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Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, maar dan wel met bronvermelding ‘Waterrecreatie 

Advies 2016’. Het is niet toegestaan cijfers uit dit onderzoek te bewerken, aan te passen en/of onder 

eigen naam (bron) te publiceren. 
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1. Inleiding  
 

De gemeente Enkhuizen heeft aan Waterrecreatie Advies opdracht verleend om een Havenvisie met 

Actieprogramma op te stellen. Er is behoefte aan een beknopt document waarin staat waarop 

Enkhuizen zich in de komende jaren moet richten om als havenstad aantrekkelijk te blijven. In de 

HERT-visie
1
 en de Routekaart naar de toekomst

2
 zijn de hoofdlijnen aangegeven voor de ontwikkeling 

van de Enkhuizer havens, maar de documenten zijn onvoldoende concreet. Het nu op te stellen 

document moet resulteren in een Actieprogramma en aangeven wie de trekker of initiatiefnemer is die 

de actiepunten op gaat pakken. Verdere afspraken daarover kunnen daarna eventueel worden 

vastgelegd in een nog op te stellen Havenconvenant.  

 

Omdat de periode waarin de visie moet worden opgesteld beperkt is, zijn door de opdrachtgever 5 

focuspunten benoemd waarop de visie in ieder geval in moet gaan: 

1. Hoe om te gaan met de vergrijzing en het afnemend bootbezit? 

2. Is het zinvol in te zetten op extra voorzieningen voor de cruisevaart met de mogelijkheid om 

cruiseschepen naar Enkhuizen te laten komen voor onderhoud en reparaties? 

3. Aansluiting op mogelijke ontwikkeling van de Oude Haven / Paktuinen. Dit gebied krijgt 

mogelijk een nieuwe inrichting. De inrichting op de wal moet aansluiten op de plannen op het 

water met de Oude Haven en vice versa. 

4. Wonen op het water, zowel woonschepen als arken. Is het gewenst, mag het eventueel 

groeien en zo ja, waar? 

5. Pensionering van charterschippers. Velen hebben Enkhuizen als thuishaven en willen wellicht 

op hun boot blijven wonen. Welke uitdagingen brengt dit met zich mee? 

 

2. Aanpak 
 

Over de toekomst van- en de mogelijkheden voor de havens in Enkhuizen is al veel onderzocht. 

Genoemd werden de HERT-visie en de Routekaart naar de toekomst. Verder kunnen worden 

genoemd de Stadvisie Enkhuizen 2030
3
, de Verkenning / ideeënschetsen voor de Oude Haven in 

2011
4
, de Workshop met initiatiefnemers, stakeholders en de gemeente over de zuidzijde van de 

Oude Haven (Paktuinen) in april 2015
5
. In 2014 heeft Arcadis onderzoek gedaan naar de technische 

en planologische mogelijkheden voor een golfbreker bij bedrijventerrein Krabbersplaat
6
.  

Verder heeft Decisio onderzoek gedaan naar de watersportsector in Noord-Holland
7
 en onlangs heeft 

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord op verzoek van de gemeenten Enkhuizen, Medemblik en 

                                                      
1
   Enkhuizen, kloppend hart van West-Friesland, Havens, Economie, Recreatie en Toerisme (HERT),  

    Visie en Uitvoeringsprogramma, DHV, mei 2012 
2
   Enkhuizen, Routekaart naar de Toekomst, BVR Adviseurs, november 2013 

3
   Stadsvisie Enkhuizen 2013, gemeente Enkhuizen en Bureau VIJN, maart 2010 

4
   Werkboek Enkhuizen Oude Haven, Verkenningen / ideeënschetsen, HzA Stedebouw & Landschap, 

    november 2011  
5
   Workshop initiatiefnemers/stakeholders/gemeente over de Oude Haven en het gebied Paktuinen,  

    HzA Stedebouw & Landschap, april 2015 
6
   Technische en planologische mogelijkheden voor een golfbreker bij bedrijventerrein Krabbersplaat  

    te Enkhuizen, Arcadis, 2 juli 2014 
7
   Inventarisatie watersportsector Noord-Holland, januari 2012 
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Hoorn nog onderzoek gedaan bij de Westfriese jachthavens
8
. Waterrecreatie Advies doet ook veel 

onderzoek naar ontwikkelingen en trends in de watersport, schrijft gebiedsvisies en helpt bij de 

ontwikkeling van havens en waterfronten. In 2013 is o.a. onderzoek gedaan naar de wensen van 

watersporters, ligplaatshouders en passanten in 13 jachthavens in het IJsselmeergebied waaraan ook 

de Compagnieshaven, de Buyshaven en de gemeentehaven(s) in Enkhuizen hebben meegedaan
9
. 

Geconcludeerd kan worden dat er over Enkhuizen veel is geschreven, onderzocht en met elkaar is 

besproken. Daarom is gekozen voor een pragmatische aanpak:  

Om deze opdracht te begeleiden is een Stuurgroep ingesteld. Leden van de Stuurgroep zijn de 

gemeente Enkhuizen en vertegenwoordigers van de Buyshaven, de Compagnieshaven, het 

Toeristisch Platform Enkhuizen (TPE) en de BBZ. Na een vooroverleg met de heer Wim Bakker van 

de gemeente heeft op 28 september een gesprek plaatsgevonden met de heer Taco Brehm, 

havenmeester van de gemeentehavens in Enkhuizen. Er is gesproken over de functies van de 

havens, kansen, wensen en (on)mogelijkheden. Vervolgens zijn de havens van de gemeente bekeken 

en gefotografeerd en zijn onderweg gesprekken gevoerd met inwoners en (vertegenwoordigers van) 

watersportbedrijven. Er is ook een bezoek gebracht aan Krabbersplaat. Ook daar is met ondernemers 

gesproken.  

Op 30 september heeft de Reinier Steensma van Waterrecreatie Advies gesproken met wethouder 

Rob de Jong en een delegatie van de Stuurgroep en daarna een presentatie verzorgd voor de leden 

van Nautisch Enkhuizen
10

 over trends en ontwikkelingen in de watersport en de (gevolgen voor de) op 

te stellen Havenvisie. Het leverde opmerkingen, suggesties en ook vragen op die in het vervolgtraject 

zijn meegenomen.  

Na de bijeenkomst in Enkhuizen hebben op 12 oktober gespreken plaatsgevonden met de heer Hans-

Peter Baars van Ventis, Henk de Gier van De Gier Maritiem, Dick Koopman van de Buyshaven, 

Herman Hoekstra van de Compagnieshaven, Gideon Messink van Messink Yachting en de heren Wim 

Bakker, Maarten Dijk (o.a. nautische bedrijven en Krabbersplaat) en Jacco Eenkoren (o.a. RO en 

ontwikkelingen Oude Haven) van de gemeente / SED-organisatie. Naar aanleiding van de interviews 

zijn later nog gesprekken gevoerd met o.a. Paul van Ommen, directeur van de BBZ en Peter Tichelaar 

uit Enkhuizen, eigenaar van twee riviercruiseschepen.  

Relevante informatie uit eerdere rapportages, eigen waarnemingen in Enkhuizen, gemaakte 

opmerkingen tijdens de bijeenkomsten met de Stuurgroep en Nautisch Enkhuizen, interviews met 

ondernemers en trends en ontwikkelingen in de watersport zijn in deze rapportage verwerkt en vertaalt 

in een Havenvisie. Over de (concept) Havenvisie is begin december een bijeenkomst georganiseerd 

met de Stuurgroep. Kansen en actiepunten zijn besproken en verwerkt in een Actieprogramma.  

Op 20 april 2016 is de Havenvisie in het gemeentehuis besproken met een brede groep betrokkenen. 

