijgen en ook op
het Zeeburgereiland het aantal nieuwbouwwoningen snel toeneemt heeft de gemeente Amsterdam
aan Waterrecreatie Advies gevraagd de watersportmogelijkheden in het gebied te onderzoeken en
aanbevelingen te doen. Op IJburg en het Zeeburgereiland worden ca. 38.000 woningen gebouwd en
ontstaat ‘een stad’ aan het IJmeer met ca. 90.000 inwoners. IJburg is opgebouwd uit verschillende
eilanden in het IJmeer en wordt omringd door water. Ook binnen de eilanden zijn grachten aangelegd
en een kleine jachthaven van WV IJburg. Het aantal boten op IJburg wordt inmiddels geschat op ca.
1.500 en bestaat voor meer dan 95% uit sloepen en kleine motorbootjes waar vooral dagtochten mee
worden gevaren. De jachthaven van WV IJburg heeft 120 ligplaatsen. In de haven liggen ca. 80
zeiljachten die vooral gericht zijn op het IJmeer. Verder wordt in de IJburgbaai gesurft vanuit
Surfcenter IJburg en worden zeillessen aan kinderen en volwassenen gegeven door Zeilschool IJburg.
Op het water in en rond IJburg wordt verder met kano’s, SUP’s en roeiboten gevaren. In de
Zeeburgerbaai is een snelvaarbaan waar o.a. waterskiërs, waterscooters en jetski’s actief zijn. De
jachthaven van HSBC wordt verplaatst en keert in verkleinde vorm terug in de oksel van de A10.
Over de bestaande en gewenste watersportmogelijkheden is in eerste instantie gesproken met 10
stakeholders die met watersport in het gebied actief zijn of vergevorderde plannen hebben. Daarna
zijn nog een aantal aanvullende gesprekken gevoerd. Verder heeft Waterrecreatie Advies in de
afgelopen jaren een aantal projecten uitgevoerd in de omgeving van Amsterdam, in Almere, de
gemeente Gooise Meren en de Oostelijke Vechtplassen. De daar opgedane kennis is meegenomen in
deze analyse zodat een breder beeld ontstaat van de watersportmogelijkheden, wensen en
behoeften.
In eerste instantie is een analyse gemaakt van het beleid om inzicht te krijgen in mogelijkheden en
randvoorwaarden. In de Watervisie Amsterdam 20401 – ‘Het water in Amsterdam is voor iedereen’,
is de ambitie vastgelegd om het water bij IJburg en het Zeeburgereiland te ontwikkelen tot hét stedelijk
watersport- en waterrecreatiecluster van Amsterdam. De druk op het water in de binnenstad is groot
en er wordt ruimte gezocht aan de randen van de stad en in het buitengebied. Ontwikkelingen zoals
elektrisch varen in 2025 in het centrum en in 2030 in de rest van de stad hebben invloed op het bezit
van boten en op de ligplaatsen van pleziervaartuigen. Deze ambitie voor emissievrij varen zal tot
verschuiving van boten leiden. Hoewel het water in de stad anders is dan de open ruimte van het
IJmeer, dienen IJburg en het Zeeburgereiland een bijdrage te leveren aan de transitie naar de
verduurzaming van Amsterdam.
Door de internationale reisbeperkingen heeft Corona in 2020 voor een extra impuls op het water
gezorgd. Veel mensen, ook jongeren kochten, huurden of leenden een boot. In heel Nederland namen
de vaarbewegingen toe2. Bedrijven die afhankelijk zijn van internationaal toerisme, zoals de rondvaart,
de riviercruisevaart en de traditionele chartervaart hebben het moeilijk. Anderzijds gingen veel
Nederlanders het water op bij gebrek aan mogelijkheden of beperkingen in het buitenland.
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Watervisie Amsterdam 2040. Het water in Amsterdam is voor iedereen. Een ruimtelijk-economisch
perspectief op het gebruik van het water met een uitvoeringsagenda tot 2018, Gemeente Amsterdam,
september 2016
2 https://www.waterrecreatieadvies.nl/nl/nieuws/update-watersport-in-2030.html
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Het leverde veel nieuwe watersporters, in het bijzonder mensen die dagtochten varen of korte
vakanties met een boot. Ook veel jongeren. Uit onderstaande grafiek blijkt dat op IJburg en het
Zeeburgereiland relatief veel jongeren wonen. Maar niet alleen jongeren, alle bewoners hebben
behoefte aan ruimte en mogelijkheden om te ontspannen.
Bevolkingsopbouw naar leeftijd 2020
100%
90%

65+

80%

45-65 jr

70%

25-45 jr

60%

15-25 jr

50%

0-15 jr

40%
30%
20%
10%
0%
Zeeburgereiland

IJburg

Amsterdam

Nederland

Gegevensbron: Tabel Kerncijfers wijken en buurten 2020 van www.cbs.nl. Gegevens van het
Zeeburgereiland zijn inclusief het Nieuwe Diep.
Joggen, wandelen, fietsen, allerlei balsporten of het bezoek aan een sportschool zijn voorbeelden van
sportieve ‘landactiviteiten’. Op het water gaat het op sportief gebied bijvoorbeeld over zeilen, surfen,
kitesurfen, bepaalde vormen van roeien en kanoën, Suppen, maar ook het varen met snelle boten
(waterskiën en wakeboarden) en jetski’s vallen onder watersport. Golfsurfen is in Nederland een
relatief nieuwe tak van sport, maar neemt vooral langs de Noordzeekust snel toe. Watersport
ontwikkelt zich in hoog tempo, mede ingegeven door veranderingen in Olympische klassen en grote
zeilevenementen zoals de America’s Cup en de Vendée Globe3. In de Visie op waterrecreatie4 zet de
provincie Noord-Holland in op het verbeteren en uitbreiden van het vaarroutenetwerk voor sloepen,
maar ook op durfsporten. Onder durfsporten valt o.a. kitesurfen. In 2024 wordt kitesurfen (kitefoilen)
een Olympische sport. In hoeverre kunnen IJburg en het Zeeburgereiland meeliften op dit soort
ontwikkelingen of bepaalde watersporten faciliteren?
Om watersporten te faciliteren is ruimte nodig en de bereidheid de mogelijkheden te onderzoeken.
IJburg grenst aan het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer. Ontwikkelingen die mogelijk een
significant effect hebben op de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer zullen
moeten worden getoetst. Omdat boten varen zijn er dus effecten te verwachten, maar dat betekent op
voorhand niet dat het niet mag. Het IJmeer is geen stiltegebied en er geldt geen vaarverbod,
integendeel. Op jaarbasis passeren ca. 50.000 recreatievaartuigen en 42.000 (2018)
beroepsvaartuigen de Oranjesluizen. In de komende 30 jaar worden rond het IJmeer ca. 80.000
nieuwe woningen gebouwd5. Almere groeit in die periode van 200.000 inwoners naar 300.000
inwoners.
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https://www.vendeeglobe.org/en/news
Visie op waterrecreatie, provincie Noord-Holland, 2016, Uitvoeringsprogramma 2018
5 https://www.plancapaciteit.nl/
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In de Toekomstvisie IJmeer (2005)6 wordt het IJmeer aangewezen als ‘Waterpark van de
Noordvleugel’ (ambitie voor 2030). Mede daarom is in 2009 is een plan ontwikkeld om in het
Markermeer en het IJmeer een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) te ontwikkelen.
Naast een gezonde natuur biedt dit ruimte voor ontwikkelingen zoals genoemde woningbouwopgave,
maar ook voor uitbreiding van (water)recreatie en infrastructuur. Afspraken zijn bevestigd en verder
uitgewerkt in de Agenda IJsselmeergebied 2050. Voor realisatie van de Agenda IJsselmeergebied
2050 en het bijbehorende TBES is veel geld beschikbaar. Naast lopende maatregelen om de
waterkwaliteit te verbeteren en de natuur te versterken in het kader van het beheerplan, wordt t/m
2032 via de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) aanvullend € 248 miljoen
geïnvesteerd in de aanleg van natuurgebieden en het verder verbeteren van de waterkwaliteit en de
natuur in het IJsselmeergebied7. Een van de doelen van dit soort investeringen is dus om de
recreatiemogelijkheden te versterken, zoals aangegeven door Rijkswaterstaat: “meer kansen voor
natuur en recreatie”8.
In aanvulling op bovenstaand proces heeft de gemeente Amsterdam als compensatie voor de
woningbouw op IJburg in de afgelopen jaren ook zelf in natuur geïnvesteerd. Eerst via het
Natuurontwikkelingsfonds IJmeer (NOF) met ontwikkelingen zoals de Hoeckelingsdam en daarna
met de aanleg van een luwtedam bij de Diemer Vijfhoek, de Natuurboulevard naar Muiden,
mosselbanken voor de Bert Haanstrakade en de aanleg van een natuurgebiedje langs een deel van
de strekdam aan de noordkant van de IJburgbaai.
De buitenrand van het Zeeburgereiland (langs de A10) tussen de Diemerzeedijk en Durgerdam is
aangewezen als NNN-verbinding. Aan de oostkant van IJburg is ‘De boog om Oost’ voorzien een
ecologische verbinding tussen de Oostelijke Vechtplassen en Waterland.
Vanuit bovengenoemde context is een analyse gemaakt van de behoefte aan watersport voor IJburg
en het Zeeburgereiland en de mogelijkheden. Leidend is verder het vastgestelde Programma
Waterrecreatie en Ecologie.

1.2. Conclusies
90.000 mensen, en dat is een flinke stad, hebben behoefte aan recreatieruimte. Een deel van de
recreatieve voorzieningen zal op het land worden gerealiseerd, verder kunnen de bewoners van
IJburg en het Zeeburgereiland o.a. gebruik maken van de mogelijkheden die het water biedt. Wonen
aan het water is een voorrecht en biedt kansen. De nieuwe bewoners zijn relatief jong, de watersport
biedt wat dat betreft mogelijkheden genoeg.
Als compensatie voor de aanleg van IJburg zijn rondom natuurgebieden ingericht of gepland. Zonder
uitzondering zijn de geïnterviewden van mening dat (water)recreatie achtergesteld is ten opzichte van
het hogere belang woningbouw en natuur. Dat is begrijpelijk, woningbouw en de daaraan verbonden
natuurcompensatie hebben voorrang gekregen. Het Centrumeiland, het Strandeiland en het
Buiteneiland (IJburg Fase 2) wordt aangelegd, er wordt zand opgespoten, oevers ingericht en er
worden woningen gebouwd. Het is laat, maar niet te laat om recreatieruimte mee te nemen.
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Toekomstvisie IJmeer 2005, naar een waterpark IJmeer binnen het Wetland IJsselmeer, Stuurgroep
Verkenning IJmeer, 2005
7 Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), prioritering maatregelen, brief Ministerie van
I&W, 8 juli 2019 en Kamerstuk 35 000J, nr. 7.
8 Conferentie Markermeer – IJmeer, 23 september 2019

3

Het projectgebied betreft IJburg en het Zeeburgereiland. In het Programma Waterrecreatie en
Ecologie is een kaart opgenomen waarop met pictogrammen het beoogd waterrecreatief gebruik op
hoofdlijnen is aangegeven.

Kaart van het (deel)programma Waterrecreatie uit het
Programma Waterrecreatie en Ecologie.
De kaart geeft groen gekleurd het Natura 2000-gebied ten
oosten en ten noorden van IJburg aan. Ook de
gerealiseerde en gewenste ecologische verbindingen,
ecologische zones en bijvoorbeeld de mosselbanken zijn
geduid. In deze groene omgeving zijn jachthavens
getekend, locaties voor windsurfen, zeilen, kanoën,
suppen, roeien, elektrische bootjes in het Strandeiland en
een zoekgebied voor kitesurfen aan de noordoostkant van
IJburg.
De watersportmogelijkheden worden technisch bepaald
door de diepgang van het water, vaargeulen (recreatie- en
beroepsvaart), brughoogtes en kansen in de omgeving,
rekening houdend met natuurwaarden. Verder is het
beschikbaar en vooral bruikbaar wateroppervlak belangrijk
en binnen het bruikbaar wateroppervlak het geheel aan
watersport- en vaarbewegingen.
De IJburgbaai, de centrale plas, heeft in de eindsituatie
een omvang van ca. 1.500 x 900 m. Het oppervlak is
bepalend of recreatievormen naast elkaar kunnen
bestaan, of dat zonering gewenst of zinvol is. De
IJburgbaai is een meer zo groot als het Bovenwater in
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Lelystad of de Oostelijke Belterwijde in Overijssel. Op deze meren vinden allerlei waterrecreatie
activiteiten plaats dus de beschikbare ruimte na aanleg van alle eilanden is in beginsel niet de
beperkende factor.
Navraag is gedaan naar de diepgang in de IJburgbaai en naar brughoogtes. De diepgang in de
IJburgbaai (buiten de vaargeul) is ca. 1,7 – 2 m. Uit de brughoogtes viel af te leiden dat van eerder
genoemde 1.500 boten op IJburg bijna alle boten achter een lage brug van 2,5 of 3 m liggen.
Uitzondering zijn de boten in de haven van WV IJburg en de boten bij de waterwoningen achter de
sluis op het Steigereiland (zie foto voorpagina). De boten in de Zeeburgerbaai liggen achter een brug
met een doorvaarthoogte van 5,8 m. Op een paar open zeilboten na liggen bij HSBC alleen
motorboten. De diepgang in de Zeeburgerbaai is ca. 1 m.
Uit de interviews en gesprekken met de begeleidingsgroep werd duidelijk welke watersportactiviteiten
in het gebied worden uitgevoerd, worden gewenst of in voorbereiding zijn. Verder zijn initiatieven
toegevoegd die bij de gemeente gemeld zijn, maar nog geen plaats hebben. Dat leidde tot een
overzicht dat inzicht geeft in wie wat doet, waar men vaart en welke activiteiten ontbreken (schema zie
Bijlage 1).
Navolgende activiteiten ontbreken of hebben nog geen plaats:
➢ Zeilwedstrijden met open boten (IJburgbaai)
➢ Kitesurfen (wel zoeklocatie) en een kitesurfschool
➢ Een kabelskibaan (initiatief gemeld)
➢ Indoor golfsurfen (initiatief gemeld)
➢ Sloeproeien
➢ Verhuur van kajuitzeilboten, open zeilboten, motorboten en/of sloepen
➢ Watersportwinkel
➢ Scouting
➢ KNRM i.c.m. Reddingsbrigade (strand, belangstelling getoond)
➢ Buitenbad (open water zwemmen, initiatief gemeld)
Navolgend een analyse van de bevindingen in 3 deelgebieden (na de interviews):
Zeeburgereiland en Zeeburgerbaai
Op het Zeeburgereiland worden ca. 10.000 woningen gebouwd. De jachthaven van Holland Sport
Boat Centre (HBSC) wordt verplaatst naar de oksel van de A10 en gaat verder onder de naam
Nautisch Kwartier / Nautics Amsterdam. Nautics Amsterdam zal zich net als de andere locaties van EHarbour9 richten op de ontwikkeling en het stimuleren van elektrisch varen. Het aantal ligplaatsen
daalt volgens het bestemmingsplan van 350 naar 250. Binnen de beschikbare ruimte in het water is
plaats voor 160 ligplaatsen. Dat betekent dat het aantal ligplaatsen in het gebied afneemt met bijna
200 waardoor direct na de verplaatsing van HSBC, maar zeker ook bij de verdere uitbreiding van het
aantal inwoners op het Zeeburgereiland (en IJburg) het tekort aan ligplaatscapaciteit verder toe zal
nemen. Het oppervlak van de snelvaarbaan in de Zeeburgerbaai wordt ook kleiner. Er is een wens
geuit om in het resterend deel van de snelvaarbaan een kabelskibaan te realiseren (en een indoor
surfpool). Ruimtetechnisch is het mogelijk, maar het betekent dat de snelvaarbaan verdwijnt. Voor de
huidige klantenkring van HSBC waaronder (plaats voor) 60 waterscooters is dat een gemis. Uitdaging
is om te kijken of in het verdere projectgebied als compensatie een geschikte locatie voor een
snelvaarbaan gevonden kan worden.
Camping Zeeburg in de Zeeburgerbaai is voor een hoog percentage aangewezen op internationale
toeristen (ca. 80%). Door het wegvallen daarvan door Corona is men zich in 2020 gaan oriënteren op
de watersportmogelijkheden, de wensen van ‘de buren op IJburg’ en de nieuwe bewoners van het
9