Aanwezig waren vertegenwoordigers van het recreatief bedrijfsleven (jachthavens, een zeilschool, 

ondernemer chartervaart, rederij veerdienst, bedrijven die gevestigd zijn op Krabbersplaat en in de 

stad), een projectontwikkelaar, leden van toeristische organisaties (TPE en NHN) en 

vertegenwoordigers van de gemeente (de wethouder, raadsleden en betrokken ambtenaren). Naar 

aanleiding van de bijeenkomst is WAPP-lijst nog een keer geactualiseerd (zie hoofdstuk 9). 

 

 

 

                                                      
8
   Enquête 11 Westfriese jachthavens, Ontwikkelingsbedrijf NHN, april 2015 

9
   Recreatietoervaart in het IJsselmeergebied, de kwaliteit van jachthavens, watersportkernen en 

     bestedingen, Waterrecreatie Advies januari 2014 
10

  Bij Nautisch Enkhuizen zijn ca. 30 bedrijven uit Enkhuizen aangesloten.  
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3. De havens in Enkhuizen 
 

Met ‘de havens’ worden alle havens in Enkhuizen bedoeld: de Compagnieshaven, de Buyshaven en 

de havens en steigers in beheer bij de gemeente. De gemeente beheert de Buitenhaven, de Oude 

Haven, de Oosterhaven, de Veerhaven, de Oude en de Nieuwe Harlingen steiger, de Gependam en 

de Gependamsteiger.  

Afbeelding uit het Stadsmagazine 2015 Enkhuizen Boeit 

Aan de westkant van de Krabbersgatsluis ligt het watergebonden industrieterrein Krabbersplaat. Hier 

zijn o.a. een groot aantal watersportbedrijven gevestigd. Bij de Krabbersplaat is een gemeentelijke 

kade en sommige bedrijven hebben een aantal ligplaatsen al dan niet voor reparatie en onderhoud 

van schepen. Het industrieterrein is van belang voor de hele watersportsector in Enkhuizen en wordt 

daarom meegenomen in deze Havenvisie.  

Landinwaarts grenst Enkhuizen aan de wateren in Westfriesland. Het peilniveau is daar veel lager. In 

Broekerhaven is een schepenlift waarmee sloepen e.d. vanaf het Markermeer in de Westfriese 

wateren kunnen komen. De beperkte hoogte van de bruggen en diepgang van de watergangen in 

Westfriesland zorgt voor andere vormen van watersport dan in het IJsselmeergebied (kleine open 

boten, sloepen, kano’s en sportvissers). We zullen kort ingaan op de mogelijkheden in “het achterland” 

en kansen voor Enkhuizen.  
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3.1. De Compagnieshaven, de Buyshaven en de Buitenhaven 

 

Enkhuizen ligt zeer strategisch, midden in het IJsselmeergebied en is als uitvalsbasis voor 

ligplaatshouders erg populair. Voor passanten en ligplaatshouders zijn de 3 havens zeer verschillend. 

De Buyshaven ligt een beetje “buiten” de stad en is aantrekkelijk voor mensen die de drukte willen 

vermijden en de verenigingssfeer zoeken. Er zijn geen mogelijkheden voor winterstalling, daarvoor 

moet men naar de bedrijven op de Krabbersplaat. De Compagnieshaven heeft van de havens in 

Enkhuizen de meeste voorzieningen. Er zijn (technische) service- en winterstallingmogelijkheden 

(buiten), horeca, watersportwinkel, brandstofstation, etc. en de haven ligt vlakbij de binnenstad en het 

Zuiderzeemuseum (binnen- en buitenmuseum). Wil men als passant nog meer gezelligheid, dan kan 

men naar de Buitenhaven van de gemeente en eventueel naar de Oude Haven hoewel de ruimte daar 

beperkt is. De havens vullen elkaar aan. Enkhuizen biedt voor elk wat wils, ook voor jongeren die de 

gezelligheid zoeken. 

In 2012 had Enkhuizen in de verschillende havens ruim 1.000 vaste ligplaatsen en een gemiddelde 

bezettingsgraad van 95,5%
11

. Verder heeft Enkhuizen ruim 300 specifieke passantenplaatsen die niet 

op jaar- of seizoenbasis worden verhuurd. De havens trokken in 2011 gezamenlijk ruim 25.000 

passanten (recreatievaartuigen) die gemiddeld 1,4 nachten in Enkhuizen bleven liggen. Het totale 

aantal ‘bootovernachtingen’ bedroeg derhalve bijna 36.000. In overnachtingen doen de 

Compagnieshaven en de gemeentehaven weinig voor elkaar onder. De verblijftijd in de 

Compagnieshaven is wat hoger. Bootovernachtingen zijn van belang voor het berekenen van de 

bestedingen (zie hoofdstuk 7). Alleen de Compagnieshaven heeft in de winter plaats voor het stallen 

van schepen op de wal. Voor overdekte winterstallingmogelijkheden is men aangewezen op de 

bedrijven op de Krabbersplaat. In 2012 stonden in Enkhuizen in de winter bijna 400 schepen op de 

wal (Compagnieshaven en Krabbersplaat), ca. 250 schepen in diverse winterstallingloodsen en er 

lagen nog ruim 300 schepen in het water. De gemeente heeft in Enkhuizen in totaal ca. 70 vaste 

ligplaatsen voor recreatievaartuigen. De meeste daarvan liggen aan een drijvende steiger in de 

Oosterhaven. In de Buitenhaven, de Oude Haven en de Oosterhaven heeft de gemeente ca. 270 

specifieke passantenplaatsen. Op een aantal van die plaatsen liggen het heel jaar door schepen.  

  

3.2. De Gependam, de Veerhaven, de Gependamsteiger en de Oude en Nieuwe 

       Harlingen steiger  

 

Voor de (zeilende) chartervaart is Enkhuizen een belangrijke haven. Enkhuizen heeft ca. 90 plaatsen 

voor charterschepen. Afhankelijk van de lengte van de schepen fluctueert dat aantal. Het totale aantal 

Nederlandse charterschepen bedraagt ruim 430
12

. Dat is inclusief 56 schepen die actief zijn in de 

motorchartervaart en 69 schepen die op zee varen. Resteren 308 zeilende charterschepen op onze 

binnenwateren (dagtochten en hotelschepen / meerdaagse tochten). Ca. 45 schepen hebben 

Enkhuizen als “opstapplaats” in het seizoen. Op wisseldagen is het druk in Enkhuizen, daarna 

verdeeld de vloot zich over de diverse havens in het IJsselmeergebied (en de Waddenzee). 

Enkhuizen is ook een populaire bestemming voor charterschepen met ca. 2.800 

bootovernachtingen
13

.  

 

                                                      
11

 Onderzoek Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied 2012, Waterrecreatie Advies, december 2012 
12

 Kerncijfers chartervaart 2014, Vereniging voor Beroepschartervaart, BBZ, 2015 
13

 Toeristisch Platform Enkhuizen, seizoen 2014 
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Vanuit de Veerhaven in Enkhuizen varen de veerboten naar Stavoren (Ben Glasius), Medemblik 

(Friesland) en Urk (Zuiderzee en Willem Barentsz). De boten naar het Zuiderzeemuseum hebben in 

de Veerhaven ook een opstapplaats.  

 

De Riviercruisevaart ligt meestal aan de Gependamsteiger en/of de Oude en Nieuwe Harlingen 

steiger. De Harlingen steiger wordt ook voor overloop gebruikt als er grote schepen binnen komen. 

Aan de Nieuwe Harlingen steiger mag men niet overnachten. Om te voorkomen dat schepen ’s nachts 

aggregaten laten draaien zijn walstroomvoorzieningen aanwezig. Een riviercruiseschip heeft een 

stroomaansluiting van 63A nodig, 2 schepen naast elkaar hebben 125A nodig.  

Riviercruiseschepen varen meestal ’s morgens naar een nieuwe locatie. ‘s Middags is er vaak een 

excursieprogramma, zoals een georganiseerde stadswandeling, een bezoek aan het 

Zuiderzeemuseum of een bustoer naar een attractie verder in het achterland. Volgens het Toeristisch 

Platform Enkhuizen bedraagt het aantal overnachtingen in 2014 van riviercruiseschepen in Enkhuizen 

240.  
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3.3. De Oude Haven 

 
In de binnenstad van Enkhuizen liggen de Oude Haven en de Oosterhaven. De havens dateren uit de 

16
e
 eeuw en zijn beeldbepalend voor de identiteit van Enkhuizen. Er komt loods- en werfachtige 

bedrijfsbebouwing voor. De Buitenhaven is eveneens een voormalige historische binnenstadshaven, 

maar heeft geen werfkarakter
·. 

De Stadsvisie Enkhuizen 2030 geeft een fraai beeld van de historie van 

de havens in Enkhuizen.  

In het eerste deel van de Oude Haven aan de noordzijde zijn passantenplaatsen langs de kade. 

Daarachter ligt een aantal historische (sleep)boten. Voor de zuidzijde (Paktuinen) zijn in de afgelopen 

jaren meerdere plannen gemaakt. De voormalige bowlingbaan wordt niet gebruikt en staat leeg. Een 

locatie in de binnenstad is voor verkoopactiviteiten interessant. Voor een watersportbedrijf met 

werfactiviteiten (reparatie, stalling en onderhoud) is het gebied te klein en ongeschikt. De bestaande 

loods- en werfachtige bedrijfsbebouwing zijn beeld- en sfeer bepalend, maar hebben eerder een 

negatief dan een positief effect op de kwaliteit van de omgeving. Kades en oevers zijn niet openbaar 

toegankelijk. Ligplaatsen bij de brug worden gebruikt door een jachtmakelaar, het resterend deel voor 

de voormalige bowling wordt op jaar- of seizoenbasis verhuurd. Plaatsen voor het werfterrein van 

Messink Yachting en Brovo worden gebruikt voor onderhoud, reparatie en/of service aan schepen en 

motoren.  
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Het terras van Chinees Restaurant ‘de Proeverij’ is niet vanaf het water of de oever bereikbaar. Het 

komt in Enkhuizen vaker voor dat tussen de weg en het water auto’s worden geparkeerd. In een 

gebied dat een hoge toeristische waarde heeft, en dat is het eerste deel van de Oude Haven zeker, 

moeten geparkeerde auto’s en hekken tussen de bebouwing en het water vermeden worden. Het 

waterfront moet openbaar toegankelijk zijn. Het zijn de meest aantrekkelijke plaatsen voor terrassen, 

horeca- en publieke activiteiten.  

Het gedeelte achter de brug in de Spoorstraat heeft een ander karakter. De woonboten aan de 

Paktuinen contrasteren met het groen van het parkje. Het zijn de enige woonarken in Enkhuizen.  

Aan de tegenoverliggende oever langs de Dijk ervaar je het peilverschil tussen het IJsselmeer en de 

wateren in Westfriesland. Langs de oever liggen een paar boten, deels in deplorabele staat. Als 

passantenplaats ligt dit stuk van de Oude Haven achter 2 bruggen te ver weg. Er is over nagedacht 

om hier (vaste) ligplaatsen te creëren voor charterschepen die niet meer commercieel varen.  

 

 

 

 

 

 

 

Achter in de Oude Haven aan het Waaigat (links) ligt nog een sloepenhaventje met ca. 10 vaste 

ligplaatsen.  
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3.4. De Oosterhaven 

 

De Oosterhaven is net als de Oude haven, ook een haven die uit twee delen bestaat. Op dit moment 

ligt de Oosterhaven vanaf de Buitenhaven en de Oude Haven op een doorgaande wandelroute naar 

het Zuiderzeemuseum en de Compagnieshaven. In de toekomst vormt (het achterste deel van) de 

Oosterhaven mogelijk een verbinding met de ontwikkelingen bij Kooizand. In alle gevallen ligt de 

nadruk op wandelgebied, horeca en winkels ontbreken. De auto’s in het gebied zijn van de bewoners.  

Achter het Zuiderzeemuseum langs de Kade ligt 

een drijvende steiger van de gemeente met ca. 65 

vaste ligplaatsen. Er is geen ruimte om te 

parkeren. 

Langs de Oosterhavenstraat en de Wierdijk zijn nu ca. 13 plaatsen voor historische schepen en twee 

plaatsen voor bedrijfsmatige activiteiten. De bedrijfsmatige activiteiten (aan schepen) in de 

Oosterhaven zijn aan het verdwijnen. De timmerwerkplaats is gestopt en nu in gebruik als werkplaats 

voor Nooter Metaalwarenfabriek, gespecialiseerd in roestvrij staal. Verder heeft Makelaardij Enkhuizen 

een ligplaats voor bedrijfsmatige activiteiten.  
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Het water in het achterste deel van de Oosterhaven, achter de Compagniesbrug loopt dood. Een deel 

van de boten heeft zichtbaar lang niet gevaren en doen afbreuk aan de kwaliteit van de omgeving. 

Geen aanbevolen wandelroute naar het Kooizand en het Zuiderzeemuseum (buitenmuseum).  

De oever aan de kant van de Hoogstraat is niet 

toegankelijk. Dit deel van Enkhuizen wacht ook op 

een ontwikkelaar. Het kan in de toekomst een 

schakel vormen tussen de binnenstad en de 

ontwikkelingen bij Kooizand. Er liggen ca. 25 

pleziervaartuigen, groot en klein, een sleepboot en 

twee tjalken (28 september 2015).  
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 3.5. Bedrijventerrein en haven Krabbersplaat 

Bedrijventerrein Krabbersplaat is ernstig in verval. Golven tot 1,5 meter uit het Markermeer zorgen er 

voor dat Krabbersplaat als watergebonden bedrijventerrein niet bruikbaar is. Langs de kade en oevers 

lopen golven van 50 tot 80 cm, soms meer. Boten raken beschadigd of slaan kapot. Het gebied 

verpaupert. Investeringen in nieuwe steigers, het opknappen van kades of kwaliteitsverbetering van 

loodsen, panden en voorzieningen heeft geen zin als het probleem met de golfslag niet wordt 

opgelost. Winner Yachts vertrekt naar Medemblik, Acico Yachts naar de Wieringermeer (Jongert), 

werkgelegenheid en kennis verdwijnt.  

Voor Enkhuizen is dit een serieus probleem. Veel bedrijven zijn afhankelijk van de watersport. Ze 

bieden winterstalling, reparatie en onderhoud op bedrijventerrein Krabbersplaat. Er zijn specialisten 

zoals Ventis en Stofberg en bedrijven die werkzaamheden verrichten op- en materiaal leveren aan 

binnenvaartschepen, charterschepen en riviercruiseschepen zoals Nic Poen, Houtexpert, Govers, 

Boukens en Brovo. Enkhuizen is een watersportstad met veel verschillende havens en veel gezichten. 
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4.  Interviews en gesprekken 
 

Het doel van deze opdracht is het opstellen van een Havenvisie en Actieprogramma. Binnen het 

tijdsbestek waarin deze opdracht uitgevoerd moet worden, is het onmogelijk met iedereen te praten. 