Exploitant van o.a. jachthavens bij het Amstelkwartier en in Uithoorn (https://e-harbour.nl/)
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Zeeburgereiland. Er is een aansluiting gegraven naar de geul vanaf de woonbotenhaven in de Kom
richting Steigereiland. De camping is nu bereikbaar voor o.a. sloepen, er is een (passanten)steiger
aangelegd. Iedereen is welkom voor een bezoek aan de horeca op de camping. Verder verhuurt de
camping een breed aanbod aan kano’s waarmee in het gebied kan worden gevaren.
Aan de oostkant van het Zeeburgereiland was in 2006 nog een jachthaven gepland voor 750
ligplaatsen (incl. verplaatsing HSBC). Vanaf de Diemerzeedijk langs de oostkant van het
Zeeburgereiland is inmiddels een NNN-verbinding gepland. De Oostpunt van het Zeeburgereiland
heeft in de inventarisatie van woningbouwlocaties in Amsterdam 10 een status gekregen als
strategische ruimte voor de stad. Een jachthaven in de kom aan de oostpunt van het Zeeburgereiland
wordt binnen een periode van 10 jaar niet voorzien. I.v.m. de dijkversterking hebben de woonboten uit
de Kom (Zeeburgerbaai) hier op dit moment een tijdelijke ligplaats. Het water ten oosten van het
Zeeburgereiland tussen de geul en de strekdam mag niet recreatief worden ingevuld / benut omdat in
het gebied meerdere ruimteclaims gelden, o.a. versterken natuur (NNN-verbinding), de overslag van
materiaal (ruimtelijk kader / ‘crucial mile’), verruiming van de A10 en een mogelijke tramremise.
Het aantal ligplaatsen op IJburg en het Zeeburgereiland voor schepen met staande mast (zeilboten) is
niet in balans hetgeen blijkt uit opmerkingen van geïnterviewden waaronder WV IJburg, wachtlijsten
voor zeilboten en uit navolgend overzicht met kerncijfers over watersport in de omgeving. Globaal de
helft van het aantal boten in Nederland zijn zeilboten. Bij een woonwijk aan open water zoals het
IJmeer is dat percentage normaalgesproken hoger zoals ook uit onderstaande tabel blijkt. De regio
IJmeer in het overzicht is inclusief jachthavens achter de Oranjesluizen waarvan de ligplaatshouders
volgens opgave van de havens georiënteerd zijn op het IJmeer.
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Bron: Monitor watersport IJsselmeergebied 2016/2017 door Waterrecreatie Advies in opdracht van
RWS, provincies en gemeenten.
Met inachtname van de status “strategische ruimte” is de oostpunt van het Zeeburgereiland
interessant voor een jachthaven voor dieper stekende schepen zoals grotere zeiljachten, traditionele
charterschepen uit de stad waarvoor een plaats wordt gezocht en veerdiensten. De locatie ligt
strategisch, is goed bereikbaar en heeft geen negatieve invloed op de activiteiten in de IJburgbaai.
IJburgbaai
Op IJburg worden ca. 18.000 woningen gebouwd, waarvan ca. 10.000 zijn opgeleverd. Ca. 10.000
worden gebouwd op het Centrumeiland, het Strandeiland en mogelijk een beperkt aantal op het
Buiteneiland (IJburg Fase 2). Qua recreatiemogelijkheden zijn deze nieuwe inwoners primair
aangewezen op de eigen omgeving. Deze omgeving bestaat voor een belangrijk deel uit water en
grenst aan de oostzijde aan het IJmeer.
Na aanleg van het Buiteneiland is het oppervlak van de IJburgbaai, de centrale plas, ca. 1.500 x 900
m. Op deze plas wordt op dit moment gesurft (Surfcenter IJburg) en er worden zeillessen gegeven
door Zeilschool IJburg en WV IJburg aan kinderen en volwassenen in verschillende soorten boten.
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Koers 2025, Ruimte voor de stad, gemeente Amsterdam, 2016
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Dieper stekende zeiljachten uit de haven van WV IJburg zeilen op het IJmeer. Verder heeft het strand
aan de IJburgbaai een belangrijke functie.
De jachthaven van WV IJburg heeft op het Haveneiland 120 vaste ligplaatsen. Vanaf de opening in
2009 is de haven 100% bezet en heeft een (lange) wachtlijst. Het is met de Waterbuurt op het
Steigereiland de enige haven op IJburg die bereikbaar is voor zeilboten met ‘staande mast’. De bijna
50 lesboten van Zeilschool IJburg en WV IJburg liggen voor een belangrijk deel gestapeld op
drijvende pontons in de jachthaven. Daarnaast zijn in de havenkom door de gemeente 4 ligplaatsen
verpacht aan de Muider Compagnie (dagtochtschepen). Langs de kade in het zuidwestelijk deel van
de haven is een ligplaats verpacht aan de Veerdienst Amsterdam (veerdienst naar Pampus en
Muiden).
De diepst stekende zeiljachten bij WV IJburg hebben volgens de havenmeester een diepgang van 1,7
m. De schepen van de Muider Compagnie en Veerdienst steken minder diep. De IJburgbaai heeft
volgens de havenmeester van WV IJburg een diepgang van ca. 1,7 tot 2 meter, ook boven de (28 ha)
mosselbank die voor de Bert Haanstrakade ligt. Achter de golfbreker tegenover de sluis ligt nog een
kleine mosselbank. De drempel van de sluis ligt in de zomer op NAP-2,70 m (waterkolom 2,5 m boven
de drempel).
De conclusie is dat de betonde vaargeul in de IJburgbaai voor de gebruikers weinig toevoegt. Ze
splitst de IJburgbaai nu in 2 delen. Als de diepgang in de IJburgbaai minimaal 2 m bedraagt (grote
mosselbank 1,7 m), dan is dat voor de huidige schepen / gebruikers voldoende én kan de plas
functioneren als recreatieplas voor de inwoners van IJburg, voor de zeilboten van de zeilschool en WV
IJburg, voor de surfschool, voor sloepen, kano’s, roeiboten, SUP-planken, etc. En er kunnen
zeilwedstrijdjes in de baai worden georganiseerd. Een keuze hiervoor heeft consequenties voor
eventuele havens in het Strandeiland en voor het Centrumeiland.
Uit een analyse van de wensen (n.a.v. de interviews) en (on)mogelijkheden kan worden
geconcludeerd dat de geplande haven op het Centrumeiland een logische plek is voor de clustering
van watersportactiviteiten en voorzieningen zoals:
➢ Zeilschool IJburg: opslag (land en water) van lesboten die nu bij WV IJburg op een ponton
achter de sluis in het Haveneiland liggen
➢ Stalling open zeilboten voor inwoners van IJburg
➢ Opslag begeleidingsboten en wedstrijdmateriaal (overdekt)
➢ Basis Amsterdam Coastal Rowing Centre (ACRC): Aanvulling opslag Brugpaviljoen van
wedstrijdboten en een trailerhelling met aan weerszijden drijvende steigers (gedeeld
gebruik)
➢ KNRM: mogelijke locatie voor een drijvend station (voorbeeld Lelystad)
➢ Watersportverzamelgebouw met kantoren, sanitair, verkleed- en instructieruimtes
➢ Watersportwinkel
➢ Locatie Scouting incl. boten
De kern is tweeledig: het invullen van ontbrekende functies op IJburg en het stimuleren van diverse
watersporten. Deze sporten zijn kansrijk, passen bij de afmetingen van de IJburgbaai en brengt de
onbalans tussen zeil- en motorboten op IJburg weer een beetje in evenwicht.
Het is een keuze in de haven op het Centrumeiland ligplaatsen te faciliteren, vooral gericht op ondiep
stekende zeilboten (vergelijk situatie WV IJburg, max. diepgang ca. 1,70 m). Op basis van deze
gebruikersgroepen zou de vaarwegbetonning uit de IJburgbaai verwijderd kunnen worden zodat een
echte recreatieplas ontstaat. Er is volgens dit concept in beginsel geen plaats voor motorboten anders
dan begeleidings- en instructieboten (voor zover niet elektrisch aangedreven). Uitzonderingen zijn
mogelijk de boten van Amsterdam Watersports (waterski- en wakeboardschool) en de Veerdienst
Amsterdam.
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Surfen, kitesurfen en snelvaren
Windsurfen in de IJburgbaai veroorzaakt geen conflicten met de hiervoor genoemde ontwikkelingen.
Surfcenter IJburg zal in de loop der tijd verder naar het noorden verschuiven en een definitieve plek
aan de noordkant van het strand (Strandeiland) krijgen. Surfers en zwemmers zullen gezoneerd
moeten worden middels een ballenlijn. Afhankelijk van de hoeveelheid strandbezoekers en de
weersomstandigheden is een post van de Reddingsbrigade / strandwacht mogelijk geen overbodige
luxe.
Voor kitesurfen is in de IJburgbaai geen ruimte, de baai is te klein, teveel woningbouw (valwinden) en
de oevers zijn gebruiksonvriendelijk. Na onderzoek is voor kitesurfen in overleg met de NKV een
locatie bedacht ten noorden en ten oosten van het Buiteneiland. In het Programma Waterrecreatie en
Ecologie was dat ook een zoeklocatie. Uitvoering van het plan vergt inrichtingsmaatregelen zoals het
verlengen van de golfbreker waardoor een luwe zone ontstaat die fysiek gescheiden is van de
vaargeulen voor de beroeps- en recreatievaart door het IJ. Door de noordelijke oever van het
Buiteneiland af te werken met gras i.p.v. ruwe basaltblokken, ontstaat tevens een vriendelijker entree
van IJburg (en Amsterdam). Verder onderzoek en overleg naar de haalbaarheid (zie aanbevelingen
en verslag interviews) is gewenst. Bereikbaarheid en fasering speelt o.a. een rol want de locatie komt
naar verwachting pas vrij in de 6e termijn van de aanleg van het Buiteneiland (2035 – 2040). Er kan
gezocht worden naar een tijdelijke locatie, maar dan moet bij de provincie een aparte
vergunningprocedure worden doorlopen. Een tijdelijke locatie zou de noordkant van het Strandeiland
kunnen zijn. De provincie wil durfsporten stimuleren, ook bij Amsterdam, dus het is een kans.
Verwacht wordt dat de snelvaarbaan op termijn verdwijnt uit de Zeeburgerbaai. Als die situatie zich
voordoet, incl. mogelijke vervanging door een kabelskibaan, kan overwogen worden een beschutte
snelvaarbaan aan te leggen tussen het Buiteneiland en de strekdam (west van de kitesurfzone).
Belangrijk, en gedragen door alle partijen is een doorvaarmogelijkheid tussen het Strandeiland en het
Buiteneiland. In de huidige voorstellen wordt langdurig een dam voorzien en op termijn een lage brug
(2,5 tot 3m). In aanvulling op de route langs de Diemervijfhoek is dit voor alle typen boten, behalve
zeilboten een veilige route naar het IJmeer. Zeilboten kunnen via de op dit moment gebruikte
doorgang in de strekdam en invoegen in de recreatiegeul naast de geul voor de beroepsvaart.
Sloepenroutes en kanoroutes
De meeste boten op IJburg zijn sloepen. Gezien de plannen voor een haven in het Strandeiland,
ontwikkelingen in de stad en nationale trends zal het aantal sloepen in de komende decennia verder
toenemen. Op IJburg is het een logisch gevolg van de inrichting van het gebied met vaste lage
bruggen. De sloepen varen in en rond IJburg, varen naar de stad via de Oranjesluizen en naar het
IJmeer als het mooi weer is. Men kan naar Pampus, naar Almere en de Randmeren of Muiden en
verder de Vecht op. In het achterland zijn allerlei vaarroutes mogelijk ook binnendoor terug naar
Amsterdam.
De leden van Kano op IJburg (KOIJ) maken ook gebruik van de routemogelijkheden in de omgeving.
KOIJ vroeg in het interview een betere kano-oversteekplaats bij de Diemendammersluis. De
Diemendammersluis ligt schuin tegenover het clubhuis van KOIJ en is in 2017 buiten werking gesteld
door het plaatsen van een stalen damwand voor de sluis aan de kant van het IJmeer. De sluis
waarvan de eerste dateert uit de 14e eeuw, zorgde met de nabij gelegen Ipenslotersluis bij eb voor de
afwatering van het achtergelegen Amstelland. Het was dus geen schutsluis. Bij storm en hoge
waterstanden beschermden de vloeddeuren het achterland tegen overstromingen.
Achter de sluis ligt de Diemen die via de Weespertrekvaart in open verbinding staat met de Amstel en
het centrum van Amsterdam. Via de Weespertrekvaart en de Gaasp kan men ook naar Weesp en de
Vecht. Door ontwikkelingen in Muiden en Weesp (Krijgsman en Bloemendalerpolder, ca. 4.000
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woningen met ca. 650 ligplaatsen voor sloepen, BRTN-categorie F) en het ‘reactiveren’ van de
Muidertrekvaart (BRTN-categorie DM), zullen meer boten gebruik gaan maken van de route via de
Diemen. Het belang van de route via de Diemen (doorvaarthoogte 1,25 m) in aanvulling op de route
via Weesp-Driemond neemt dus van 2 kanten toe. De vraag is of IJburg hier bijvoorbeeld via een
overtoom op aan wil haken. Het levert een zinvolle uitbreiding van het provinciaal sloepennetwerk
waarbij twee historische trekvaarten met elkaar worden verbonden.

1.3. Aanbevelingen
Gevraagd is naar een analyse van de behoefte en watersportmogelijkheden voor IJburg en het
Zeeburgereiland. Daarover is in relatief korte tijd gesproken met heel veel mensen. IJburg is een
eilandenrijk en inclusief het Zeeburgereiland in de toekomst goed voor ca. 90.000 nieuwe inwoners.
De locatie aan de open ruimte van het IJmeer is uniek. Dat geldt ook voor de natuurwaarden in de
omgeving. Niet voor niets is het Markermeer in combinatie met het IJmeer een Natura 2000-gebied.
Deze rapportage is een eerste uitwerking van de watersportmogelijkheden vanuit een breder
perspectief en lokaal toegesneden op kansen. De kansen zijn in beeld gebracht op een kaart. In dit
hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan om genoemde kansen te verzilveren. Dit vraagt om een
verdere uitwerking en onderzoek binnen de concrete projecten in nauw overleg met de betrokken
stakeholders. Maar ook extern betrokkenen zoals het kwaliteitsteam dat adviseert aan het college van
burgemeester en wethouders. Woningbouw en natuur hebben in de afgelopen jaren voorrang
gekregen, begrijpelijk, maar dat betekent dat waterrecreatie en watersport een inhaalslag moeten
maken. Recreatiemogelijkheden zijn belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. De
leefomgeving van IJburg en het Zeeburgereiland met aan de ene kant de drukte van Amsterdam en
aan de andere kant het open IJmeer is uniek en kan beter worden benut met respect voor de natuur.

Kansenkaart watersport
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Na een analyse van de watersportmogelijkheden, interviews met allerlei partijen en gesprekken met
leden van de begeleidingsgroep is een kaart gemaakt met kansen. Het wil niet zeggen dat alle kansen
gerealiseerd worden. Argumenten waarom iets niet kan of wat verder onderzocht moet worden zijn
verwerkt in navolgende aanbevelingen:
1.

Jachthaven Nautisch Kwartier / Nautics Amsterdam (ex. HSBC)
Onderzoek de ruimtelijke mogelijkheden voor een kabelskibaan in het resterend deel van de
snelvaarbaan
➢ Een kabelskibaan en een indoor Wave Rider zijn primair gericht op inwoners van IJburg, het
Zeeburgereiland en Amsterdam maar kunnen ook publiek trekken vanuit de regio. Is de
bereikbaarheid en zijn de parkeervoorzieningen in de omgeving voldoende?
➢

2.

Verleggen snelvaarbaan
➢ Een optie om de snelvaarbaan te verleggen is beschreven bij punt 9.

3.
➢

4.

Diepgang Zeeburgerbaai
Buiten de geulen is de Zeeburgerbaai erg ondiep. Zorg dat er daarom voor dat een duidelijk
gemarkeerde vaargeul naar de IJ-geul wordt aangelegd (diepte NAP – 2,25 oplopend naar
NAP – 3,6 m vanaf de oostkant van het Zeeburgereiland).

Jachthaven Zeeburgereiland
De oostpunt van het Zeeburgereiland (Kaap Oost) en de kom daaronder zijn nu
“strategische ruimte”. Nu liggen er tijdelijk woonboten uit de Zeeburgerbaai en o.a. Wind ’n
Wheels organiseert activiteiten en arrangementen met strandzeilers. Potentieel is de kom
een interessante locatie voor een jachthaven voor grotere en dieper stekende jachten (geen
andere geschikte locatie op IJburg). Tevens mogelijke locatie voor een museumhaven en/of
historische (charter)schepen uit de stad waarvoor en nieuwe bestemming wordt gezocht of
veerdiensten. Hou de opties open. Zorg dat de NNN-verbinding (inrichting oever en
eilanden) dergelijke ontwikkelingen niet onmogelijk maken.
➢ Als op Kaap Oost geen woningen worden gebouwd, maar het gebied een industrieel
karakter krijgt, kunnen bij een haven behorende landfaciliteiten worden meegenomen (b.v.
dry stack winterstalling van sloepen, verhuur van zeil- en motorboten, makelaardij, service).
➢ Neem een besluit over de verhuur van boten vanaf IJburg / Zeeburg, eventueel incl.
restrictie dat men niet Amsterdam in mag. Het Amsterdams vergunningensysteem in de stad
past niet bij de ruimte van het IJmeer.
➢ Begrenzing oostzijde haven door een golfbreker. Tussen de golfbreker, strekdam en de
vaargeul is ruimte voor een extra mosselbank of het verplaatsen van de mosselbank die nu
achter de golfbreker tegenover de sluis bij WV IJburg ligt. De NNN-verbinding (doelsoorten
zoals ringslang en waterspitsmuis) kan langs de oever, maar ook (onder)langs de A10
lopen.
➢

5.
➢

6.