Er is in de afgelopen jaren ook al veel gesproken en opgeschreven. Waterrecreatie Advies is 

ingehuurd om vanuit haar achtergrond een visie voor de havens te ontwikkelen. Behalve hetgeen wij 

in de verschillende havens hebben geconstateerd en wat wij over de havens in eerdere rapportages 

hebben gelezen, hebben wij een aantal partijen gesproken.  

Op 28 september hebben wij met Taco Brehm, havenmeester van de gemeentehavens in Enkhuizen 

gesproken over de functies van de havens, kansen, wensen en (on)mogelijkheden. Vervolgens met 

Wim Bakker alle havens die door de gemeente worden beheerd, bezocht (zie ook hoofdstuk 3). Er zijn 

die dag gesprekken gevoerd met inwoners en (vertegenwoordigers van) watersportbedrijven (o.a. 

Krabbersplaat). Op 30 september hebben wij gesproken met wethouder Rob de Jong en een aantal 

leden van de Stuurgroep en vervolgens een presentatie verzorgd voor de leden van Nautisch 

Enkhuizen
14

 over trends en ontwikkelingen in de watersport en de (gevolgen voor de) op te stellen 

Havenvisie. Ca. 20 leden waren aanwezig en het leverde opmerkingen, suggesties en vragen op die 

in het vervolgtraject zijn meegenomen.  

Na de bijeenkomst in Enkhuizen hebben wij nog gesproken met Hans-Peter Baars van Ventis, Henk 

de Gier van De Gier Maritiem, Dick Koopman van de Buyshaven, Herman Hoekstra van de 

Compagnieshaven, Gideon Messink van Messink Yachting en de heren Wim Bakker, Maarten Dijk 

(o.a. nautische bedrijven en Krabbersplaat) en Jacco Eenkoren (o.a. RO en ontwikkelingen Oude 

Haven) van de gemeente / SED-organisatie. Naar aanleiding van de interviews zijn daarna nog 

gesprekken gevoerd met o.a. Paul van Ommen, directeur van de BBZ en Peter Tichelaar uit 

Enkhuizen, eigenaar van twee riviercruiseschepen.  

Geconcludeerd kan worden dat Enkhuizen één grote haven is met verschillende ‘subhavens’, 

verschillende soorten boten en verschillende belangen. Het gemeenschappelijk belang is dat men het 

beste met de stad voor heeft. Er zijn frustraties uitgesproken, maar ook goede ideeën aangereikt. Een 

belangrijke conclusie is dat Krabbersplaat een sleutelrol vervult voor de toekomst van de watersport in 

Enkhuizen. De watersport en daarmee alle havens, maar ook de riviercruisevaart, de chartervaart en 

andere bedrijven uit Enkhuizen hebben belang bij een goed functionerend nat bedrijventerrein. Een 

haven doet meer dan het bieden van een ligplaats in een al dan niet aantrekkelijke omgeving. “De 

klant”, en die groep is in Enkhuizen erg groot en divers, vraagt een totaalproduct. De individuele 

partijen kunnen dat niet leveren, met elkaar kan dat wel als de infrastructuur op orde is.  

Om deze bewering verder te onderbouwen, gaan we hierna kort in op ontwikkelingen en trends in de 

watersport en chartervaart en de gevolgen daarvan voor Enkhuizen. In hoofdstuk 6, SWOT-analyse 

en in hoofdstuk 7, Visie op de havens, zijn opmerkingen, suggesties en ideeën uit de interviews 

verwerkt.  

 

 

  

                                                      
14

  Bij Nautisch Enkhuizen zijn ca. 30 bedrijven uit Enkhuizen aangesloten.  
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5. Toekomst watersport 

5.1. Ontwikkelingen in de watersport  
 

Na de introductie van polyester in de jachtbouw heeft de watersport in het IJsselmeergebied zich erg 

snel ontwikkeld. Na de traditionele havens in de steden rond de Zuiderzee was de Compagnieshaven 

in 1969 een van de eerste nieuwe jachthavens. Sinds het begin van de 70-er jaren is de watersport 

snel gegroeid, eerst in de oude Zuiderzeehavens en daarna in Flevoland.  

 

Na 2008 is er veel veranderd. Niet alleen Nederland, maar de hele wereld kreeg te maken met een 

economische crisis en een bankencrisis. De verkoop van huizen en auto’s kwam nagenoeg tot 

stilstand en dat gold ook voor de verkoop van boten. In het IJsselmeergebied werd in 2010 (ten 

opzichte van 2009) geen groei van het aantal boten meer gemeten en in 2012
15

 waren voor het eerst 

500 boten uit het gebied verdwenen. Er werden meer boten naar het buitenland verkocht dan er boten 

via werven, importeurs, makelaars en particulieren bij kwamen. Er was sprake van krimp.  

                                                      
15

  Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied 2012, Waterrecreatie Advies, december 2012 
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Ook het aantal overnachtingen van passanten in jachthavens daalde en het aantal sluispassages. Er 

werd dus minder gevaren. Die trend was in het IJsselmeergebied al zichtbaar vanaf 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied. Daling bootovernachtingen passanten sinds 2003   

In 2013 is onderzoek gedaan onder passanten en ligplaatshouders in het IJsselmeergebied
16

. Ook de 

Compagnieshaven, de Buyshaven en de gemeentehaven van Enkhuizen hebben aan het onderzoek 

meegedaan. Een van de vragen die werd gesteld was de leeftijd van de schipper. Die vraag was in 

een vergelijkbaar onderzoek eerder gesteld in 1993, 2002 (2x) en nu dus in 2013. Dat leverde 

navolgende tabel: 

 
Tabel: Leeftijd van de schipper (787 passanten en ligplaatshouders in het IJsselmeergebied) 

In 1993 was 35% van de schippers ouder dan 50. In 2013 was dit opgelopen naar 74%. De conclusie 

is dat de watersport vergrijst, dat geldt voor de eigenaren en voor de boten. Voor jongeren is het 

financieren van een boot veel moeilijker dan vroeger, banken zijn lastig, veel hebben een ambulante 

baan, maar jongeren hebben ook minder behoefte aan bezit met alle zorgen daaromheen. Men wil de 

wereld verkennen. Door de concurrentie in de luchtvaart en bijbehorende lage vliegtarieven zijn 

                                                      
16

   Recreatietoervaart in het IJsselmeergebied, Waterrecreatie Advies, januari 2014 

 
1993 2002 2002 (IJ&W) 2013 

  Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

jonger dan 30 jaar  112 10 70 5 37 4 18 2 

30 - 40 jaar 202 18 185 13 94 11 41 5 

40 - 50 jaar 416 37 349 24 174 21 140 18 

50 - 60 jaar 
393  35  843 58 

343 40 237 30 

ouder dan 60 jaar 199 23 345 44 

Totaal 1.124 100 1.447 100 847 100 781 100 
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locaties bereikbaar waar het verblijf goedkoop is en men zeker is van mooi weer. Voor uitstapjes in 

Nederland kijkt men naar de weersverwachtingen. In plaats van lange vakanties gaat men een dag of 

een (lang) weekend weg. Voor jongeren is 4 dagen in Nederland al ‘een lange vakantie’. Ook de hele 

arbeidsmarkt krijgt in de komende jaren met deze veranderingen te maken en zal daarop in moeten 

spelen.  

Behalve de economische crisis en het feit dat jongeren minder snel in de aanschaf van een boot 

zullen (/kunnen) investeren, verandert ook het vaargedrag. De huidige generatie watersporters stelt 

andere eisen dan vroeger. Deels wordt dit veroorzaakt door de leeftijd. Men investeert in zaken die het 

verblijf aan boord of het zeilen vergemakkelijken, bijvoorbeeld in een rolfok, elektrische lier of 

elektronica. Ouderdom komt met gebreken. Vroeger stapte men met gemak over de boeg van het 

schip op de steiger, nu wordt een zijsteiger in de haven zeer op prijs gesteld. Dit soort aanpassingen 

vragen ruimte en gaan soms ten koste van de capaciteit (voorbeeld Compagnieshaven).  

Goede voorzieningen in de haven worden gewaardeerd. Het zeilen is minder belangrijk geworden dan 

vroeger, ook dat heeft met de leeftijd te maken. De boot is een varend “hotel” en in de havens die men 

aandoet nemen de walactiviteiten toe. 44% van de toervaarders die meededen aan het onderzoek in 

het IJsselmeergebied in 2013 hadden fietsen aan boord, 4% huurde een fiets. Het gaat in de meeste 

gevallen om vouwfietsen en motorboten zullen vaker fietsen aan boord hebben dan zeilboten, maar 

het geeft aan dat men belangstelling heeft voor het verkennen van de omgeving. Tenminste, als daar 

wat te beleven valt en ook dat is meetbaar. Uit de sluispassages blijkt dat het aantal vaarbewegingen 

en dus het aantal passanten daalt. Om de bestedingen te verhogen of in ieder geval niet te laten 

dalen, is het belangrijk dat passanten zo lang mogelijk worden “vastgehouden”. Toename van de 

verblijftijd betekent meer overnachtingen en compenseert mogelijk de daling van het aantal 

bezoekende schepen. De gemiddelde verblijftijd neemt inderdaad toe. In het IJsselmeergebied was de 

gemiddelde verblijftijd van passanten in 2011 1,4 dagen (+ 3% ten opzichte van 2010). In de Zuid-

Hollandse Plassen was de gemiddelde verblijftijd in 2014 2,2 dagen (+25% ten opzichte van 2008)
17

, 

in de provincie Zeeland 1,7 dagen
18

 (+ 10% ten opzichte van 2009).
 
 

De wensen van de huidige watersporters worden treffend verwoord in een rapport over de wensen 

van watersporters langs de Belgische kust.  

‘Bezoekers van de jachthavens zoeken naar levendige jachthavens, die een geschikte tussenstop 

vormen op hun boottrip en kiezen ook voor een jachthaven met een aantrekkelijke regio errond. Om 

bezoekers naar de jachthavens aan te trekken is het van uitermate belang om een goed servicepakket 

en een goede uitrusting aan te bieden zodat de bezoekers terugkeren of de jachthaven aanbevelen. 

Een goede website is ook niet onbelangrijk. 

Clubleden, die een veel duurzamere relatie met hun jachthaven uitbouwen, kiezen hun jachthaven 

vooral omwille van de goede uitrusting van de jachtclub, de goede prijs/kwaliteitsverhouding en de 

nabijheid van de woonplaats’. 

 

5.2. Gevolgen voor de watersport in Enkhuizen 
 

In 2012 had Enkhuizen in de verschillende havens ruim 1.000 vaste ligplaatsen (recreatievaart) en 

een gemiddelde bezettingsgraad van 95,5%. Ten opzichte van het gemiddelde in het 

IJsselmeergebied (89,6%) was dat hoog. Uit de onderzoeken in de Hollandse Plassen en Zeeland dit 

jaar blijkt dat niet alleen in het IJsselmeergebied, maar ook daar het aantal boten afneemt, net als de 

gemiddelde bezettingsgraad, het aantal passanten en de wachtlijsten. Er is sprake van een landelijke 
                                                      
17

   Ontwikkeling watersport Hollandse Plassen 2008 – 2015, Waterrecreatie Advies, juli 2015 
18

   Ontwikkeling watersport provincie Zeeland 2009 – 2015, Waterrecreatie Advies, december 2015 
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trend, we zullen ermee om moeten leren gaan. Een deel van de boten zal in de komende decennia 

worden gesloopt, niet alleen omdat ze oud zijn, maar omdat er onvoldoende kopers zijn. 

Voorspellingen over aantallen en bijbehorende afvalstromen worden gedaan in een rapport over ‘end 

of life’ boten
19

. Dit onderzoek is verricht in opdracht van Bootjessloperij het Harpje uit Enkhuizen, 

mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van het Ministerie van EZ, de Nederlandse 

Jachtbouwindustrie (NJI), HISWA Vereniging en het Watersportverbond. Verwacht wordt dat het 

aantal te demonteren, af te voeren en voor zover mogelijk te recyclen boten toeneemt van 2,5% van 

de Nederlandse recreatievloot in de komende 5 jaar naar 7,5% tussen 2025 en 2030. Dat betekent dat 

ca. 12.500 van de 500.000 recreatievaartuigen in het water en op de wal in Nederland in de komende 

5 jaar worden gesloopt. Dat aantal loopt op naar 35.000 tussen 2025 en 2030 als de 

babyboomgeneratie stopt met varen en de inzamelstructuur op orde komt.  

De hele marktsituatie en aangegeven trends hebben voor Enkhuizen een aantal gevolgen. Enkhuizen 

doet het verhoudingsgewijs goed. De gemiddelde bezettingsgraad is (nog) hoog en de klappen vallen 

vooral in Flevoland en havens en steden die minder aantrekkelijk zijn of minder te bieden hebben. De 

onderlinge concurrentie neemt toe. Maar alle havens, ook de havens in Enkhuizen voelen de 

gevolgen. Als het aantal boten daalt, heeft de hele sector daarmee te maken, dus ook importeurs, 

werven, makelaars, onderhoudsbedrijven, zeilmakers, etc. En deze sector is in Enkhuizen sterk 

vertegenwoordigd.  

De bijna 30 watersportbedrijven die lid zijn Nautisch Enkhuizen kunnen elke service bieden. Dat ze 

zich in een platform hebben verenigd dat voor een watersporter met problemen in Enkhuizen via een 

centraal telefoonnummer (06-28183399) bereikbaar is, is in Nederland uniek. Het is voor de 

veeleisende consument een extra en onverwachte service die aangeeft hoe de sector in Enkhuizen op 

een goede manier samenwerkt. Enerzijds neemt door de marktomstandigheden de concurrentie 

tussen de bedrijven in de watersport toe, anderzijds vraagt de consument meer service. Een bedrijf 

alleen kan niet alles bieden, hij zal samen moeten gaan werken met de omgeving, inclusief de 

bedrijven of attracties in het achterland. Ook op dat gebied is Enkhuizen onderscheidend. Het ‘project’ 

Enkhuizen Boeit verdient alle lof. Niet alleen voor de informatie die wordt verstrekt in het 

Stadsmagazine dat overal en door iedereen wordt verspreid, maar ook voor de informatiepanelen over 

de historie van Enkhuizen die op diverse plaatsen in de stad staan.  

 

5.3. Ontwikkelingen in de chartervaart 

 

De chartervaart heeft ook te maken met de gevolgen van de crisis. Minder bedrijfsvaarten en minder 

tochten met scholen en kerken (Duitsland) betekent minder dagtochten en minder meerdaagse 

tochten. Daling van bezetting en omzet en eerdergenoemde problemen voor jongeren om leningen bij 

een bank af te sluiten heeft gevolgen voor de verkoopbaarheid van charterschepen. De toekomst van 

de chartervaart is niet voor elk schip of type schip gelijk. Het traditionele concept zal in ieder geval ook 

in deze sector veranderen. De motorchartervaart, o.a. fietsvaartochten en vaartochten met ouderen 

neemt toe, de zeezeilvaart lijkt stabiel en de zeilende binnenvaart krimpt.  