Barkentijnkade
Bescherm de boten / ligplaatsen middels een drijvende golfbreker zodat de steiger beter kan
worden benut

IJburgbaai
De IJburgbaai is de centrale recreatieplas van IJburg. Dat betekent:
➢ Verdiep de centrale IJburgbaai tot ca. NAP -2,25 m, excl. de mosselbank voor de Bert
Haanstrakade en het strand voor het Strandeiland
➢ Verwijder de betonning uit de centrale IJburgbaai. Met NAP -2,25 m is de diepgang voldoende
voor de schepen in de haven(kom) van WV IJburg, voor de schepen in de beoogde haven op
het Centrumeiland (11) en voor de geplande haven en boten in het Strandeiland (13)
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➢
➢
➢

7.

Zorg dat de IJburgbaai vrij blijft van waterplanten. Maak afspraken over het maaien / beheer.
Faciliteer naast de zeil- en surfopleidingen in de IJburgbaai het zeilen van wedstrijden met
open boten (zie ook 11).
Hogere boten vanuit de IJburgbaai volgen de bestaande route via de doorgang in de strekdam
naar het IJ. Zij voegen in in de recreatiegeul die parallel loopt aan de geul voor de
beroepsvaart (NAP -2 m).

Brug tussen Strandeiland en Buiteneiland
➢ De doorgang tussen het Strandeiland en het Buiteneiland is van groot belang voor de
watersport en de ontsluiting van het IJmeer. Vervang de geplande dam z.s.m. door een brug
of een tijdelijke duiker (doorvaarthoogte NAP + 2,5 of + 3 m).

8.
➢

➢
➢

➢

9.
➢

Kitesurfzone en windsurfgebied
In overleg met de NKV is een voorstel gedaan voor een unieke kitesurfzone aan de noord- en
noordoostkant van het Buiteneiland (zie hoofdstuk 4.7). De locatie vergt
inrichtingsmaatregelen in het water zoals een smal strandje voor de dijk en niet te diep water
tussen de dijk en de te verlengen golfbreker. De constructie en inrichting van de (primaire)
waterkering zou afgewerkt kunnen worden als grasdijk zoals de kitesurflocatie in bijvoorbeeld
Hindeloopen (ook primaire waterkering). Onderzoek de mogelijkheden, zoek koppelkansen
met natuur. Verder overleg met de gemeente, de provincie Noord-Holland (natuurtoets,
Stelling van Amsterdam) en Rijkswaterstaat (ontheffing BPR) is noodzakelijk (“go-no-go”).
Windmolens (overgebleven zoekgebied RES) en kitesurfen gaan niet samen. Pas als duidelijk
is dat hier geen windmolens komen, ontstaat mogelijk ruimte voor kitesurfen.
De locatie komt volgens de planning van de gemeente pas laat in het proces beschikbaar
(2035 – 2040). Dat betekent dat het een lange termijn optie is. De IJburgbaai is echter
ongeschikt als kitesurfspot. De oostkant van het Strandeiland heeft, geredeneerd vanaf de
Diemervijfhoek, een hogere natuurpotentie dan het Buiteneiland (intensief gebruik van het
water in IJ-geul). Volgens deze analyse is de noord- en oostkant van het Buiteneiland de
enige mogelijkheid voor een geschikte kitesurflocatie die de natuurwaarden zoveel mogelijk
ontziet.
Onderzoek de mogelijkheden om aan de noordkant van het Strandeiland een tijdelijke winden kitesurfspot aan te leggen met een toegankelijke oever als startplaats.
Snelvaarbaan
Als overwogen wordt om de snelvaarbaan in de Zeeburgerbaai op te heffen (vervanging door
eventueel een kabelski- en wakeboardbaan) dan is dit de enige beschutte en geschikte locatie
die als alternatief kan dienen. Daarnaast is het voor deze sport gewenst dat het een
zichtlocatie betreft. Snelvaren is toegestaan op het IJmeer, maar het IJmeer is door mogelijke
golfslag ongeschikt als lesgebied.

10. WV IJburg (havenkom)
➢ De locatie van de Veerdienst Amsterdam en de Muider Compagnie achter de sluis is
onpraktisch. Ga in overleg over een plaats in de haven aan het Centrumeiland (open water).
➢ Onderzoek de uitbreidingsmogelijkheden van WV IJburg in de havenkom (verlengen steigers).
➢ Maak betere afspraken over de openbare kade achter de gording voor de sluis. De plaatsen
worden nu als ligplaats bezet door ‘onverzorgde schepen’ hetgeen ten koste gaat van de
omgevingskwaliteit.
11. Haven Centrumeiland
➢ Een mogelijke buitenhaven aan het Centrumeiland biedt mogelijkheden om allerlei initiatieven
te combineren zodat een haven en watersportcentrum ontstaat dat past in en bij de IJburgbaai
en recht doet aan de ligging bij het IJmeer. De vele lage bruggen maken het zeilen bij en
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➢

vanuit IJburg onmogelijk en stimuleert het varen met motorboten. Sloepen is een groeimarkt,
maar zeilen is duurzamer dan elektrisch varen. Combinaties kunnen worden gelegd met
andere watersporten zoals Coastal Roeien, Zeilschool IJburg, startpunt voor SUP-lessen,
Scouting, ligplaatsen voor een nieuw KNRM-station en bijvoorbeeld een
watersportbedrijvencentrum met centrale voorzieningen (sanitair, douches, instructie- en
vergaderruimte, etc.).
Ga in overleg met alle potentieel betrokkenen en maak een Programma van Eisen.

12. Het strand van IJburg
➢ Surfcenter IJburg verschuift langzaam naar het noorden van het strand aan het Strandeiland.
Het strand is uiteindelijk ca. 750 m lang. Zorg voor een zonering tussen de surfers en de
badgasten / zwemmers middels een ballenlijn.
➢ Denk aan het faciliteren van een reddingsbrigade op het strand (i.c.m. de KNRM). Het strand
heeft een regionale functie, het wordt dus druk.
13. Haven en ligplaatsen Strandeiland
➢ Het water en de haven in het Strandeiland is conform planning gericht op elektrisch varen.
Programma en mogelijkheden / functies zullen nader moeten worden afgestemd met de
mogelijkheden van de “buitendijkse haven” op het Centrumeiland.
➢ Indien ingezet wordt op waterkwaliteit ontstaan raakvlakken / kansen i.c.m. sportvissen, een
sport met 1,7 miljoen leden. Het betaald parkeren op de eilanden zorgt er voor dat vooral door
bewoners gevist wordt vanaf de beschikbare kades en oevers. Voor bootvissen is behoefte
aan een trailerhelling en ruimte om te parkeren. Alleen WV IJburg heeft een trailerhelling. Een
trailerhelling en parkeerruimte voor auto’s en trailers bij de haven in het Strandeiland en/of de
haven aan het Centrumeiland (11) heeft dus voor sportvissers ook een toegevoegde waarde.
14. Diemerlagune
➢ De Diemerlagune tussen het Haveneiland en de Diemerzeedijk is een uniek stuk van IJburg
geworden met ondieptes en rietoevers. Voor de kleine watersport, voor kanoën, suppen en
het varen met allerlei kleine bootjes en sloepen een uniek en beschut gebied. Het gebied is
aan weerskanten begrensd door lage bruggen (NAP + 3 m) en vormt daarom een contramal
van de IJburgbaai waar witte zeilen en (relatief) open water de boventoon voeren. Koester dit,
maar pas op voor waterplanten en zorg dat doorgaande routes bevaarbaar blijven.
15. Diemerdammersluis
➢ In de Watervisie Amsterdam 2040 is een aanbeveling gedaan om het regionaal recreatief
vaarroutenetwerk te versterken middels ‘een verbinding’ tussen het IJmeer ter hoogte van de
Diemendammersluis via de Diemen naar de Weespertrekvaart. Rijkswaterstaat vindt de
verbinding ongewenst omdat die het Amsterdam-Rijnkanaal kruist en verwijst naar de
oversteekmogelijkheid bij Driemond (Weesp). Driemond is geen alternatief voor Kano op
IJburg (KOIJ) die voor een betere kano-oversteekplaats pleit, maar ook niet vanuit de
ontwikkelingen in de regio (Gooise Meren, Muiden, Weesp, Muidertrekvaart, zie verder
hoofdstuk 5). Aanbevolen wordt dit bespreekbaar te maken.
➢ Een sluis als verbinding voor grotere motorboten vanaf IJburg naar het Amsterdam Rijnkanaal
(beroepsvaart en motorbootroute BRTN-categorie BM) is kostbaar. Het is ook ongewenst
omdat het de vaarbewegingen op het Amsterdam-Rijnkanaal bevordert. Het gaat in dit
voorstel om een verbinding voor sloepen naar de Diemen. Nu varen sloepen uit IJburg via de
Oranjesluizen en het IJ naar Amsterdam. De route via de Diemen is net zo veilig of veiliger.
Een overtoom in de buurt van de Diemendammersluis, desnoods alleen voor elektrisch
aangedreven sloepen, is een te bespreken optie die niet eerder is meegenomen.
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16. De Diemen
➢ Zoals aangegeven bij punt 15 zijn er verschillende groepen die baat hebben bij de verbinding
via de Diemen naar de Weespertrekvaart en achterliggend sloepennetwerk. Voor sloepen die
lager zijn dan 1,25 m is de route via de Diemen een aantrekkelijke en veilige route om in
Amsterdam te komen, of het IJ te mijden en onder Amsterdam door naar de Nieuwe Meer, de
Westeinderplassen of naar Vinkeveen en Loosdrecht te varen. De Diemen is een schakel in
het provinciaal sloepennetwerk. Juist omdat de kruising bij de Diemen ruim en overzichtelijk
is, is nader onderzoek en overleg met Rijkswaterstaat, de provincie en Waternet gewenst.
17. Natura 2000-gebied IJmeer
➢ Watersporters varen. Bijna alle opties hebben effect op het Natura 2000-gebied Markermeer &
IJmeer, dus er zal getoetst moeten worden. Bekijk het vanuit een breder perspectief, vanuit
het idee achter het ontstaan van de Boog om Oost in de visie ‘Samen meer IJsselmeer’
opgesteld door Waterrecreatie Advies in 2000 11. Het is niet de bedoeling om IJburg te
omheinen, op te sluiten of af te sluiten. Gebruik argumenten en ga met elkaar in gesprek.

11

https://www.waterrecreatieadvies.nl/assets/files/Samen%20meer%20IJsselmeer.pdf
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2. Inleiding
Door het vaststellen van de Principenota voor het Buiteneiland12 door het college van B&W van
Amsterdam op 24 september 2019 en het verschijnen van de Concept Projectnota Buiteneiland
IJburg13 op 10 november 2020 begint de IJburgbaai en het Buiteneiland vorm te krijgen.
Het Programma Waterrecreatie en Ecologie IJburg en Zeeburgereiland 14 d.d. 10 september 2019 had
als doelstatus de waterrecreatie in het gebied te optimaliseren en de ecologische waarden te
garanderen en te versterken. Er zijn strategische keuzes gemaakt over snelvaren, havens en
kitesurfen en er worden voorstellen gedaan en kansen geschetst voor toekomstige waterrecreatieve
en ecologische ontwikkelingen.
In de Watervisie Amsterdam 204015 – ‘Het water in Amsterdam is voor iedereen’, is de ambitie
vastgelegd om het water bij IJburg en het Zeeburgereiland te ontwikkelen tot hét stedelijk watersporten waterrecreatiecluster van Amsterdam. Op het Zeeburgereiland worden 10.000 woningen gebouwd,
op IJburg 18.000. 10.000 daarvan worden nog gebouwd op het Centrumeiland, het Strandeiland en
het Buiteneiland. Door de huidige inwoners van IJburg wordt het water al intensief gebruikt. In 2004
gaven de Waterscouts zeil- en roeidemonstraties op IJburg. Veel kinderen op IJburg die het voorrecht
hebben in zo’n waterrijke omgeving op te groeien, maken via school of vrienden snel kennis met de
watersport. Knopen leggen werd een onderdeel van het lesprogramma. Spontaan zijn initiatieven
ontstaan en een aantal initiatiefnemers hebben toestemming gekregen een tijdelijke voorziening neer
te zetten. Het nieuw gemaakte land wordt als strand gebruikt. Blijburg werd een bekende locatie op
IJburg. Op het water wordt gesurft, gezeild en met allerlei soorten boten gevaren. Er worden o.a. zeil-,
surf- en SUP-lessen georganiseerd. De verhuur van kano’s, surf- en SUP-planken etc. neemt toe,
maar een kader ontbreekt.
De enige jachthaven op IJburg, de haven van WV IJburg in het Haveneiland, is sinds de opening in
2009 volledig bezet en heeft een wachtlijst. In de grachten in het Haveneiland, aan het Grote en
Kleine Rieteiland en het Rieteiland-Oost zijn veel steigers en ligplaatsen bij woningen gerealiseerd.
Het aantal boten op en rond IJburg wordt in het Programma Waterrecreatie en Ecologie geschat op
ca. 1.500. Het aantal zeilboten is beperkt, omdat de meeste boten achter een vaste brug met een
beperkte doorvaarthoogte liggen.
Binnen deze waterrijke woonwijk in ontwikkeling ontstaan allerlei nieuwe initiatieven zoals coastal
roeien, buitenzwemmen, ideeën voor een voorziening waar je kunt golfsurfen, een kabelskibaan, etc.
Kitesurfers en waterskiërs zien de druk op de beschikbare ruimte toenemen en zijn bang voor hun
positie of kansen voor een plek in de toekomst. Als de huidige en toekomstige inwoners van IJburg en
Zeeburg én alle andere Amsterdammers gebruik willen maken van de faciliteiten op IJburg, wat
gebeurt er dan? In de Toekomstvisie IJmeer16 werd het IJmeer aangewezen als ‘Waterpark van de
Noordvleugel’, de huidige Metropoolregio Amsterdam. Past dat?
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Buiteneiland, groen anker in het IJmeer. Principenota, Gemeente Amsterdam, september 2016
Buiteneiland IJburg. Concept Projectnota, Gemeente Amsterdam, november 2020
14 Programma Waterrecreatie en Ecologie IJburg en Zeeburgereiland, Gemeente Amsterdam,
september 2019
15 Watervisie Amsterdam 2040. Het water in Amsterdam is voor iedereen. Een ruimtelijk-economisch
perspectief op het gebruik van het water met een uitvoeringsagenda tot 2018, Gemeente Amsterdam,
september 2016
16 Toekomstvisie IJmeer. Naar een waterpark IJmeer binnen het wetland IJsselmeer. ANWB,
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam,
Provincie Flevoland, Provincie Noord-Holland, december 2005
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2.1. Toelichting op het doel van de rapportage
Aan Waterrecreatie Advies is gevraagd om de waterrecreatiemogelijkheden en onmogelijkheden in de
IJburgbaai, op en rond IJburg en op het Zeeburgereiland zoals beschreven in het Programma
Waterrecreatie en Ecologie verder uit te werken. De focus ligt op de IJburgbaai die vaste vorm begint
te krijgen na het verschijnen van de Concept Projectnota Buiteneiland. Tijdens overleg met
betrokkenen en bewoners in april en augustus 2016 en september 2018 zijn veel wensen en ideeën
naar voren gebracht en verwerkt in het Programma Waterrecreatie en Ecologie. In de Bijlage van het
Programma worden voor het totaal en per deelgebied (Diemerlagune, IJburgbaai en IJmeer) acties en
maatregelen voorgesteld. De maatregelen zijn geprioriteerd, o.a. gerelateerd aan de uitvoering, maar
houden wel verband met elkaar. Aktiepunt 7 (deel Algemeen) gaat over het opstellen van een analyse
naar de behoefte voor uitbreiding van de watersport: “Voor uitbreiding van de watersportfuncties bij
IJburg 2e fase en voor de optimale inrichting en gebruik van het water rond IJburg is het wenselijk dat
er een analyse wordt gemaakt naar de wens voor specifieke watersporten voor IJburg”. Genoemd
worden jeugdzeilen, coastal roeien, windsurfen, suppen, kanoën, en de mogelijkheden voor kitesurfen
binnen de beschikbare ruimte. Het versterken van de watersportfuncties aan de oostzijde van
Rieteiland Oost (actie A12) en een verkenning van de mogelijkheden voor een aanvullend
waterrecreatief programma en beleefbare natuur van het Buiteneiland (actie D3) worden in
voorliggende analyse meegenomen.
Er zijn door Waterrecreatie Advies gesprekken gevoerd met een aantal initiatiefnemers van het eerste
uur, met gevestigde en nieuwe bedrijven en verenigingen. Het leverde (aanvullende) informatie over
huidig en gewenst gebruik van het water en over landfaciliteiten. Met de initiatiefnemers en de
opdrachtgever / Begeleidingsgroep is ook gesproken over onderwerpen die het gebruik van het water
beïnvloeden zoals:
a. Is het water ‘bruikbaar’, o.a. breed en diep genoeg voor de beoogde sporten?
b. Veroorzaken aanwezige of gewenste natuurwaarden voor beperking van het watergebruik?
c. Is het watergebruik te combineren of is zonering in soort, tijd of plaats van gebruikers
noodzakelijk of gewenst?
d. Blijven de gebruikers in de IJburgbaai / in het gebied?
e. Welke watersporten zijn ‘route gebonden’ met uitstraling richting Amsterdam of het IJmeer?
f. Is er ruimte voor voorzieningen in de voorgenomen bebouwing of moet extra ruimte worden
gereserveerd?
g. Kunnen initiatieven worden gecombineerd en faciliteiten aan land worden gedeeld?
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2.2. Beschrijving projectgebied, ontwikkeling
woningbouw, leeftijdsopbouw bewoners
Het projectgebied betreft IJburg en het Zeeburgereiland. In het Programma Waterrecreatie en
Ecologie is een kaart opgenomen waarop met pictogrammen het beoogd waterrecreatief gebruik op
hoofdlijnen is aangegeven.