 

 

 

 

                                                      
19

   Aantal ‘end of life’ boten en potentiële afvalstromen, Waterrecreatie Advies, januari 2015 
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Ontwikkeling aantal vaardagen 2009-2014 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

Zeilvaart binnen - meerdaags 118 124 127 129 129 108 

Zeilvaart binnen - dagtochten 44 58 56 51 40 37 

Motorchartervaart 151 166 176 165 167 157 

Zeezeilvaart 148 162 136 159 139 152 

* trendbreuk 2014 i.v.m. enquête i.p.v. steekproef 
     

Tabel: Ontwikkeling aantal vaardagen 2009-2014
20

 

 
Verwacht wordt dat in de komende jaren het aantal charterschepen door de veranderende 
marktomstandigheden of bij gebrek aan opvolging licht zal dalen. Volgens de BBZ zijn er nu al 
schippers die niet meer commercieel varen en in Enkhuizen op hun boot zouden willen wonen. In de 
winterperiode liggen een flink aantal schepen in de stad, in de Buitenhaven en het eerste deel van de 
Oude Haven. Men kiest voor Enkhuizen omdat het gezellig is en in de winter blijkbaar de benodigde 
faciliteiten worden geboden. Over vaste ligplaatsen (wonen op het water) zullen nadere afspraken 
moeten worden gemaakt indien de gemeente dit (verder) wil faciliteren. 

 

5.4.  Ontwikkelingen in de riviercruisevaart 
 

Voor Enkhuizen is de riviercruisevaart ook van groot belang. Volgens ontvangen informatie hebben 

240 riviercruiseschepen in 2014 een nacht in Enkhuizen gelegen. Verder willen de bedrijven op 

Industrieterrein Krabbersplaat graag meer onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan 

riviercruiseschepen. Om meer achtergrond over deze sector te krijgen, heeft een interview 

plaatsgevonden met Peter Tichelaar, woonachtig in Enkhuizen en eigenaar van twee 

riviercruiseschepen, de Allegro (lengte 110 meter, 144 passagiers) en de Andante (lengte ruim 74 

meter, 96 passagiers)
21

.  

 
                                                      
20

 Kerncijfers Chartervaart 2014, BBZ 
21

 Interview 27 oktober met dhr. P. Tichelaar a/b Allegro in Bataviahaven, Lelystad 
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Riviercruisevaart is een groeimarkt. Door de beperking van de lengte van de Krabbersgatsluis 

(geschikt voor CEMT-klasse Va, standaardschip van 3.000 ton met en lengte van 110m, een breedte 

van 11,40 en een diepgang van 3,5m), kan de nieuwe generatie riviercruiseschepen (lengte 135m) 

Enkhuizen niet meer passeren. Dat zal niet meer veranderen.  

Het cruiseseizoen speelt met name in het voorjaar en de zomer en het eerste deel van het najaar. In 

de winter worden de schepen soms verhuurd als hotelschip. Als “oudere” schepen worden 

gemoderniseerd, zijn dat grote klussen. In 2013 is de Allegro o.a. deels vernieuwd, een forse 

investering waar veel bedrijven uit Enkhuizen aan hebben meegewerkt (vernieuwen 65 hutten, 

sanitair, timmerwerk, laswerk, elektra, etc.). Er ligt nog zo’n klus in het verschiet. De klus in 2013 is 

uitgevoerd aan de Gependam.  

Riviercruiseschepen varen vooral met ouderen die soms slecht ter been zijn. Een ligplaats in de stad 

in de buurt van het centrum is dan ook van groot belang. De Gependam, Gependamsteiger en Oude 

Harlingen steiger zijn zeer geschikt voor de doelgroep. De nieuwe Harlingen steiger is minder geschikt 

omdat er niet overnacht mag worden. Meestal wordt ’s morgens gevaren en gaat men ’s middags van 

boord en de stad in (o.a. georganiseerde stadswandeling of bezoek Zuiderzeemuseum) of op excursie 

(georganiseerd met een bus, of o.a. stoomtrein Medemblik - Hoorn). Enkhuizen, Hoorn en Medemblik 

zijn aantrekkelijke vaardoelen. Vanaf 2016 zijn riviercruiseschepen niet meer welkom in Volendam en 

de plannen voor een cruisesteiger in Marken zijn afgewezen. Het aantal vaardoelen in Noord-Holland 

daalt daardoor en programma’s moeten worden aangepast. Dankzij o.a. het Friese Merenproject 

neemt het aantal vaardoelen en bijbehorende voorzieningen in Friesland toe (Grou, Lemmer, Sneek, 

Leeuwarden, Franeker, Harlingen en wensen in Workum). Dit soort riviercruiseschepen varen ook 

naar Harlingen, Texel en via het Noord-Hollands kanaal naar Amsterdam.  

Doelgroep voor de schepen van Rederij Tichelaar zijn Nederlanders, kosten zijn verhoudingsgewijs 

laag (aanbiedingen vanaf € 300 per week). Amerikanen / buitenlanders stellen (veel) hogere eisen 

aan de schepen en vragen meer luxe. Bestedingen van opvarenden van gemiddeld € 11 per persoon 

per dag aan de wal bij de lokale middenstand lijkt reëel
22

. Voor de rederijen zijn kosten van liggeld, 

drinkwater, walstroom, vuilafvoer en toeristenbelasting van belang bij het kiezen van een bestemming 

(gemiddeld € 400 - € 600 per dag in het hoogseizoen). Ten opzichte van Lelystad zijn de 

zomertarieven in Enkhuizen (vanaf 1 april tot 1 november) hoog, met name door de toeristenbelasting 

en doorberekende stroomkosten (ter voorkoming gebruik aggregaat).  

  

                                                      
22

 Bestedingen riviercruises Hoorn, Projectbureau Vrolijks, eindrapportage augustus 2014  
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6. SWOT-analyse Enkhuizen 
 

Omdat de watersport in Enkhuizen zo verweven is, iedereen met elkaar te maken heeft en deels van 

elkaar afhankelijk is, zijn de diverse gesprekken openhartig geweest. Uiteraard speelt eigen belang af 

en toe een rol, maar men was ook bereid naar het totale belang en de toekomst van Enkhuizen te 

kijken. In navolgende SWOT analyse zijn opmerkingen en conclusies verwerkt, aangevuld met eigen 

indrukken. 

Sterk 

 Enkhuizen ligt in het hart van het IJsselmeergebied, de locatie is erg sterk. Veel plaatsen 

rondom Enkhuizen (vaardoelen) zijn tijdens een weekendtocht bereikbaar 

 De stad Enkhuizen heeft veel te bieden, goed verwoord via o.a. Enkhuizen Boeit (magazine 

en website) en de informatiepanelen in de stad 

 De musea zijn onderscheidend en zeker een bezoek waard 

 De vele historische schepen en de chartervaart (Gependam en Buitenhaven) zorgen voor een 

speciale sfeer passend bij Enkhuizen. In 1919 werd al een Lemmeraak vanuit Enkhuizen te 

huur aangeboden (zie foto omslag, de Bries van Jan Goos) 

 De 3 jachthavens (gemeentehavens, Compagnieshaven en Buyshaven) zijn verschillend en 

bieden faciliteiten voor verschillende doel- en leeftijdsgroepen (passanten en 

ligplaatshouders) 

 Goede voorzieningen voor de chartervaart aan de Gependam 

 Steigers voor de riviercruisevaart nabij het centrum van Enkhuizen 

 De samenwerking via Nautisch Enkhuizen (06 28183399) getuigt van vertrouwen in elkaar en 

de wil om samen te werken (onderscheidend ten opzichte van bv. Hoorn en Medemblik) 

 Alle soorten watersportbedrijven zijn in Enkhuizen gevestigd. Zij bieden alle faciliteiten en 

diensten voor de telkens kritischer wordende watersporter 

 Er wordt in Enkhuizen veel georganiseerd, een actieve gemeenschap (zie ook Enkhuizen 

Boeit) 