In het hele gebied worden uiteindelijk ca. 28.000 woningen gebouwd, 18.000 op IJburg en ca. 10.000
op het Zeeburgereiland. Het aantal inwoners in dit deel van Amsterdam zal worden uitgebreid met ca.
90.000.
In januari 2012 had IJburg 19.000 inwoners, waarvan 6.000 kinderen. Daarmee was IJburg de
kinderrijkste buurt van Amsterdam. In 2020 was het aantal inwoners toegenomen tot 24.000 waarvan
6.000 kinderen onder de 15 jaar en 1.000 personen ouder dan 65 jaar 17.
Bij het CBS zijn o.a. gegevens over de leeftijdsopbouw van wijken in Nederland te achterhalen. Op
navolgende bladzijde zijn een aantal gebieden met elkaar vergeleken. Daaruit blijkt inderdaad dat de
groep van 0 tot 15 jaar op IJburg relatief groot is. Op het Zeeburgereiland zijn vooral de groepen van
15 tot 25 en van 25 tot 45 sterk vertegenwoordigd. Voor de gewenste verjonging in de watersport zijn
dit zeer interessante doelgroepen en voor de watersport dus ook wijken met potentie.
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Leeftijdsopbouw, bron Wikipedia
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Bevolkingsopbouw naar leeftijd 2020
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Gegevensbron: Tabel Kerncijfers wijken en buurten 2020 van www.cbs.nl. Gegevens van het
Zeeburgereiland zijn inclusief het Nieuwe Diep.
Ten behoeve van een onderzoek naar de watersport- en waterrecreatiemogelijkheden in de gemeente
Gooise Meren18 is een vergelijking gemaakt tussen de eigenschappen van huishoudens volgens de
Leefstijlvinder in de Gooise Meren, Gooi en Vecht, Almere en Amsterdam. In de recreatiesector wordt
veel gediscussieerd over doelgroepen, over mensen waarop een bedrijf of vereniging zich wil of zou
moeten richten. Hoe anders zijn uw buren?

Bron: www.leefstijlvinder.nl
Huishoudens

Gooise
Meren

Gooi en
Vecht *

Amsterdam
**

Almere

26.613

131.274

81.635

473.263

Avontuurzoekers

14,8

11,3

11,6

29,6

Harmoniezoekers

6,5

8,7

13

5,8

Inzichtzoekers

12,5

13,1

9,6

7,1

Plezierzoekers

16,5

18,3

20,6

25,1

Rustzoekers

12,3

15,1

15,9

10,5

Stijlzoekers

30,8

24,3

19,1

16,6

Verbinding zoekers

6,7

9,3

10,2

5,3

Totaal [%]

100

100

100

100

* Gooi en Vecht zijn de gemeenten Stichtse Vecht, Wijdemeren, Hilversum, Gooise Meren, Huizen en
Blaricum.
** Amsterdam zijn de gemeenten Amsterdam en Diemen

Onderzoek havens en waterrecreatie gemeente Gooise meren, Bouwsteen voor de kustvisie ‘Aan
de Gooise Kust’, Waterrecreatie Advies, januari 2020
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Amsterdammers zoeken blijkbaar avontuur, maken plezier en zijn geen rustzoekers. Het heeft
ongetwijfeld te maken met de gemiddelde leeftijd in Amsterdam ten opzichte van de inwoners van het
Gooi. Amsterdam is qua aantal huishoudens 2 keer zo groot als Almere en het Gooi samen. De druk
op de buitenruimte van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) neemt toe. Tussen 2016 en 2040 is er
behoefte aan 250.000 nieuwe woningen in de MRA (waarvan 100.000 in Almere). De uitdaging is
hierin te voorzien met behoud en waar mogelijk versterking van landschappelijke kwaliteiten19.

2.3. Ligplaatsen in jachthavens, bij woningen en in
grachten / kanalen
In het projectgebied liggen 2 jachthavens, de haven van WV IJburg op het Haveneiland en de haven
van Holland Sport Boat Centre (HSBC) in de Zeeburgerbaai. WV IJburg heeft 120 ligplaatsen en
HSBC had volgens het bestemmingsplan 350 ligplaatsen (waarvan max. 50 passantenplaatsen) en 60
plaatsen voor waterscooters. De haven van HSBC wordt naar de oksel van de A10 verplaatst zoals
aangegeven op de kaart uit het Programma Waterrecreatie. Het toegestane aantal ligplaatsen daalt
volgens het bestemmingsplan naar max. 200 plus 60 plaatsen voor waterscooters. In de praktijk is
ruimte voor ca. 160 ligplaatsen, bijna 200 minder dan er waren. In de Zeeburgerbaai zijn verder geen
jachthavens. In 2006 is gerekend aan een optie om aan de oostkant van het Zeeburgereiland een
jachthaven met 750 ligplaatsen te realiseren. Vooralsnog is de oostpunt gereserveerd als ‘strategische
ruimte’ en is de ambitie voor een jachthaven in ieder geval tijdelijk vervallen. Woonschepen uit de Kom
hebben hier nu een tijdelijke ligplaats i.v.m. de noodzakelijke dijkversterking.
Het aantal boten op IJburg 1e fase, op het Steigereiland, in en rond het Haveneiland, rond het Kleine
en Grote Rieteiland en het Rieteiland Oost werd in 2019 geschat op ca. 1.50020. Behalve bij WV
IJburg en in de havenkom op het Steigereiland liggen de boten achter een vaste brug met een
doorvaarthoogte van 2,5 tot - 3 meter. Het aantal zeilboten en zeiljachten op IJburg is dus zeer gering,
bijna alle boten in het water zijn (kleine) motorboten en sloepen.

2.4. Trends en ontwikkelingen
Over ontwikkelingen in de watersport heeft Waterrecreatie Advies eind 2020 het rapport ‘Update
prognose ontwikkeling recreatievaart in 2030, 2040 en 2050’ geschreven21. Opdrachtgever was
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL). De update is een vervolg op een eerder
rapport uit 2016. In de update worden ontwikkelingen in de passagiersvaart meegenomen. In 2016
werd een krimp in de grote watersport voorspeld van ca. 1 % per jaar, met name veroorzaakt door
vergrijzing, samenstelling van de bevolking en verandering van het vaar- en vakantiegedrag. Het
resulteerde in een hoog en een laag scenario dat afhankelijk was van verschillende factoren zoals
internationale veiligheid, goedkope vliegbestemmingen met mooi weer garantie en meer aandacht
voor dagtochten. Corona zat daar niet bij.
De in 2016 voorspelde trend heeft zich eigenlijk voortgezet tot 2019. Tot en met 2019 zijn de
passages van recreatievaartuigen in bijna alle sluizen in Nederland gedaald, een bevestiging van de
verwachte gevolgen van de vergrijzing. De passagecijfers van 2020 lieten een opvallende trendbreuk
zien. Covid-19 zette in 2020 het internationaal toerisme inclusief de watersport op zijn kop. Het
internationaal toerisme viel stil met alle gevolgen voor de internationale cruisevaart, de
riviercruisevaart en de rondvaart. Deze sectoren zijn nagenoeg volledig afhankelijk van internationaal
toerisme. Buitenlanders kwamen niet naar Nederland en veel Nederlanders gingen op vakantie in
eigen land. In eerst instantie werd een omzetdaling verwacht, maar uiteindelijk heeft nagenoeg de
hele watersportsector goede zaken gedaan. Er zijn veel boten verkocht, gebruikte en nieuwe boten.
19

Platform Ruimte MRA
Bron: Programma Waterrecreatie en Ecologie
21 https://www.waterrecreatieadvies.nl/nl/nieuws/update-watersport-in-2030.html
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De langlopende trend van zeilboten naar motorboten, van toervaart naar dagtochten zette door.
Sloepen waren bijna niet meer te krijgen. Het mooie weer in de zomer deed de rest. De
jachtmakelaars, de particuliere verkoop van boten, de kleine watersport en oeverrecreatie hebben het
meest geprofiteerd van de opgelegde beperkingen in 2020. Zeilwedstrijden, evenementen, de horeca
en de passagiersvaart (incl. traditionele chartervaart) zijn vooral het slachtoffer geworden van de
epidemie. Er is bij de deelnemers aan het Platform jachthavens in het IJsselmeergebied en de
Waddenzee22 nog een onderzoek gedaan naar de toekomstverwachtingen. De verwachting over de
hele linie is dat de positieve ervaringen van bestaande en nieuwe watersporters op het water in 2020
niet in een keer verdwijnt.
Niet alleen door Corona, maar ook in de kleine watersport zijn ontwikkelingen gaande. Behalve het
varen met sloepen (dagtochten) is de populariteit van alle soorten watersport toegenomen. Suppen is
relatief nieuw en qua prijs voor een breed publiek toegankelijk. Maar ook het aantal sportvissers
groeit. De Olympische Spelen leiden permanent tot nieuwe ontwikkelingen. Zo is het foilen in opkomst,
maar ook het kitesurfen en coastal roeien zijn nieuw als Olympische klassen. Het zijn allemaal nieuwe
en uitdagende sporten die passen bij de relatief jonge bevolking van IJburg en het Zeeburgereiland.
Dit komt ook naar voeren uit de interviews met stakeholders (zie hoofdstuk 4).

2.5. Conclusie
Goede recreatiemogelijkheden in de eigen woonomgeving waren al belangrijk, maar het belang
daarvan is verder toegenomen. Door de verschuiving van toervaart naar dag- of weekendtochten, is
IJburg door haar locatie aan het IJmeer een wijk met heel veel mogelijkheden en kansen. Dat geldt
voor alle woonwijken aan bevaarbaar water met een eigen ligplaats voor de deur, zo ook de Krijgsman
in Muiden en de Bloemendalerpolder in Weesp. Ook in Almere wordt ingezet op meer bevaarbaar
water in de stad23. Routes worden bevaarbaar gemaakt en e.e.a. leidt tot meer vaarbewegingen. Aan
de andere kant van Amsterdam is Waternet bezig de Nieuwe Meersluis te optimaliseren zodat het
schutproces sneller verloopt. Elektrisch varen en verhuur, gedeeld eigenaarschap of het lenen van
boten zal verder toenemen. De vraag is of en in hoeverre IJburg voor de eigen inwoners en/of voor de
stad aan deze ontwikkelingen een bijdrage kan leveren. In het volgende hoofdstuk wordt een ruimtelijk
perspectief geschetst.
De Nieuwe Meer sluis
in Amsterdam, deel
van de ‘Staande Mast
route’. Weekenddag in
augustus 2019, ca. 60
sloepen BRTNcategorie E en F en 2
DM-klasse motorboten
in één schutting (ca. 2
volle schuttingen per
uur). Waternet is bezig
het schutproces te
optimaliseren.
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https://www.waterrecreatieadvies.nl/nl/projecten/platform-jachthavens.html
Toekomst binnenwater in Almere, de basis op orde, Waterrecreatie Advies, februari 2021
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3. Een waterkaart van het gebied
3.1. Bruikbaar water
Om gevoel te krijgen bij de afmetingen en mogelijkheden van het gebied en met name de IJburgbaai
als toekomstige recreatieplas voor de inwoners van IJburg, is een analyse gemaakt van de omgeving.

Op de (eerste) concept Waterkaart van IJburg wordt het water aangegeven, de diepgang van de
vaargeulen en de brughoogtes. De IJburgbaai (maten Waterrecreatie Advies) wordt ca. 1.500 meter
lang bij 900 meter breed.
De IJburgbaai is qua oppervlak vergelijkbaar met het Bovenwater in Lelystad of de Oostelijke
Belterwijde in Overijssel. Beide plassen hebben een beperkte diepgang. Na aanleg van het
Buiteneiland is de IJburgbaai qua (bruikbaar) wateroppervlak vergelijkbaar met de Gaasperplas en de
Sloterplas. De Nieuwe Meer is iets groter.

Het Bovenwater in Lelystad
met in het noordwesten het
Markermeer en zuidwest de
(troebele)
Oostvaardersplassen.
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Het Bovenwater in Lelystad is een recreatieplas met een oppervlak van 135 ha waarvan bij overlast
van waterplanten 95 ha wordt gemaaid. De diepgang bedraagt ca. 1,5 m. Afmetingen globaal als de
centrale plas IJburg / IJburgbaai. Aan de zuidkant zijn een aantal recreatiebedrijven en verenigingen
gevestigd:
• WSV Bovenwater (incl. clubgebouw en jachthaventje). Activiteiten: zeillessen, -trainingen en
zeilwedstrijden voor jongeren en volwassenen.
• Scouting Bramzijger (eigen clubhuis, ligplaatsen in de haven van de WSV)
• Kanovereniging Lelystad (eigen clubhuis en opslag). Activiteiten o.a. kanolessen en tochten
(lid TKBN).
• Surfschool Paradiso (eigen gebouw incl. horeca en
strand). Div. activiteiten, o.a. surf- en SUP-les, verhuur
surfplanken, catamarans, waterfietsen en kano’s.
• Overig: Camping Het Oppertje, Visvijver Toms Creek en
een manege.

Rond het Bovenwater liggen boeien die gebruikt worden
voor zeilwedstrijden zoals aangegeven op de banenkaart
Uit dit voorbeeld blijkt dat de IJburgbaai qua oppervlak best mogelijkheden biedt voor verschillende
vormen van waterrecreatie. Kitesurfen is op het Bovenwater niet toegestaan. Lelystad heeft op het
Markermeer een kitesurfzone en een bijbehorend strand (sinds 2020).

3.2. Recreatie, zonering in soort, tijd en plaats.
Verschil tussen het Bovenwater en de IJburgbaai is dat in of door het Bovenwater geen vaargeul
loopt. Boten die in een vaargeul varen, hebben voorrang op andere boten. In geval van zeilwedstrijden
moeten wedstrijdboten dus uitwijken voor verkeer in een vaargeul. Het kruisen van een vaargeul bij
trainingen is dus ook een veiligheidsissue. Een betonde vaargeul compartimenteert dus een
vaargebied. Het weghalen of verleggen van de (huidige) betonning of het zorgen voor een alternatieve
ontsluiting waardoor recreatievaartuigen zoals sloepen omgeleid worden, kan dus een oplossing zijn
om meer of verschillende gebruikers te faciliteren. Dit is een voorbeeld van een discussie over soort
en plaats.

Zonering in soort en plaats op het strand bij Scheveningen.
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Het kan ook zijn dat activiteiten niet tegelijkertijd plaats vinden, omdat ze elkaar verstoren, of omdat de
activiteit bijvoorbeeld strijdig is met natuurwaarden in een bepaalde periode. In zo’n geval kan sprake
zijn van zonering in tijd. Langs de Friese IJsselmeerkust zijn meerdere kitesurfgebieden en afgesloten
natuurgebieden. Omdat in bepaalde perioden kitesurfen ongewenst kan zijn, heeft de provincie
zonering in tijd ingesteld. Sommige kitesurfgebieden zijn in een kwetsbare periode afgesloten.
Omgekeerd is bij de Afsluitdijk ten noorden van Makkum (kite)surfen in een Vogelreservaat van 15 juni
tot 1 september toegestaan.
Langs de Friese kust is op
deze manier een balans
ontstaan.

Overleg met de provincies
Fryslân en Noord-Holland,
gemeenten, KLPD en
recreatie- en
natuurorganisaties over
zonering en
kitesurfgebieden langs de
Friese IJsselmeerkust
(2007).

3.3. Natuurwaarden
Amsterdam grenst aan het Natura 2000-gebied Markermeer-IJmeer. Watervogels uit heel Europa
verblijven een deel van het jaar in Nederland en het IJsselmeergebied vervult daarin een belangrijke
rol. Het is van belang voor visetende en waterplanten etende watervogels die hier overwinteren, ruien
en/of foerageren. Het gebied biedt rust en ruimte, nodig om negatieve effecten of verstoring van een
soort of habitattype te voorkomen. Via o.a. de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW)24
wordt € 248 miljoen geïnvesteerd in diverse natuurprojecten in het IJsselmeergebied, waaronder de
Marker Wadden en de Oostvaardersoevers tussen Lelystad en Almere. Doelstelling is het realiseren
van een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) waardoor ruimte ontstaat voor
ontwikkelingen zoals woningbouw en uitbreiding van (water)recreatie en infrastructuur in het Natura
2000-gebied Markermeer & IJmeer.
Niet alleen op grotere schaal, maar ook in- en op initiatief van het project IJburg wordt in natuur
geïnvesteerd. De realisatie van IJburg is gepaard gegaan met een reeks maatregelen om de natuur
uit te breiden, te versterken en beleefbaar te maken. De oprichting van het Natuurontwikkelingsfonds
IJmeer (NOF)25 is daarbij van groot belang geweest.
Het Programma Waterrecreatie en Ecologie is opgesteld om de ecologische waarden te kunnen
garanderen en te versterken én om de mogelijkheden voor waterrecreatie te optimaliseren. In de
24

Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), prioritering maatregelen, brief Ministerie van I&W, 8 juli
2019 en Kamerstuk 35 000J, nr. 7.
25

NOF, Natuurontwikkelingsfonds IJburg, fonds van waaruit natuurontwikkelingsprojecten als
compensatie voor IJburg worden gefinancierd zoals de Hoeckelingsdam en het natuurproject bij de
Baai van Ballast.
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structuurvisie Amsterdam 2040 werd een globale ecologische structuur opgenomen, In 2012 is
vervolgens een Ecologische visie opgesteld. Op de website van de gemeente Amsterdam staat een
kaart ‘Ecologische passages en structuur’26 waarop o.a. gerealiseerde en geplande natuurwaarden in
en rond IJburg en het Zeeburgereiland worden aangegeven. Zichtbaar zijn ecopassages, ecologischeen groenstructuren, Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Natura 2000-gebieden.