Zwak 

 Uitstraling en functioneren van (Nautisch) Bedrijventerrein Krabbersplaat 

 Veel water in de stad is rommelig ingedeeld (m.n. Oude Haven en Oosterhaven) 

 Leegloop, leegstaande panden, winkels, bedrijven zijn vertrokken 

 Beperkte afmetingen van het Naviduct (te klein voor huidige generatie riviercruiseschepen) 

 Parkeren en verkeer in en door de stad / bereikbaarheid 

 Veiligheid parkeerterrein bij het station (inbraken auto’s) 

 Afstand naar Enkhuizen voor internationale toeristen uit Amsterdam  

 Enkhuizen leunt op haar historisch sterke positie in de watersport 

 Geen sanitaire voorzieningen voor ligplaatsen in Oosterhaven 

Kansen  

 Aanpak Krabbersplaat (golfbreker, opknappen oevers, uitstraling bedrijven en meer 

samenwerking) 

 Reparatie en onderhoud schepen riviercruisevaart en chartervaart op Krabbersplaat 

(ligplaatsen, drijvend dok, …) 

 ‘End of life’ boten, inzamelstation en verwerken / recyclen (Krabbersplaat) 

 Integrale aanpak, nieuwe financiële mogelijkheden via Water als Economische Drager (WED) 

 Meer ligplaatsen historische schepen (o.a. ex chartervaart) in de stad en museumhaven 
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 Afspraken over soort boten per havendeel (Oude Haven en Oosterhaven) 

 Aanpak / keuzes maken voor Oude Haven en Paktuinen 

 Niet meer parkeren tussen de weg en het water in toeristisch belangrijke deelgebieden 

 Wandelroute / verbinding tussen stad en het buitenmuseum / Sprookjeswonderland / 

zwembad / Kooizand (strand) 

 Meer mogelijkheden bieden voor de kleine watersport, surfen, kitesurfen, verhuur open boten, 

gedeeld eigenaarschap, instapmogelijkheden voor jongeren, schoolzeilen, …..  

 Jongeren activeren en faciliteren om wedstrijden te gaan varen (o.a. Ying en Yang, Enkhuizer 

watersportvereniging Almere) 

 Relatie met water in het achterland versterken (incl. wandelen en fietsen).  

 Overtoom met zelfbediening (E) achter in Oude Haven (attractie), verhuur elektrische boten, 

TOP, … 

 Riviercruisevaart: meer samenwerking met bestemmingen in het noordelijk IJsselmeer en de 

Waddenzee en/of in samenwerking met Lelystad 

 Enkhuizen (beter) profileren als toeristische bestemming vanuit Amsterdam  

 Chinese toeristen geïnteresseerd in cultuurhistorie, bloemen en lekker eten (incl. hotel) 

 Meer ligplaatshouders en passanten uit Duitsland, promotie op Boot Düsseldorf 

 Verder verbeteren van samenwerking, service en gastvrijheid 

Bedreigingen / aandachtspunten 

 Verdere leegloop en verpaupering Krabbersplaat als probleem golfbreker niet wordt 

aangepakt (prioriteit!) 

 Afname behoefte ligplaatsen recreatievaart. Discussie over vaste ligplaatsen en gemeentelijke 

tarieven in de Oosterhaven 

 Vergrijzing eigenaren charterschepen, toekomst chartervaart 

 Kwaliteit schepen in de binnenstad 

 Geen keuzes maken (politieke en/of financiële (on)mogelijkheden) 

 Concurrentie met andere steden neemt toe, positie Enkhuizen is niet onaantastbaar 

 Toeristische positionering Enkhuizen, keuzes maken (“Enkhuizen onderscheidend en beter” of 

samen met Hoorn en Medemblik als deel van Westfriesland, of als stad in Noord-Holland 

Noord, of centrum in het IJsselmeergebied, of internationale bestemming, deel van Old 

Holland, Holland boven Amsterdam, of …?)  

 Toeristenbelasting 

 

In hoofdstuk 8 staat een ‘WAPP-lijst”, een opsomming van aangedragen Wensen, Ambities, Plannen 

en Projecten, die o.a. uit bovenstaande SWOT-analyse zijn ontstaan. De Plannen en Projecten in de 

WAPP-lijst vormen het uiteindelijke Actieprogramma. Het Actieprogramma in de vorm van een WAPP-

lijst, is bijlage bij deze Havenvisie en kan altijd met nieuwe ideeën of voorstellen worden aangevuld. 

De WAPP-lijst zal worden “beheerd” (bespreken vorderingen / actiepunten en aanleveren nieuwe 

wensen, ambities, plannen en projecten) door de deelnemers aan het Havenoverleg. Afstemming 

vindt plaats met de deelnemers aan het Nautisch Overleg
23

. 
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  Afspraak Stuurgroep Havenvisie, 2 december 2015 



- 20 - 

7. Visie op de havens 
 

7.1. Focuspunten 

 

De gemeente heeft gevraagd een Havenvisie en een Actieprogramma op te stellen. Er zijn 5 

focuspunten benoemd waarop de visie in ieder geval in moet gaan: 

1. Hoe om te gaan met de vergrijzing en het afnemend bootbezit? 

2. Is het zinvol in te zetten op extra voorzieningen voor de cruisevaart met de mogelijkheid om 

cruiseschepen naar Enkhuizen te laten komen voor onderhoud en reparaties? 

3. Aansluiting op mogelijke ontwikkeling van de Oude Haven / Paktuinen. Dit gebied krijgt 

mogelijk een nieuwe inrichting. De inrichting op de wal moet aansluiten op de plannen op het 

water met de Oude Haven en vice versa. 

4. Wonen op het water, zowel woonschepen als arken. Is het gewenst, mag het eventueel 

groeien en zo ja, waar? 

5. Pensionering van charterschippers. Velen hebben Enkhuizen als thuishaven en willen wellicht 

op hun boot blijven wonen. Welke uitdagingen brengt dit met zich mee? 

Ad 1.  

In voorgaande hoofdstukken is ingegaan op de vergrijzing in de watersport en de gevolgen daarvan 

zoals afnemend bootbezit, de behoefte aan betere service, meer samenwerking en meer activiteiten, 

betere relaties met het achterland, betere voorzieningen in de havens, etc. Jongeren zullen minder 

snel een boot kopen, dus het aanbod overstijgt de vraag in de komende decennia en er zullen 

schepen worden gesloopt of beter gezegd, gedemonteerd en gerecycled (een kans voor Enkhuizen 

als centraal inzamelstation). Er zal vraag blijven naar betere schepen, dus internatonaal opererende 

makelaars en goede onderhoudsbedrijven hebben en krijgen nog volop werk. Ook de verhuur zal 

toenemen net als afgeleide constructies zoals gedeeld eigenaarschap. Er is extra aandacht nodig voor 

jongeren, met en zonder kinderen en passende voorzieningen voor die groep. Zij zijn de watersporters 

van de toekomst, met of zonder eigen boot!  

Het geven van invulling aan de wensen van ligplaatshouders en passanten is primair een taak van de 

havens zelf. Het onderzoek in 2013 geeft aanknopingspunten. Als er zaken gezamenlijk opgepakt 

moeten worden, kunnen die als plan of project in de WAPP-lijst worden opgenomen.  

Ad. 2. 

De bestaande steigers voor de cruisevaart functioneren prima. Alleen de walstroomvoorzieningen 

kunnen beter (voorkomt gebruik van aggregaat). Voor de cruisevaart, maar ook voor de 

passagiersvaart, chartervaart en veerdiensten is de afstand van de haven (en het station) tot de 

binnenstad van groot belang. Wat dat betreft kan het niet veel beter dan in Enkhuizen. Haventarieven, 

voorzieningen en de samenwerking tussen het havenkantoor en de rederijen, het menselijk aspect, 

zijn verder mede bepalend voor het aantal schepen en de frequentie waarin men Enkhuizen aandoet.  