Detail uit de kaart ‘Ecologische passages en structuur’.

IJburg is een enclave in het IJmeer, omsloten door natuurgebieden en ecologische verbindingen. Het
zijn bijzondere waarden die beschermd moeten worden. Of en in hoeverre de recreatieve
ontwikkelingen passen in dit natuurnetwerk zal nader moeten worden onderzocht. In deze rapportage
zijn de wensen en fysieke mogelijkheden in kaart gebracht.

3.4. Conclusie
Voorafgaand aan het onderzoek naar wensen en interviews met gebruikers en initiatiefnemers is het
projectgebied in een breder perspectief geplaatst. Hoe groot is het gebied, welke ontwikkelingen
spelen rondom en hoe zit het met Natura 2000 en andere natuurgerichte projecten. Zit de boel op slot
of lijkt dat zo? Wat is er te doen met zonering in soort, tijd en plaats? Buiten IJburg zijn genoeg
voorbeelden te vinden hoe recreatie en natuur goed samengaan.
De watersport op IJburg is in de afgelopen jaren “organisch gegroeid”. Parallel aan deze
ontwikkelingen is geïnvesteerd in natuur en waterkwaliteit en het bevorderen van de ecologische
diversiteit. Met deze ontwikkelingen zal rekening gehouden moeten worden bij het analyseren van de
watersport- en waterrecreatiemogelijkheden in de Zeeburgerbaai, de IJburgbaai en in en rond de
huidige en toekomstige eilanden van IJburg.

26

https://maps.amsterdam.nl/ecopassages/?LANG=nl

23

4. Huidig en gewenst gebruik
Ten behoeve van deze analyse van de watersportmogelijkheden zijn in overleg met de
Begeleidingsgroep gesprekken gevoerd met direct betrokken partijen. Navolgend een kort verslag van
die gesprekken zodat een beter beeld ontstaat van wat er nu gebeurt en/of wat de wensen zijn van de
geïnterviewden. Wensen komen niet altijd overeen met beleid, regelgeving of bestaande ambities voor
stedelijke ontwikkeling. Namen contactpersonen zie Bijlage 3.

4.1. WV IJburg
De jachthaven van WV IJburg in het Haveneiland is geopend in 200927. De ligplaatsen, nu 120, waren
vanaf de opening allemaal verhuurd en er was (en is) een wachtlijst. Behalve de (woon)haven in het
Steigereiland is het de enige plaats waar zeiljachten liggen. De rest van de boten op IJburg ligt achter
een vaste brug met een doorvaarthoogte van meestal 3 meter. Sommige bruggen zijn nog iets lager (2
– 2,5 m). Het percentage zeilboten in de haven bedraagt ca. 70%.

WV IJburg, winter 2021.

Openbare kade voor de sluis in gebruik als ligplaats.

Achter in de haven liggen wat kleine boten en sloepen. Voor in de haven zijn 4 ligplaatsen voor grote
charterschepen van de Muider Compagnie. De Veerdienst naar Pampus en Muiden heeft een
ligplaats langs de Krijn Taconiskade waar op dit moment het gebouw Jonas’ wordt gerealiseerd. Op
de impressie van het gebouw Jonas’ hieronder, liggen twee boten van de Veerdienst.

Impressie van het gebouw Jonas’ en overzicht van de haven (bron: https://jonasijburg.nl/).
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In het nieuwe clubgebouw van WV IJburg wordt “een onderkomen” geboden aan 2 ondernemingen:
Zeilschool IJburg (zie hoofdstuk 4.2.) en Amsterdam Watersports (zie 4.9.). Deze bedrijven hebben
o.a. materiaal in het gebouw opgeslagen bij gebrek aan eigen ruimte elders op IJburg.
WV IJburg organiseert en initieert activiteiten. Een van die activiteiten is het stimuleren van het
Coastal Roeien (zie 4.3.). Coastal roeien is een nieuwe Olympische Sport (vanaf 2028).
De WV organiseert zeilopleidingen voor kinderen in Optimisten (eenmansboten) en RS Feva’s
(tweemansboten). Men werkt daarin samen met Zeilschool IJburg. Met de RS Feva’s wordt getraind
en gezeild in de IJburgbaai en op het IJmeer. Zeilwedstrijden voor de grotere boten worden
georganiseerd op het IJmeer en het Markermeer, o.a. de Marker Wadden Rally (i.s.m. het blad Zeilen)
en de 10–uurs. In de IJburgbaai worden nog geen (avond)wedstrijden georganiseerd voor open boten
(Optimisten, Lasers etc.) of kielboten (Randmeer, Valk, etc.). Achtergrond daarvan is dat er op IJburg
geen ligplaatsen of voorzieningen zijn voor dit soort boten. Aan de overkant, bij Zeilvereniging Het Y,
is bijvoorbeeld wel een jollensteiger voor open boten.

Opslag van boten en lesmateriaal in het clubhuis van WV IJburg, winter 2020 – 2021.
Er is veel meer over deze zeer actieve vereniging te vertellen. Een breder beeld ontstaat na het lezen
van de volgende interviews.
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4.2. Zeilschool IJburg
De Zeilschool van Bart Ypma bestaat inmiddels 5 jaar en heeft nu een onderkomen in de haven en
het clubgebouw van WV IJburg. De zeilschool is ontstaan vanuit het initiatief ‘Oost het water op’,
destijds georganiseerd i.s.m. Rob van Zanten van Nautiek Vaaropleidingen in het Oostelijk
Havengebied.
Zeilschool IJburg maakt gebruik van de sanitaire voorzieningen (douches, toiletten, ruimte om te
verkleden) in het clubgebouw van WV IJburg. Er worden ook materialen opgeslagen zoals
zwemvesten en zeilpakken. In de winter wordt meer materiaal opgeslagen dat gebruikt wordt voor de
zeillessen. De boten van de zeilschool liggen op een vlot in de jachthaven. De zeilschool heeft 42
Optimisten ter beschikking en 4 tweemansboten van het type RS Zest. Dit jaar komen er 4 Zesten bij.
Qua zeillessen en materiaal (Optimisten) werkt men samen met de WV.
Op jaarbasis geeft de zeilschool les aan 1.200 tot 1.500 cursisten, met name kinderen. Vanaf mei
organiseren ze cursussen van 8 zeillessen voor groepen van verschillende niveaus. Ook in het najaar
zijn er programma’s van 8 lessen. In de zomer worden 6 zomerweken georganiseerd (excl.
overnachtingen). Verder zijn er losse activiteiten zoals schoolzeilen (5 deelnemende scholen),
buitenschoolse opvang (BSO) en werkt men met het Watersportverbond samen bij het organiseren
van evenementen zoals Optimist on Tour. Behalve les aan kinderen wordt lesgegeven aan
volwassenen. De zeilschool heeft daarvoor nog 2 Valken in de jachthaven liggen. Groeps- en
privélessen zijn ook mogelijk. Op de nieuwe website worden pakketten genoemd waarop men in kan
schrijven28. Behalve de zeilboten heeft de zeilschool nog begeleidingsboten voor de instructeurs. Men
werkt tegelijkertijd met max. 5 groepen van 8 cursisten. Dat betekent dat men in de IJburgbaai op een
paar banen vaart, de sluis uit ‘rechts om de hoek’ en links voor de Bert Haanstrakade.
Begeleidingsboten die niet in gebruik zijn, worden soms verhuurd waarbij o.a. met een strippenkaart
wordt gewerkt.
De boten van de zeilschool liggen in de jachthaven achter de sluis op vlotten van 18 x 3,5 m. Er komt
in 2021 nog een vlot bij, samen geschikt voor 42 Optimisten en 8 RS Zesten. In de winter (afbeelding)
ligt een deel van de Optimisten gestapeld buiten en dat geldt ook voor een deel van de
begeleidingsboten. Uit nood geboren, maar qua onderhoud en kwalitatief een ongewenste situatie.
Voor elke training moet het vlot of de vlotten door de sluis. Bij het eerste ontwerp van WV IJburg is al
voorgesteld om buiten een beschutte ligplaats of ‘jollensteiger’ voor dit soort open boten te creëren om
transport door de sluis te voorkomen. Buiten de haven zijn ook geen sanitaire voorzieningen op een
bereikbare locatie.
Alle boten worden intensief gebruikt.
Het aantal boten voor
volwasseneninstructie zal conform
plan nog worden uitgebreid naar ca. 5
om aan de groeiende behoefte te
kunnen voldoen. Ook Bart Ypma
erkent dat het jammer is dat er bij
gebrek aan buitendijkse landfaciliteiten
geen avondwedstrijden met open
boten in de IJburg plaatsvinden. Het is
een pleidooi voor o.a. een buitenhaven
op het Centrumeiland voor open boten
en faciliteiten bij het Brugpaviljoen.
Boten van Zeilschool IJburg op een vlot in de jachthaven van WV IJburg (januari 2021).
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4.3. Coastal roeien
Coastal roeien wordt in 2028 een nieuwe Olympische sport. De Koninklijke Nederlandse Roeibond
(KNRB) stimuleert initiatieven om deze variant van de grond te krijgen. Het sloeproeien in diverse
klassen en het roeien met Pilot Gigs op o.a. open water is in Nederland al heel lang populair. Het
Coastal roeien sluit daarop aan. In 2016 vonden de eerste wedstrijden plaats. Inmiddels zijn diverse
roeiverenigingen bezig met het aanschaffen van boten en het opzetten van een speciale afdeling of
commissie. In Amsterdam hebben 2 roeiverenigingen: Roei- en Zeilvereniging de Amstel en de
Koninklijke Roeivereniging De Hoop samenwerking gezocht met WV IJburg. Voor Coastal roeien is
open water nodig en het IJmeer leent zich wat dat betreft uitstekend voor Coastal roeien. Ook de
KNR&ZV Muiden is actief op dit gebied en heeft boten aangeschaft. De 2 roeiverenigingen in
Amsterdam en WV IJburg hebben onlangs de stichting Amsterdam Coastal Rowing Centre (ACRC)
opgericht29. Op dit moment worden de boten opgeslagen in zeecontainers op het strand van IJburg.
Wanneer de nieuwe brug naar het Centrumeiland gereed is, komt er (volgens de website van ACRC)
een compleet roeicentrum onder de brug naar analogie van het roeicentrum Berlagebrug.

Coastal roeien op zee bij Scheveningen.
Er zijn binnen het Coastal Rowing 3 klassen: 4-persoons, 2-persoons en een Skiff. Een 4 weegt 140
kg en is 1,4 meter breed. De boten zijn te zwaar om te stapelen. In een container past één 4. Een Skiff
zou men eventueel boven een 4 kunnen tillen. ACRC heeft inmiddels 3 containers gekocht waarin
men dus ruimte heeft voor 3 4-en en eventueel 3 Skiffs. Het accent zal conform plan komen te liggen
op het roeien met 4-en. In 7 stramienen van het Brugpaviljoen die op termijn onder de brug op het
Strandeiland beschikbaar komen, kunnen max. 14 4-en en/of 2-en en een aantal Skiffs worden
opgeslagen. ACRC denkt deze ruimte t.z.t. zeker nodig te hebben. Verder heeft men behoefte aan
voldoende kleedruimte en sanitaire voorzieningen.
Coastal Roeien kent 2 wedstrijdvormen:
1. Endurance racing, waarbij voor de start afgeteld wordt. De boten maken dus “een vliegende
start” i.p.v. een start vanaf een startvlot. De lengte van de af te leggen baan bedraagt 4 tot 6
km. De eerste boei ligt op minimaal 1.000 m.
2. Beach sprint waarbij men vanaf een strand naar de boot moet rennen die al in het water ligt.
Men gaat aan boord en moet vervolgens een boei ronden die op 200 m uit de kust ligt. De
boei wordt gerond en men vaart terug. Een bemanningslid moet een bel op het strand luiden
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https://amsterdamcoastalrowingcentre.com/

27

waaruit de finishtijd blijkt. Conform de ontwikkelingen bij de Olympische Spelen wordt roeien
op deze manier meer een kijksport, inclusief spektakel.

Coastal Rowing, Beach Sprint met een 2.
Boten worden nu vanuit de container met een trolley het water ingereden. In normale trainingssituaties
is dit ongewenst. Eigenlijk heeft met een trailerhelling (‘ramp’) nodig met aan weerszijden een
drijvende steiger geschikt voor 2 boten, van waaraf men aan en van boord kan stappen. Helling en
steiger moeten in beschut water liggen om schade aan de boot bij vertrek en aankomst te voorkomen.
In een haven op het Centrumeiland kan (in principe) ruimte voor zo’n helling worden gereserveerd.
Binnen de watersport zijn een aantal vormen die jaarrond actief zijn. Roeien en kanoën behoren tot
die groep. Zwemmen, het varen met sloepen, suppen en bijvoorbeeld snelvaren zijn zomersporten.
Een aantal fanatieke wedstrijdzeilers traint op een aantal locaties in Nederland waaronder Almere
(Trainingscenter Muiderzand), Loosdrecht, Medemblik en bijvoorbeeld Scheveningen. Voor de rest
zijn de zeilboten in de winter afwezig, een enkel kajuitzeiljacht daargelaten. Naast de kanoërs en
roeiers zijn nog 2 categorieën watersporters in de winter actief: surfers en kitesurfers. Een flink aantal
fanatieke windsurfers en kitesurfers varen het hele jaar, tot er ijs ligt.
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4.4. Kano op IJburg (KOIJ)
Kano op IJburg (KOIJ) 30 is een Amsterdamse kanovereniging voor kajakkers, surfskiërs en suppers
en sinds 2011 gevestigd op het Oostelijk Rieteiland achter het tennispark en de tennishal van
Tennisclub IJburg. De vereniging heeft 130 leden. De meeste leden hebben een eigen kano, soms
twee. In de huidige opslagruimte is plaats voor ca. 160 kano’s, dus een vereniging met ruimte om te
groeien. Dat wil men ook graag. Recent is een eigen clubgebouw gerealiseerd met faciliteiten zodat
men de leden ook meer kan bieden.

Nieuwe clubhuis Kano op IJburg (KOIJ) met op de achtergrond stallingsruimte in containers voor 160
kano’s.
Er zijn verschillende soorten kano’s zoals Kajaks, Surfski’s, Toer- en Zeekano’s, Polokano’s, Sit on
Top’s en Canadese kano’s. Bij de vereniging liggen ook een aantal SUP’s. SUP-planken worden niet
verhuurd, maar de leden kunnen gebruik maken van het materiaal van de vereniging.
Het gebied tussen het Haveneiland en de Diemerzeedijk, tussen Zeeburg en het PEN-eiland is
beschut. Voor minder geoefende kanoërs ligt de vereniging wat dat betreft op een prachtige plaats. De
vereniging werkt samen met een gediplomeerd instructeur die kanolessen verzorgt. Een deel van de
kano’s is geschikt voor het varen op groter water zoals het IJmeer. De Surfskiërs zijn voor hun sport
zelfs afhankelijk van groot water 31. Deze variant vertoont overeenkomsten met Coastal roeien.
Met alle soorten kano’s worden korte en langere tochten gemaakt. Een tocht in of rond IJburg is
populair, maar men maakt ook langere tochten. Op de website van Kano op IJburg (KOIJ) worden
diverse kanotochten vermeld.

30
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https://www.kanoopijburg.nl/
http://www.surfski-holland.nl/

29

Route

Km’s

Wind/ ScheepNiveau
golven
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Opmerking
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Rondje IJburg (kort)

8

**

*

*

Noordzijde groot water

Routekaart

Rondje IJburg

10

**

*

*

Noordzijde groot water

Routekaart

Muiden, Weesp, Diemen

20

*

*

*

Routekaart

Rondje Amsterdam
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*

*

*

Routekaart

27,5

**

*

***

Routekaart

42

*

*

**

Routekaart

48

**

*

**

Ronde Amsterdam

50

**

*

**

Vecht, Angstel, Amstel

70

*

**

**

IJlanden ronde
Marathon om Amsterdam
ZO
IJmeer, Almere, Gooimeer

2x overdragen/schutten
Gebaseerd op route KV
Zeeburg
Tip Anita Groen

Routekaart
Routekaart
Routekaart

*

Lichte tocht: deze tochten zijn in principe voor iedereen te varen. Let wel op de afstand van de
tocht en de (on)mogelijkheden om onderweg te stoppen.
** Middelzware tocht: deze tochten worden voor beginners afgeraden, omdat er stukken groot water
in voorkomen, of omdat er lange stukken zijn waar je niet kunt uitstappen.
*** Zware tocht: deze tochten worden enkel aangeraden voor geoefende en getrainde vaarders. De
tocht voert over groot water, je komt scheepvaart tegen en je zit lang in de boot.

Routekaart rondje Muiden – Weesp – Diemen, 20 km.
In meerdere rondjes, zoals het rondje Muiden – Weesp - Diemen steekt men bij de
Diemerdammersluis het Waterkeringpad over. Er is geen echte kano-oversteekplaats en KOIJ heeft
als uitdrukkelijke wens aangegeven dit in deze visie te bepleiten. Bij de Diemerdammersluis was in de
Watervisie Amsterdam 2040 – ‘Het water in Amsterdam is voor iedereen’ een nieuwe vaarverbinding
tussen de Diemen en het IJmeer voorzien (“Uitbreiding regionaal recreatief vaarnetwerk”). De route
via de Diemen naar de Weespertrekvaart heeft een doorvaarthoogte van 1,25 m (spoorbrug), dus
behalve voor kano’s, ook geschikt als sloepenroute (BRTN-categorie F). De route kruist het
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Amsterdam Rijnkanaal. Dagtochten met sloepen en o.a. kano’s vinden voor een groot deel plaats in
de weekenden wanneer de beroepsvaart stilligt 32.

Huidige en impressie van de nieuwe (openbare) kanosteiger / tewaterlaatplaats bij KOIJ.

4.5. M&M Sup
M&M Sup33 bestaat inmiddels 10 jaar en is, na een aantal verhuizingen, gevestigd in een container bij
het Surfcenter IJburg. Ook dit is een tijdelijke plek. Het is een Sup-school, er worden Sup-lessen en
-clinics gegeven en Sup-tochten georganiseerd. Er zijn 4-weekse cursussen en programma’s waarop
de Sup voor verschillende doeleinden wordt gebruikt. Varianten in het programma zijn Sup-yoga, Suppilates, Sup-bootcamps en Sup-core lessen, maar met organiseert ook familie- of bedrijfsactiviteiten
met Sup’s. Gezondheid is tegenwoordig belangrijk en Sup-activiteiten spelen daar, net als
sportscholen, op in. M&M verkoopt ook Sup’s.
Voor een Sup-school, om het suppen te leren, is bij voorkeur vlak water nodig. De IJburgbaai is wat
dat betreft niet altijd geschikt. Er is eerder gesproken over een locatie aan het Rieteiland, maar voor
Sup-lessen is dat gebied ‘te stil’. Men wil ook gezien worden. Het strand aan de IJburgerbaai is
prachtig, maar bij meer wind wil men naar binnen kunnen. Voor een definitieve locatie denk men
daarom aan het water tussen het Centrumeiland en het Haveneiland of in het Strandeiland. Voor de
opslag van de Sup-planken maakt men in de zomer (1 maart tot 1 oktober) gebruik van een gehuurde
container. Deze situatie geldt voor 2020 en 2021. Er is geen stroom en water en er zijn geen eigen
douches en toiletten. Het is een terugkerend probleem bij verschillende sporten op IJburg.

Suppen op IJburg en in Amsterdam.

32

Vaarbewegingen recreatievaart op de Gouwe, Aantallen en soorten boten, Waterrecreatie Advies in
opdracht van de provincie Zuid-Holland, oktober 2019
33 https://www.mm-sup.com
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4.6. Surfcenter IJburg
Surfcenter IJburg34 geeft windsurf-lessen en verhuurt windsurf-materiaal. Lessen worden op alle
niveaus gegeven. De (tijdelijke) locatie aan het strand is een officiële CWO 35 locatie waar CWOcursussen worden gegeven en CWO-certificaten kunnen worden behaald. Bijna 40% van de cursisten
bestaat uit kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. Aardig wat kinderen zijn door de CWO
cursussen enthousiast geraakt en blijven komen. Een deel daarvan werkt voor het Surfcenter en is
doorgegroeid van strandhulp naar CWO gecertificeerd instructeur. Voor seizoen 2021 rekent het
Surfcenter op 18 parttime instructeurs/strandhulpen, waarvan 11 als cursist in een kindercursus met
het Surfcenter kennis hebben gemaakt.

Clubhuis en opslag van Surfcenter IJburg.
Surfcenter IJburg was de afgelopen jaren ook de locatie van keuze voor de windsurfinstructeursopleiding van het CWO waarvoor vrij ingeschreven kan worden, omdat Medemblik
daarvoor minder goed voldeed.

Surfen bij IJburg, oktober 2020.
Naast het grote aandeel kinderen bij de losse cursussen komen ook verschillende scholen surfen
zoals het IJburg College, het Vierde gymnasium en het Brederode college. Soms komen de oudste
klassen van basisscholen, maar de planning daarvan blijft lastig volgens Frank van Zwieten. “We
faciliteren ook studenten met een speciale studentenkorting. Voor minder bedeelde doelgroepen
34

http://www.surfcenterijburg.nl/
CWO: Commissie Watersport Opleidingen is de Nederlandse diplomalijn voor alle
watersportopleidingen.
35
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workshops tegen kostprijs aangeboden. In 2020 o.a. voor groepen van HVO Querido, Girls Forward
en Dynamo”.
Naast het geven van cursussen worden windsurfboards en -zeilen voor beginners verhuurd en
moderne lichtere boards voor gevorderden. In het in de afgelopen jaren gegroeide complex aan
containers worden eigen boarden gestald, maar in de containers worden ook plaatsen aan derden
verhuurd. WV IJburg gebruikt 2 containers bij Surfcenter IJburg voor materiaal van leden.
Behalve door de boten van Zeilschool IJburg, boten van de watersportvereniging (via de vaargeul op
doorreis naar het IJmeer) en sloepen wordt er in de IJburgbaai eigenlijk nog relatief weinig gevaren.
De ruimte wordt voor een belangrijk deel benut door de surfplanken van het Surfcenter. Het Surfcenter
schuift langzaam op naar het noorden richting het uiteindelijke strand van het Strandeiland.
Voorzichtig ontstaat een zonering tussen zwemmers en surfers. Het zwemgedeelte is afgescheiden
middels een ballenlijn. Er zijn in de afgelopen jaren een paar ongelukken gebeurd, o.a. verdrinking,
maar dat is niet toe te schrijven aan een conflict tussen zwemmen en surfen. Het is een risico dat op
elk drukbezocht strand bestaat.
Uiteindelijk krijgt het strand op de IJburgerbaai aan het Strandeiland een lengte van ca. 750 meter.
Het Surfcenter zal in de loop der jaren verder naar het noorden verplaatsen en uiteindelijk
terechtkomen tussen de sluis en de NW-kop van het Strandeiland (plan van de gemeente). Men
realiseert zich dat het met de verdere ontwikkeling van IJburg (zie voorgaande hoofdstukken en
interviews) drukker zal worden in de IJburgbaai. Het aantal zwemmers en strandgangers neemt toe,
de zeilschool heeft ruimte nodig net als de Coastal Roeiers en de Suppers. Als er een jachthaven op
de kop van het Centrumeiland komt, dat zullen er meer open zeilboten komen.
Gesproken is over de situatie in Muiderberg36 waar datgene plaats vindt wat op dit moment in IJburg
ontbreekt. In dit haventje liggen 180 tot 200 open zeilboten, catamarans, kano’s en surfplanken. (incl.
verhuur).

De haven en zeilschool van Watersportcentrum Muiderberg. Op de achtergrond rechts Marina
Muiderzand in Almere.
De IJburgerbaai is na voltooiing van de eilanden een recreatieplas met een beperkt oppervlak waar
iedereen in de toekomst kan en wil ‘spelevaren’ en zwemmen. Het maakt IJburg bijzonder als
woonomgeving, maar ook Amsterdammers uit de stad zullen met jaloerse blikken naar het strand
kijken.
Voorlopig hebben de surfers de ruimte. Op de website van Surfcenter IJburg staat dat dit het enige
windsurfcentrum in Amsterdam is waar je tot de horizon kunt windsurfen. Dat is ook zo. Je kunt het
IJmeer op, een surfplank is een zeilboot en er zijn wat dat betreft geen restricties.
36

www.wscmuiderberg.nl
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Door de aanleg van de eilanden (t/m het Buiteneiland) en eerdergenoemde ontwikkelingen in de
IJburgbaai wordt ‘het territorium’ van de surfers kleiner. Voor de lessen is het allemaal prima, maar de
geoefende surfers zullen last krijgen van windschaduw van de woningen in de kleiner wordende baai.
Bij NW-wind is het goed, maar bij andere windrichtingen zal men terugdenken aan de tijd dat men
gewoon even het IJmeer op kon.

Navionics, kaart 2020.
Diepgang en waterplanten
Op de kaart van Navionics37 is het huidige open water van het Surfcentrum te zien. Ook de “huidige”
diepgang en de betonning in de IJburgbaai staat op deze kaart. Volgens meerdere personen is de
diepgang in de IJburgbaai 1,5 tot 2 meter (buiten de geulen). Naarmate het water door allerlei
maatregelen in IJburg, het IJmeer en het Markermeer schoner en helderder wordt, neemt de
hoeveelheid overlast veroorzakende waterplanten toe 38. In het Programma Waterrecreatie en Ecologie
wordt daar ook op gewezen en voorgesteld preventieve maatregelen te nemen. Hoewel de
waterplantenproblematiek in 2020 (in heel Nederland) meeviel, werd in de afgelopen jaren veel hinder
ondervonden in het hele gebied rond IJburg en het Zeeburgereiland. Daardoor staat de bruikbaarheid
van het water onder druk, alsmede de veiligheid wanneer boten in waterplanten verstrikt raken. Door
vastlopen in waterplanten kunnen bemanningsleden van snelle planerende of foilende boten en
(kite)surfplanken getorpedeerd worden. Dat wedstrijdboten vastlopen in de waterplanten heeft al
geleid tot het verplaatsen van zeilwedstrijden zoals het Rondje Noord-Holland. Voor de toekomst van
de watersport op IJburg is dit zeker een aandachtspunt.
Surfen en kitesurfen
Met Surfcenter IJburg is gesproken over ervaringen met kitesurfers. In het verleden werd er gekitesurft
op de plaats van het huidige Centrumeiland achter een golfbreker bij Blijburg. Kitesurfen op IJburg
37
38

https://www.navionics.com/fin/
Te verwachten overlast waterplanten IJsselmeergebied, Waterrecreatie Advies, augustus 2017
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was verboden, maar er werd niet gehandhaafd. Het beschutte water was onder kitesurfers uitermate
populair. Na het opspuiten van het Centrumeiland is de locatie vervallen.
Op veel plaatsen in Nederland gaan surfen en kitesurfen, al dan niet verdeeld in zones, goed met
elkaar samen (zie ook hoofdstuk 3.2). Surfcenter IJburg is van mening dat de ruimte in de IJburgbaai
te klein is om surfen en kitesurfen te combineren. In de zomer is dat gezien de ontwikkelingen
begrijpelijk. In de winterperiode als er niet of nauwelijks wordt gevaren, zou het theoretisch een
overweging kunnen zijn. Kitesurfers zijn echter nog afhankelijker van vrije wind dan windsurfers en de
kwaliteit van omliggende oevers is belangrijk voor het geval men verwaaid raakt. Voor kitesurfen is de
IJburgbaai wat dat betreft op dit moment en in de toekomst ongeschikt, zelfs indien zonering in tijd
(alleen in de winter) wordt overwogen.
In het Programma Waterrecreatie en Ecologie (p24) staat tussen het Strandeiland en het Buiteneiland
een pictogram als te onderzoeken locatie voor een kitesurfzone. De oostpunt van het Buiteneiland
leek de meest geschikte zoeklocatie. “Aan de oostzijde (van het Buiteneiland) wordt het zicht op de
weidsheid van het IJmeer optimaal benut. Steigers en pieren moedigen aan tot zwemmen. De
mogelijkheden voor aanlandplekken voor kleine watersport en startplekken voor windsurfen en
kitesurfen worden onderzocht” (p.22).

Programma waterrecreatie uit het Programma Waterrecreatie en Ecologie d.d. september 2019.
Op de oostelijke kop van het Buiteneiland en het Strandeiland is een ‘oeverzone met riet’ getekend.
Deze (voorgestelde) gebieden liggen niet in het Natura 2000-gebied. Hoewel de groene contouren
van het Natura 2000-gebied erg nadrukkelijk op de kaart zijn ingetekend, grenst dit deel van IJburg
aan het open IJmeer wat door allerlei soorten boten intensief wordt bevaren. Voor de surfende
achterban van Surfcenter IJburg biedt dit gebied (op termijn) ook perspectief.
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4.7. Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV)
Richard Smink is contact voor de NKV39 voor een mogelijke kitesurfspot op IJburg. Hans van der Hulst
is regio coördinator en werkzaam bij de NKV als contactpersoon voor overleg met Rijkswaterstaat en
provincies over bestaande en nieuwe kitesurfspots in Nederland. Waterrecreatie Advies is o.a.
betrokken geweest bij de realisatie van kitesurfzones, zonering tussen recreatie en natuur en toetsing
(natuurwetgeving / passende beoordeling). Overleg over de (on)mogelijkheden heeft tot navolgende
(nader te onderzoeken) voorstellen geleid.
Kitesurfen en natuur
Tot de ontwikkeling van het Centrumeiland en het
Strandeiland 3 jaar geleden werd bij Blijburg
gekitesurft. Het was een wat golfslag betreft
beschutte en populaire spot met vrije wind uit de
meeste richtingen. De NKV is al meer dan 5 jaar
bezig met pogingen om een tijdelijke en definitieve
kitesurfspot op IJburg toegewezen te krijgen.
Kitesurfen is erg populair in Nederland en nog
volop in ontwikkeling. Langs de Noordzeekust en
op de Waddeneilanden zijn allerlei kitesurfzones.
In het IJsselmeergebied neemt het aantal zones toe, parallel aan de toename van het aantal
kitesurfers.
I.v.m. veiligheid heeft Rijkswaterstaat het kitesurfen begin deze eeuw in het Binnenvaart
Politiereglement (BPR, artikel 9.05, lid 2) verboden omdat het als een gevaarlijke sport werd
beschouwd. Om een kitesurfspot toegewezen te krijgen, heb je een ontheffing nodig op het verbod in
het BPR. “De bevoegde autoriteit kan vaarwegen of gedeelten daarvan aanwijzen waarop het verbod,
bedoeld in het tweede lid, overdag niet van toepassing is”. Bij het aanwijzen van de Natura 2000gebieden is het bestaand recreatief gebruik in kaart gebracht inclusief kitesurfgebieden. Op dat
moment was het kitesurfen alleen langs de Friese IJsselmeerkust, bij Strand Horst en in Muiderberg
formeel geregeld. Sinds 2018 zijn de provincies Noord-Holland en Flevoland i.s.m. initiatiefnemers
bezig om bestaande kitesurfgebieden langs de kust van het IJsselmeer en het Markermeer te
legaliseren of nieuwe gebieden aan te wijzen. Kitesurfzones in Medemblik, Schellinkhout, Lelystad en
Almere zijn inmiddels gerealiseerd. Een zone in Andijk is niet door de natuurtoets gekomen. Een zone
bij Enkhuizen wel, maar daar is nog geen ontheffing BPR voor aangevraagd. Noord-Holland is nog
bezig met vergunningen voor een nieuwe kitesurfzone in Edam Zuid en stadsstrand Hoorn.
Een kitesurfspot is sterk afhankelijk van de windrichting. Kitesurfspots op een oostoever zijn in
Nederland schaars. Daarom is de oostkant van IJburg voor de NKV belangrijk. In beginsel is de
provincie bereid mee te werken aan een kitesurfspot op IJburg, mits Rijkswaterstaat ontheffing wil
verlenen op het verbod in het BPR. Veiligheid met andere vaartuigen speelt in dat geval een rol. Voor
de ontheffing en goedkeuring van de spot is verder een vergunning Wet Natuurbescherming nodig.
Buiteneiland IJburg en fysieke omstandigheden
De in het Programma Waterrecreatie en Ecologie getekende kitesurfspot (pictogram) ligt aan de
oostkant tussen het Buiteneiland en het Strandeiland. In de doorgang tussen beide eilanden zijn
rietoevers voorzien inclusief verontdieping ten behoeve van natuur. Voor een kitesurfzone is dit qua
luwte en natuurwaarden niet een geschikte locatie. De kop van het Buiteneiland is wel geschikt.
Gezien het gestelde in het Programma Waterrecreatie en Ecologie voor dat deel van het Buiteneiland:
“de mogelijkheden voor aanlandplekken voor kleine watersport en startplekken voor windsurfen en
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kitesurfen worden onderzocht” wil men dus onderzoeken of deze sporten gefaciliteerd kunnen
worden. Maar is het gebied / de omgeving geschikt?
Voor startplekken voor windsurfen en kitesurfen is een zachte oever gewenst. Dat kan bestaan uit een
breed strand of een ondiepe zone en dijkprofiel bedekt met gras. Een voorbeeld daarvan is de dijk bij
Hindeloopen.

Kitesurfspot Hindeloopen Zuid: een groene dijk met een beetje strand.
In de Principenota wordt aangegeven dat de noordoever van het Buiteneiland naar het IJmeer en
Waterland gekeerd ligt en “naar de IJburgse landschappelijke traditie een robuuste oever moet
worden, bestand tegen de kracht van de golven”. Als onder een ‘robuuste oever’ een oever verstaan
wordt zoals de Bert Haanstrakade, opgebouwd uit basaltblokken, dan is dat geen gebruiksvriendelijke
oever. Zoals uit de foto van Hindeloopen blijkt kan een ‘primaire waterkering’ ook natuur- en
gebruiksvriendelijk ingericht worden en het maakt de entree van IJburg en Amsterdam mooier
(mening). Deze inrichtingsvariant zou op de noord- en op de oostzijde van het Buiteneiland toegepast
kunnen worden, waardoor voor windsurfen en kitesurfen een technisch bruikbare startplek ontstaat
(onderzoeksopgave).
Veiligheid en zonering
Windsurfen is jaarrond toegestaan. Voor windsurfers gaat het dus om een vertrekpunt. Voor
kitesurfers moeten afspraken gemaakt worden over een zone die de kitesurfspot vormt. Ligging en
gebruik van de zone is afhankelijk van de windrichting. Hierna wordt een voorstel gedaan voor een
kitesurfzone in combinatie met een startplek voor windsurfers. Het gebied is geschikt voor geoefende
windsurfers (en foilers). Door het karakter van het open water is het IJmeer minder geschikt voor een
windsurfschool. In ons beeld blijven die activiteiten voor het strand in de IJburgbaai.
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Theoretische mogelijkheid startplekken voor windsurfen en kitesurfen.
In het kwadrant
rechtsboven zijn de
windrichtingen
aangegeven waarvoor
deze spot voor kitesurfers
en windsurfers bruikbaar
is en aan hun wensen
voldoet.

Gebruik vakken
Windrichting
Noord-west (NW)
Noord (N)
Noord-oost (NO)
Oost (O)
Zuid-oost (ZO)

Kitesurfers
A
AB
ABC
BC
BC(D)

Windsurfers
BCG
BCFG
CDE
BCDEFG
CBG

De kitesurfzone bestaat uit de vakken A, B en C. Vak D, de voorgestelde locatie voor kitesurfers in het
Programma Waterrecreatie en Ecologie is voor kitesurfers interessant bij wind uit ZO-richting. Deze
windrichting komt echter in de praktijk weinig voor in tegenstelling tot (harde) wind uit NW tot N.
Boven de kitesurfzone is oranje gekeurd, een verlenging van de strekdam voorgesteld. Deze kan
worden vormgegeven door een luwtedam, mogelijk inclusief een natuurlijke oever zoals gerealiseerd
langs het bestaande deel ten noordwesten van het Buiteneiland. Een goedkope en duurzamer variant
is een drijvende persleiding, een geotube40 of een damwand (varianten nader te onderzoeken). Zo’n
afscheiding vormt een fysieke barrière met de recreatie- en beroepsvaartgeul in het Buiten-IJ. Het
zorgt ook voor luw water zonder, of met minder golfslag, ideale omstandigheden voor surfers en
kitesurfers. De afstand tussen Buiteneiland en afscheiding is ca. 225 m, (ruim) voldoende voor een
kitesurfzone, eventueel ook onder aftrek van een natuurzone van ca. 50 m zoals gerealiseerd langs
de bestaande dam. De tegen golfslag beschermde vakken A en B (met uitloop voor windsurfers) zijn
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https://www.maritiemnederland.com/nieuws/van-oord-installeert-geotubes-voor-vismigratierivier
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qua richting vergelijkbaar met de verdwenen maar populaire surf en kitesurfzone in Pampushaven
(Almere). De diepgang van een ideale surf- en kitesurfzone is 1 - 1,5 m en een zandbodem. Een
zandbodem voorkomt ook de groei van fonteinkruid. Mosselbanken in een ondiepe (kite)surfzone zijn
ongewenst i.v.m. potentiële verwondingen.
Waterrecreatie en ecologie
In de Projectnota van het Buiteneiland wordt aangegeven dat de oostelijke kop “mogelijkheden biedt
om van de natuur en de vergezichten over het open water te genieten. Voorlopig alleen te voet te
bereiken. Later kan dit worden ontwikkeld tot een gebied voor natuur, recreatie en educatie”. Verder
meldt de Projectnota dat gestreefd wordt naar de inrichting van 25 hectare buitendijkse natuur direct
ten oosten van het Buiteneiland (fase 6 en 7).

Inrichtingsvoorstel Projectnota Buiteneiland.
Nautische veiligheid
Indien er een surf- en kitesurfzone gerealiseerd wordt tussen het Buiteneiland en de te verlengen
strekdam (in welke vorm dan ook), dat vervalt een potentiële uitgang voor andere boten.
Tussen het Strandeiland en het Buiteneiland is in de plannen als verbinding een zanddam voorzien.
Pas op lange termijn zal een brug worden aangelegd waardoor de doorgang bruikbaar wordt voor
sloepen e.d. De IJburgbaai behoudt uiteraard zijn uitgangen aan de zuidkant langs het Centrumeiland.
Zeilboten en grotere boten uit de IJburgbaai (hoger dan 3 meter) zijn afhankelijk van de geul naar het
IJ en zullen daar, afhankelijk van de diepgang, invoegen in de parallelgeul naast de geul voor de
beroepsvaart. De breedte van deze ‘recreatiegeul’ is ca. 50 m.
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Uitsnede Navionics. Recreatie- / ondiepte betonning PG 2, 4, 6 en 8, parallel aan de betonning van de
hoofdvaargeul.
Parkeren
Hoe druk wordt het? De locatie is in beginsel interessant is voor windsurfers en kitesurfers uit IJburg,
uit Amsterdam en mogelijk zelfs daarbuiten. Omdat een locatie voor fanatieke surfers en kitesurfers
direct afhankelijk is van de windrichting, zal men zijn spullen niet op een bepaalde locatie in
bijvoorbeeld een container op willen slaan. Kitesurfers kunnen hun materiaal op de fiets of in de trein /
tram / bus meenemen. Windsurfplanken zijn te zwaar en te groot en windsurfers zijn dus volledig
afhankelijk van het parkeeraanbod voor auto’s / de bereikbaarheid van de spot. Met
parkeervoorzieningen kan je dus zoneren. Ook met faciliteiten, hoe aantrekkelijk is de spot? Een
spotbeheerder van de NKV kan daarin een taak vervullen (ervaringen in o.a. Friesland).
Sportvoorzieningen krijgen volgens de plannen op het Buiteneiland nadrukkelijk een plaats. Dit zijn
wat dat betreft ook sporten waar bereikbaarheid voor mensen van buiten een rol speelt.
Surfschool
Gezien de heersende wind is de locatie ongeschikt voor een kitesurfschool (dus geen beginners). Een
windsurfschool is met voldoende begeleiding wel een optie.
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4.8. Camping Zeeburg
Camping Zeeburg41 is een grote en voor Amsterdam bezoekende toeristen belangrijke camping. Ruim
90% van de klanten komt uit het buitenland hetgeen tevens verklaart waarom de camping door
Corona in 2020 zwaar werd getroffen. Vooralsnog zijn de verwachtingen ook voor 2021 niet erg
positief. De relatieve stilte op de camping contrasteerde in 2020 met de gezellige reuring op het water
in de Zeeburgerbaai. De blik is volgens de heer Weijenborg na 18 jaar verlegd naar het water en
kansen die dat mogelijk biedt. Er werd een vaargeul gegraven van de Kom door de Zeeburgerbaai
naar het IJmeer. Camping Zeeburg heeft vervolgens een aantakking laten graven op deze geul en
een steiger bij de camping aangelegd. De vele sloepen in IJburg hebben nu de mogelijkheid het caférestaurant op Camping Zeeburg te bezoeken. “Iedereen is van harte welkom”.
De baggerspecie uit de geul is opgeslagen in tubes. De tubes vormen de contouren van een eiland
dat nog met zand opgevuld zal worden. Kamperen aan het water is populair. De camping verhuurt ca.
30 kano’s (3, 2 en 1-persoons) en 15 SUP’s aan campinggasten. De verhuur loopt erg goed en men
overweegt de vloot uit te breiden.

Kano- en SUP-verhuur op Camping Zeeburg. Keurig overdekte opslag.

Kano’s en SUP’s worden
per uur, halve dag of dag
verhuurd. Bestemming
IJburg met een mogelijke
tussenstop in Café
Vrijburcht.

Kanoroutekaart vanaf
Camping Zeeburg.
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https://www.campingzeeburg.nl/
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De Camping verhuurt Wagonettes, 1, 2 en meerpersoons Eco-Cabins, IJ-Pods en Barrels (pijpvormige
huisjes) in allerlei vormen en vooral kleuren. En verder uiteraard plaats voor tenten, campers en
caravans.

Een Barrel.

2 x 2-persoons Eco-Cabin.

Langs de Diemerzeedijk, tussen de camping en de brug naar het Steigereiland zijn een aantal dijkjes
in de Zeeburgerbaai aangelegd als ecologische verbinding voor o.a. de waterspitsmuis en de
ringslang.

4.9. Amsterdam Watersports
Amsterdam Watersports42 is ontstaan uit de wakeboard- en waterskischool bij de snelvaarbaan in de
Zeeburgerbaai. De school was gevestigd in een huisje in de oksel van de A10. De huisjes in de oksel
zijn gesloopt en Amsterdam Watersports heeft een tijdelijk onderkomen gekregen bij WV IJburg in het
nieuwe clubhuis.
Amsterdam Watersports biedt een aantal activiteiten: Wakeboarden en Waterskiën achter een boot,
maar ook flyboarden en e-foilen. Het is verder mogelijk achter een waterskiboot in een funband te
varen en er worden SUP’s verhuurd. Lessen of activiteiten duren 15, 30 minuten of een uur. Meevaren
met een snelle boot is ook een optie / beleving. De doelgroep is voor een groot deel jong, maar er zijn
ook ouderen die graag waterskiën of meedoen aan familieactiviteiten. De activiteiten van Amsterdam
Watersports vallen onder de categorie “durfsporten”, net als windsurfen, golfsurfen en kitesurfen (al

42

www.amsterdamwatersports.com
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dan niet foilend). Flyboarden is een stationaire sport. Dat wordt gedaan in de IJburgbaai naast de
sluis. Voor de andere activiteiten is men afhankelijk van de snelvaarbaan in de Zeeburgerbaai.
Amsterdam Watersports heeft als ambitie aangegeven dé wakeboard- en waterskischool van
Amsterdam te willen worden. Verder is alleen een snelvaarbaan bij Vinkeveen. Men realiseert zich dat
de waterskibaan in de Zeeburgerbaai onder druk staat. Voor het lesgeven heeft men vlak water nodig.
Snelvaren op het IJmeer is toegestaan, maar het IJmeer is ongeschikt om les te geven.
Er is gesproken over de initiatieven van Nautisch Kwartier / Nautics Amsterdam voor een
kabelskibaan en een indoor Flowrider in de Zeeburgerbaai. Misschien dat daar combinaties mogelijk
zijn, maar de beleving van het skiën of wakeboarden achter een boot is toch anders dan aan een
kabelbaan.

Amsterdam Watersports in clubhuis WV IJburg.

Flyboarden

Land nodig voor instructie.

Durfsport
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4.10 Nautics Amsterdam / E-Harbour / HSBC
Jaap Schippers is afkomstig uit de rondvaart in Amsterdam (Amsterdam Boats). Hij heeft het bedrijf
verkocht en is sinds 2017 eigenaar van jachthaven E-Harbour Amstelkwartier43 in Amsterdam. EHarbour richt zich op de realisatie en het beheer van jachthavens voor elektrisch aangedreven
vaartuigen. De haven heeft 65 ligplaatsen voor elektrische vaartuigen, voor een belangrijk deel gevuld
door rederijen met elektrisch aangedreven sloepen, salonboten en rondvaartboten tot een maximale
lengte van 20 meter. De haven is 100% bezet en ligt (nog) in een industriële omgeving. Inmiddels is EHarbour bezig met een tweede project, Aeme-Stelle aan de Amstel in Uithoorn.

E-Harbour is in vergevorderd overleg met HSBC over een overname van het bedrijf. De verkoop van
snelle motorboten onder de naam HSBC zal blijven, maar het concept wordt veel breder. E-Harbour
wil zich met een aantal partners toeleggen op de herontwikkeling van het hele bedrijf inclusief de
jachthaven. De haven met voorzieningen schuift op naar de oksel van de A10 onder de naam
Nautisch Kwartier / Nautics Amsterdam. Nautics Amsterdam zal zich net als de andere locaties van EHarbour richten op de ontwikkeling en het stimuleren van elektrisch varen. Het productaanbod
(verkoop snelle boten via HSBC) zal worden verbreed met de verkoop van (o.a.) elektrisch
aangedreven sloepen, inclusief ombouw, reparatie, onderhoud etc. Het nieuwe gebouw zal voor een
deel ingericht worden als verkoopruimte voor boten hetgeen ten koste gaat van de huidige ruimte voor
winterstalling. In het concept is verder o.a. een grote horecavoorziening gepland voor een breed
publiek.
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Snelvaren, kabelskiën en golfsurfen
In de Zeeburgerbaai bevindt zich nu nog een snelvaarbaan, geschikt voor boten die sneller kunnen
varen dan 20 km/uur. Een deel van de huidige ligplaatshouders van HSBC inclusief jetski’s en
waterscooters44 maken gebruik van de baan, maar ook de snelle boten van Amsterdam Watersports
(zie interview 3.9). Met de geplande woningbouwontwikkelingen realiseert iedereen zich dat deze
snelvaarbaan onder druk staat. Nautics Amsterdam is bereid mee te denken aan een kabelskibaan
voor de haven zoals het Cablepark View in Almere 45. Een kabelwaterskibaan is een soort sleeplift,
waaraan je met ca. 30 km per uur wordt voortgetrokken door middel van een sleepkabel.
Kabelwaterskibanen zijn geluidsarm en milieuvriendelijk. De baan in Almere heeft 5 hoeken, een
lengte van bijna 1000 meter en een capaciteit van ca. 40 personen per uur. Of de ruimte in de
Zeeburgerbaai en de diepgang voldoende is, zal nader moeten worden onderzocht.

Linksonder Cablepark View in het Weerwater in Almere naast het Floriadeterrein

Kabelskibaan in Roermond.
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Een jetski is geschikt voor één persoon en je staat (behendigheidssport). Een waterscooter is
geschikt voor één of meer personen en je zit op een zadel. Met waterscooters worden ook tochten
gemaakt.
45 https://www.cableparkviewalmere.nl/
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Een Kabelskibaan is een attractie en vormt een toegevoegde waarde in het aanbod van actieve
watersporten in Amsterdam. Op dezelfde manier wordt nagedacht over een indoor golfsurfbaan bij de
haven. Golfsurfen is net als kitesurfen en wakeboarden een zeer snel in populariteit groeiende sport.
Behalve in exotische oorden met grote golven ontwikkelt het golfsurfen zich snel langs de
Nederlandse Noordzeekust. Bekende golfsurflocaties zijn Scheveningen 46 en Wijk aan Zee en
Zandvoort.

Golfsurfen in Scheveningen.

The Wave in Bristol (Engeland).

Golfsurfscholen op het strand in Scheveningen geven o.a. les aan schoolkinderen. Hoewel de
omstandigheden in Nederland niet optimaal zijn, groeit het aantal golfsurfers erg snel. Niet alleen in
Nederland, maar over de hele wereld wordt geëxperimenteerd met kunstmatige golfsurfbanen 47. Bij
Bristol in Engeland is in 2019 The Wave geopend, een 180 meter lang surfmeer. The Wave is immens
populair en wordt het hele jaar door, ook in de winter, door talloze golfsurfliefhebbers gebruikt.
Jachthaven de Eemhof in Zeewolde heeft vergevorderde plannen voor een vergelijkbare outdoor
golfsurfbaan (ca. 150 x 80 m). De beoogde naam, ‘International Surfpool Amsterdam’. Een outdoor
surfpool is een bovenregionaal project dat gecombineerd met het verdere aanbod van de Eemhof
waaronder een ‘Flow Rider’ en de grote aantallen bezoekers, economisch haalbaar wordt geacht.

Indoor Flow Rider bij de Eemhof.

Geplande Wavepool bij de Eemhof.

Bij Nieuwegein ligt in een afgesloten plas een kabelskibaan van 720 meter en een indoor Flow Rider.
Het is een evenemententerrein met allerlei faciliteiten en verschillende landactiviteiten 48.
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https://www.waterrecreatieadvies.nl/nl/projecten/watersport-haagse-stranden.html
https://youtube.com/watch?v=3eCmfaxIjjc&feature=share
48 https://www.downunder.nl/
47
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5. Vaargedrag en routemogelijkheden
In deze analyse is aandacht besteed aan allerlei soorten watersportactiviteiten. Sommige activiteiten
zijn plaatsgebonden zoals een kabelskibaan, een strand, een met een ballenlijn begrensde
zwemzone, een snelvaarbaan of een kitesurfspot. Andere watersportactiviteiten zijn min of meer
plaatsgebonden, zoals windsurfers en zeilers (zeillessen en zeilwedstrijden) in de IJburgbaai.
Suppers en kanoërs gaan verder. Bij Suppers is de range beperkt en net als de hiervoor genoemde
sporten seizoengebonden. Ze blijven binnen of in de directe omgeving van IJburg. Geoefende
kanoërs maken langere (toer)tochten en verlaten het gebied. Routes zijn beschreven in hoofdstuk 4.4.
Er zijn kajakkers die varen de hele winter door. Roeiers voor zover aanwezig, gedragen zich als
kanoërs. Met sommige boten worden tochten gemaakt. Sloeproeien en bijvoorbeeld Coastal Roeien
zijn sporten waarmee als training tochten worden gemaakt op het IJmeer. Muiden is een bestemming
(KNR&ZV Muiden) en zelfs de Vecht.
Grotere zeilboten zoals (kiel)zeiljachten zijn aangewezen op het IJmeer en verder. Dit zijn schepen die
vallen onder de categorie “toervaartboten” (BRTN 49-categorie AZM t/m CZM). Men kan aan boord
overnachten, koken etc. Categorie DZM zijn zeilboten met strijkbare mast, waaronder Polyvalken.
Polyvalken worden veel gebruikt door zeilscholen voor zeillessen, maar ook veel verhuurd, per uur,
per dag of per week. Een overzicht met voorbeelden van boten uit de verschillende BRTN-categorieën
is als bijlage bijgevoegd.
Motorboten zijn net als zeilboten ingedeeld in BRTN-categorieën. Met grote motorboten, BRTNcategorie AM t/m DM worden toertochten gemaakt. Het IJsselmeergebied is een vrij groot open water,
dus daar wordt eigenlijk alleen gevaren met grotere motorboten. De meeste motorboten (toervaart)
varen dus in de binnengebieden, Hollandse Plassen, Friesland, etc. De sloepenmarkt is ontstaan door
de behoefte om een kortere (dag)tocht te maken. Grote motorboten vergen veel onderhoud, met een
sloep is dat te overzien. Alle kleine sloepen en vergelijkbare bootjes in de grachten van Amsterdam
(en IJburg) zijn primair bedoeld voor het maken van een dagtocht. Men slaapt niet aan boord. Dit is
BRTN-categorie F, verreweg de grootste groep “sloepen” in Nederland. BRTN-categorie E, de grotere
sloep is een hybride vorm tussen een DM-categorie motorboot (toervaart) en een open sloep (BRTNcategorie F). Er is een keukentje en een toilet aan boord en je kunt aan boord slapen. Luxe is het niet,
maar je kunt met deze wat grotere sloepen dus ook meerdaagse tochten maken. Voor BRTNcategorie E en F wordt in Nederland een sloepennetwerk gerealiseerd, mogelijkheden om “rondjes te
varen”. Rondjes zijn meestal (dag)tochten waarbij afstanden worden afgelegd van ca. 15 tot 30 km.
Voor meerdaagse tochten met open sloepen is men afhankelijk van overnachtingsmogelijkheden
zoals een B&B of een hotelletje.
Kanoroutes in Nederland, maar ook oude trekvaarten worden weer bevaarbaar gemaakt. Parallel aan
het uitgebreide netwerk aan hoofdvaarwegen ontstaat dus een netwerk van sloepenroutes. Alle
provincies, veel gemeenten maar ook projectontwikkelaars investeren daarin. Gebieden worden
ontsloten en dat levert economische kansen (B&B, horeca, etc.). De waarde van woningen gaat
omhoog als ze aan bevaarbaar water liggen, de OZB stijgt en door ontwikkelingen zoals de
Zelfbedieningsovertoom verdienen investeringen in routes zichzelf terug. Verder worden in of door
kwetsbare (natuur)gebieden telkens vaker “electric-only’ routes aangelegd, alleen toegankelijk voor
elektrisch aangedreven boten. Een electric-only route biedt exclusieve vaarmogelijkheden. De
achtergrondgedachte is anders dan het stimuleren van elektrisch varen in Amsterdam, waar het
beperken van de CO2-uitstoot, lawaai, geur en drukte leidend motief is.
Overige watersport of recreatievaart zijn o.a. sportvissers. Na voetbal de grootste sport in Nederland
met 1,7 miljoen leden (houders van een VIS-pas). Behalve oevervissers en wadend vissers zijn er
veel bootvissers in Nederland, op zee, maar ook op het IJ, op het IJmeer en in eerdergenoemde
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sloepenroutes. Bootvissers vissen o.a. op de randen van vaargeulen en bijvoorbeeld “de put van
Ballast”50.
Omdat de meeste van de ca. 1.500 boten op IJburg motorbootjes zijn (BRTN-categorie F) waarmee
dagtochten worden gevaren, navolgend een overzicht van het sloepennetwerk in de omgeving.

Kaart
sloepennetwerk
rond
Amsterdam en
Haarlem.

Mogelijkheden
voor het varen
van
dagtochten /
“rondjes”
buiten
Amsterdam.
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Put waaruit in de jaren 70 van de vorige eeuw zand is gewonnen door Ballast Nedam voor de
aanleg van de wijk Venserpolder in Amsterdam Zuidoost
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Bijlage 1 – Bestaande en nieuwe activiteiten, locatie
Om inzicht te krijgen in watergebonden activiteiten die al bij IJburg en het Zeeburgereiland plaats
vinden is onderstaand schema opgesteld (zie volgende bladzijde). De eerste groep zijn bedrijven en
verenigingen die al in het gebied gevestigd zijn. De tweede groep zijn initiatieven die door de
gemeente zijn genoemd of volgens ons ontbreken (zoals Scouting). In de kolom activiteiten zijn
watersport- of watergebonden activiteiten beschreven die bij IJburg en het Zeeburgereiland incl.
aangrenzend vaargebied (IJmeer) passen. Geel gemarkeerd zijn activiteiten die nu ontbreken. Het
overzicht helpt om nieuwe initiatieven te beoordelen. De locatie van de vestiging en de locatie van de
activiteit wordt ook aangegeven. Daaruit blijkt o.a. welke activiteiten lokaal zijn of aangewezen zijn op
het IJmeer (Natura 2000 gebied). Op de Kansenkaart watersport, hoofdstuk 1.3. Aanbevelingen en in
hoofdstuk 4. Huidig en gewenst gebruik worden alle bestaande en nieuwe initiatieven verder
beschreven of als activiteit toegelicht. Watersport is veelzijdig, dat blijkt!

49

Overzicht bestaande en nieuwe activiteiten
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Verkoop / service
Boten / surfplanken etc.
Watersportwinkel
Reparatie / onderhoud
Winterstalling
Motorensevice

Verhuur
Verhuur Open zeilboten
Verhuur Kajuizeilboten
Verhuur Open motorboten
Verhuur Sloepen
Verhuur Visboten / Open motorbootjes
Verhuur Windsurfboards / -planken
Verhuur SUP-boards
Verhuur Kano's

Kanoën (wedstrijd en recreatief)
Organisatie kanotochten
Coastal roeien (Olympisch 2028)
Sloeproeien
Roeien (wedstrijd- en recreatief)
Passagiersvaart

Flyboarden
Wakeboarden
Waterskieen
Kabelskibaan
Golfsurfen

Windsurfen
Surflessen (CWO)
Stalling surfmateriaal
SUP-lessen
Kitesurfen
Kitesurfschool (CWO / IKO)

Activiteiten
Verhuur ligplaatsen (jachthaven)
Zwemmen / strand
Veiligheid strand / strandwacht
Zwemmen Buitenbad
Open water zwemmen (ongeorganiseerd)
Nautische veiligheid / watersport IJmeer
Zeillessen kinderen
Zeillessen volwassenen
Zeilwedstrijdtrainingen
Zeilwedstrijden open boten (IJburgbaai)
Zeilwedstrijden zeiljachten (IJmeer)

Locatie vestiging
Zeeburg (kom)
IJburgbaai
Rieteilanden / zuid
Buiteneiland / NO
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Bijlage 2 - BRTN
De Beleids- en later Basisvisie Recreatietoervaart in
Nederland 1990 - 2020
1. Inleiding
Van oorsprong zijn de vaarwegen in Nederland aangelegd voor het vervoer van goederen. Naarmate
de schepen groter werden, zijn vaarten in ongebruik geraakt of gedempt. In 1990 werd de Beleidsvisie
Recreatietoervaart Nederland (BRTN) opgesteld 51. Ministeries, provincies, de Unie van
Waterschappen, de ANWB, HISWA Vereniging en het huidige Watersportverbond gingen
samenwerken. Doelstelling was “het in stand houden, beheren en optimaliseren van bevaarbare
wateren als samenhangende voorziening voor de recreatietoervaart. Een meerwaarde wordt
gegenereerd door een impuls te geven aan de ontwikkelingen op de raakvlakken tussen land en
water. De zwakste schakel in een net bepaalt de kwaliteit van het basistoervaartnet. Bruggen sluizen,
doorvaartdiepte, ontbrekende schakels en openingstijden van bruggen en andere nautische aspecten
van de vaarweg bepalen de gebruiksmogelijkheden. (…) Vooral voor verstedelijkte gebieden en voor
perifere regio’s is het kunnen benutten van het bestaande potentieel aan vaarwegen van groot belang.
Enerzijds om voor recreatief gebruik een efficiënt ruimtegebruik te stimuleren en anderzijds om,
vanwege de economische betekenis, de leefbaarheid te bevorderen” (tekst BRTN 1997).
Jarenlang is in het Nederlandse toervaartnet geïnvesteerd. Er werden normen bedacht voor de
verschillende soorten vaarwegen, voor motorboten en voor zeilboten, de zogenaamde BRTNclassificatie. De kleinste BRTN-route was klasse DM, een route voor motorboten met een
opbouwhoogte van 2,40 m en een diepgang van 1,10 m. In de afgelopen ruim 25 jaar is het
Nederlands toervaartnet behoorlijk op orde gebracht en Nederland is wat vaarmogelijkheden betreft,
internationaal toonaangevend.
Sinds globaal 1965 zijn talloze recreatievaartuigen gebouwd, eerst in staal en hout, later vanaf ca.
1970 in polyester. Naarmate de welvaart steeg, werden de schepen groter. In het begin van deze
eeuw kwamen er nieuwe boten op de markt, sloepen. Groot was prettig en comfortabel, maar wel veel
werk. De sloep betekende een kentering. Dankzij lage vliegtarieven ging men telkens vaker naar het
buitenland op vakantie en kon een grote boot niet meer uit. De ontwikkeling ging de andere kant op,
dagtochten werden populair en er ontstond belangstelling voor het varen van “rondjes” en in het
verlengde daarvan, belangstelling voor kleinere routes of vaarten dan BRTN-categorie DM. De kleine
sloepen hebben nog een upgrade beleeft naar sloepen waarin je eventueel kon slapen met een kleine
kajuit, een toiletje en/of keukentje, maar prijstechnisch waren die schepen (te) duur. Wat resteert is
een nog steeds groeiende groep sloepen in Nederland.
De BRTN is nog steeds van kracht, herbenoemd tot Basisvisie Recreatietoervaart Nederland. De
uitvoering wordt gecoördineerd door de Stichting Waterrecreatie Nederland 52. Er wordt nagedacht
over het maken van categorieën schepen kleiner dan klasse DM. De provincie Friesland heeft in 2006
al kleinere klassen vastgesteld omdat men tijdens het Friese Merenproject tegen problemen aanliep
bij het heropenen van vaarroutes.
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Beleidsvisie Recreatietoervaart in Nederland 1990 en actualisering d.d. 1997.
https://waterrecreatienederland.nl/
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2. BRTN-categorieën en vaarroutes
De laatste afspraken over de BRTN zijn beschreven in de Basisvisie Recreatietoervaart (BRTN) 2015
– 2020. Inmiddels gaat het niet meer over de hoogte van de opbouw en de diepgang van de boot,
maar is men overgeschakeld op de doorvaarthoogte van bruggen en de (gegarandeerde) diepgang
van een vaarweg. Navolgend een overzicht van de huidige BRTN-categorieën t/m categorie DM.

De categorieën E, F en G zijn nog niet officieel opgenomen in de BRTN omdat het maken van
afspraken hierover lastig is. De tabel hieronder waarin maten worden aangegeven is dan ook
richtinggevend en afgeleid uit de categorieën die in Friesland worden gehanteerd.

Classificatie recreatieve vaarwegen uit PVVP Fryslân 2006, herzien in 2011, bewerkt door
Waterrecreatie Advies.
‘Obstakels toegestaan’ betekent dat je een dam kunt passeren via een kano-oversteekplaats.
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Navolgend een overzicht met voorbeelden van boten uit de verschillende BRTN-categorieën:
Motorboten

Er zijn veel grote motorboten in
Nederland. Populair in o.a. het
verhuursegment, maar ook
particulieren die wat meer te
besteden hebben of op groter
water willen kunnen varen, kiezen
voor een motorboot BRTNcategorie AM t/m CM.

BRTN-categorie DM is een grote
categorie. Er zijn erg veel van dit
soort motorboten in Nederland. De
doorvaarthoogte is in veel gevallen
net iets lager dan 2,50 m omdat er
in Nederland heel veel bruggen een
(vaste) doorvaarthoogte van 2,5 m.
hebben. Omdat de boten groter
worden heeft Friesland de norm
voor de doorvaarthoogte van
bruggen verhoogd naar 3 m.

De ‘grote sloep’ is ontstaan om
vooral dagtochten mee te varen en
af en toe een weekend of langere
tocht. Meestal is er een toiletje aan
boord en een eenvoudig fornuis om
koffie en thee te zetten. Slapen
kan, maar tijdens een langere tocht
kiest met ook vaak voor een
hotelletje.
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De ‘kleine sloep’ is verreweg de
grootste groep “sloepen”. In de
grachten van Amsterdam en
andere steden, maar ook bij
woonwijken / huizen met een
eigen steiger en veel
vakantiehuisjes ligt “een sloepje”
waar men dagtochten mee vaart.
Doorvaarthoogte ca. 1 – 1,5 m.
afhankelijk of men de buiskap
omhoog heeft staan.

Er wordt veel gekanood en/of
geroeid in Nederland. Sommigen
maken met een groep langere
tochten, zelfs over zee. Suppen
(rechtsonder) is een sport die
snel aan populariteit wint. Sportief
en gezond, vaak beoefend door
jongeren. Kleine rubberbootjes
met aanhangmotor worden vaak
als bijboot gebruikt. Al dit soort
boten zijn licht, worden op de wal
gestald en zijn bijvoorbeeld over
een dam of dijk te tillen.

Zeilboten

De meeste zeilboten in
jachthavens zijn zeiljachten
categorie AZM en BZM. Deze
boten zijn bijvoorbeeld afhankelijk
van de Staande Mast route. Het is
niet eenvoudig de mast te
strijken, dat gebeurt hoogstens
een keer per jaar als de boot de
winterstalling in gaat en aan land
of in een loods wordt gestald.

54

Op plassen en meren varen ook
veel kleinere zeilboten en gezien
de vele bruggen is het handig als
de mast gestreken kan worden. De
doorvaarthoogte met gestreken
mast is dan in alle gevallen lager
dan 2,5 m. Ook de tjalk
rechtsonder heeft met gestreken
mast een doorvaarthoogte van
slechts 2,20 m (bij een diepgang
van 0,70 m).

Open zeilboten en
(kite)surfplanken vormen geen
BRTN-categorie omdat ze niet
voor toertochten maar alleen voor
lokaal recreatief gebruik of
zeilwedstrijden worden gebruikt.
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Bijlage 3 - Contactpersonen
Contactpersonen / gesproken met
Opdrachtgever en begeleidingsgroep - gemeente Amsterdam
Nelleke Penninx
Rosanne Filius
John Roozendaal
Judith Kacen
Nina Kopp
Hugo Hilgers
Maureen Linthout
Marloes van Loo
Jerry de Rijke

Beleidsadviseur Sport en Bos
Programmamanager Waterrecreatie en Ecologie / PMB
Beleidsadviseur Water
Beleidsadviseur Sport en Bos
Stedenbouwkundige
Accounthouder sport Oost - Zuidoost - Weesp
Gebiedscoördinator IJburg & Zeeburgereiland
Projectmanager Buiteneiland
Jurist, N2000

Bestaande / actieve watersportverenigingen en bedrijven
WV IJburg
Zeilschool IJburg
Surfcenter IJburg
Nautics Amsterdam / E-Harbour / HSBC
Kano op IJburg (KOIJ)
Coastal roeien (Roeibond, KNRB)
M&M sup
Camping Zeeburg
Amsterdam Watersports

Peter Corstiaans en Sebastiaan Raaphorst
Bart Ypma
Frank van Zwieten
Jaap Schippers
Sipke Mulder en Irene Wouters
Erik Kraak
Morene Dekker
Toon Weijenborg
Bram Geertsen

Initiatiefnemers watersportactiviteiten
Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV)

Hans van der Hulst en Richard Smink

Verder gesproken met
Sportvisserij Nederland
Sportvisserij MidWest Nederland
Watersportverbond regio Amsterdam
Nautiek
BBZ
Provincie Noord-Holland
Waterrecreatie Nederland
Waternet
Gemeente Gooise Meren
Rijkswaterstaat (MN)

Roeland Geertzen
Maikel van Breugel
Auke Bender
Rob van Zanten
Paul van Ommen
Anja Ooms en Simon Top
Carlijn van Leeuwen
Erik Boontjes
Meindert Heemstra
Ruud Cuperus
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