Is het zinvol in te zetten op de mogelijkheden om cruiseschepen naar Enkhuizen te laten komen voor 

onderhoud en reparaties? Ja, dat is zeker zinvol. Het is nu al zo dat cruiseschepen in Enkhuizen 

worden verbouwd. In de MS Allegro van Rederij Tichelaar (uit Enkhuizen) zijn in 2013 65 hutten 

volledig gerenoveerd, een investering van ca. € 0,5 miljoen. De werkzaamheden zijn nagenoeg 

allemaal uitgevoerd door bedrijven uit Enkhuizen (Krabbersplaat) en dit soort werkzaamheden komt 

vaker voor. Het uitvoeren van reparatie en onderhoudswerkzaamheden in het winterseizoen aan 

schepen aan de Gependam of Gependamsteiger kan tot, al dan niet terechte klachten leiden. De 

Krabbersplaat is de enige alternatieve locatie die Enkhuizen kan bieden. Bij de Krabbersplaat is een 
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kade van ruim 90 meter die voor dit soort schepen geschikt is om aan te leggen (in beheer bij de 

gemeente). Omdat het de enige kade is en meer schepen van deze kade gebruik maken, is hij 

ongeschikt voor langdurige reparaties of verbouwingen. De andere steigers in dit gebied zijn 

ongeschikt voor schepen van deze afmetingen.  

Alle bedrijven op de Krabbersplaat willen graag onderhoud- en servicewerkzaamheden verrichten aan 

o.a. riviercruise- en charterschepen en aan jachten, maar hebben daarvoor kaderuimte en een 

geschikte werkomgeving nodig. Een geschikte werkomgeving betekent dat behalve extra kadelengte, 

het probleem met de golfslag opgelost moet worden en dat de kade toegankelijk is voor het 

aanleveren van materiaal.  

In 2014 heeft Arcadis een voorstel gemaakt voor een golfbreker en een mogelijke uitbreiding van de 

loswal. Uitgegaan werd van dammen van breuksteen / stortsteen. De kosten van de golfbreker (Dam 

A215 en C40 werden geschat op € 1,4 miljoen. De dam heeft onder water een breedte van 20 – 25 

meter, maar geen aanlegmogelijkheden. Daarvoor moeten nog verbindingsbruggen en een drijvende 

steiger worden toegevoegd.  

Als een golfbreker van 215 meter (Dam A215) in het 

westelijk deel van de haven wordt gelegd en de 

strekdam bij de ingang met 40 meter wordt verlengd 

(Dam C40), dan lopen er bij harde wind uit zuid- en 

zuidwestelijke richting nog steeds golven van ca. 50 – 

70 cm langs de oever en kades tot de sluis (groen – 

groenblauw)
24

. 
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 Technische en planologische mogelijkheden voor een golfbreker bij bedrijventerrein Krabbersplaat 
te Enkhuizen, Arcadis, 2 juli 2014 
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Voor zand- en grindschepen (betoncentrale) is dit acceptabel, voor recreatievaartuigen en reparatie 

en onderhoud aan (cruise)schepen, is zo’n omgeving ongeschikt. Om Krabbersplaat geschikt te 

maken voor onderhoud en reparaties aan cruiseschepen en chartervaartuigen is extra kaderuimte 

nodig. Een variant op de voorstellen van Arcadis, is een drijvende golfbreker en een drijvende kade. 

De kosten zijn aanzienlijk lager dan een dam van stortsteen of een combiwand. Een ander voordeel is 

dat de elementen ook als lig- of aanlegplaats kunnen worden gebruikt en indien nodig kunnen worden 

verplaatst. 

Foto links: drijvende golfbreker met “schort” tegen golfslag en deining (rood in voorstel). Dek 60 cm 

boven water (“vrijboord”). Rechts drijvende steiger als loswal (geel), vrijboord één meter. Richtprijs 

voor de rode en gele steiger incl. bruggen en palen ca. € 1,2 miljoen excl. ankerpalen cruisevaart. De 

gele drijvende loswal zorgt er meteen voor dat ook de te hoge golfslag voor de oever van de bedrijven 

richting sluis verdwijnt. Nader uit te werken project, zie WAPP-lijst. 
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Ad 3. 

Voor het deel Oude Haven / Paktuinen zijn een aantal bijeenkomsten geweest en voorstellen 

ingediend. Volgens de Stadsvisie dateert de haven uit de 16
e
 eeuw en is “beeldbepalend voor de 

identiteit van Enkhuizen. Er komt loods- en werfachtige bedrijfsbebouwing voor”. De werfachtige 

bedrijfsbebouwing bestaat op dit moment uit een Chinees restaurant met hotel, de voormalige 

bowlingbaan en de loodsen en gebouwen van Messink Yachting en Brovo. Voor het gebied zijn 

plannen ingediend voor o.a. woningbouw. De inrichting op de wal moet aansluiten op de plannen op 

het water met de Oude Haven en vice versa.  

Rekening houdend met te verwachten ontwikkelingen in de toekomst, in casu afname van het aantal 

recreatievaartuigen, zal een keuze moeten worden gemaakt voor de diverse havens en havendelen in 

Enkhuizen. Ligplaatshouders liggen nu in de Compagnieshaven, de Buyshaven en verspreid door de 

stad (Oude Haven, 1
e
 en 2

e
 deel en Oosterhaven 1

e
 en 2

e
 deel). Passanten liggen in de 

Compagnieshaven, de Buyshaven en voor het grootste deel in de Buitenhaven. Het 1
e
 deel van de 

Oude Haven is “overloop” van de gemeentelijke Buitenhaven. Naar onze mening moet dit deel van de 

Oude Haven bestemd worden voor bijzondere schepen. Onder bijzondere schepen verstaan wij in dit 

geval schepen die de attractiewaarde van dit gebied versterken. Dat kunnen museumschepen zijn 

zoals de (stoom)sleepboten die daar al lagen (deel museumhaven), maar ook nieuwe boten (speciale 

bezoekers / passanten of bijzondere groepen). Het moet een voorrecht zijn om in deze haven in het 

hart van de stad te liggen. Aan en langs de Dijk zijn nu al een aantal horecabedrijven gevestigd en 

terrassen aangelegd die een (verder te versterken) verbinding met de haven hebben. Ook de overkant 

aan de Paktuinen zou een open en toegankelijk waterfront moeten krijgen, zodat beide kanten elkaar 

versterken.  

Er is model geschetst met o.a. woningbouw waarover in 2011 en april 2015 met een grote groep 

mensen en betrokkenen uit Enkhuizen is gesproken.  

 

De huidige werfactiviteiten zijn in het plan verdwenen. Wij denken dat deze activiteiten ook niet 

houdbaar zijn. Er is onvoldoende ruimte voor een werf om economisch rendabel te zijn. De locatie is 

bijzonder, maar niet toekomstbestendig. Woningbouw en werfactiviteiten / industrie midden in de stad 

passen niet naast elkaar. En een historische werf of een helling aan de Oude Haven al dan niet in 

combinatie met een museumhaven is achterhaald. Lelystad, Bunschoten, Elburg, Harderwijk, Huizen, 

Monnickendam (wens), Edam, Workum, Kampen, Harlingen, Rotterdam, Zierikzee, etc. zijn Enkhuizen 
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al voorgegaan. Enkhuizen heeft het Zuiderzeemuseum, dat is met de daar getoonde activiteiten 

onderscheidend en bijzonder. Gezien de marktsituatie kan een gesubsidieerde historische werf in 

deze tijd tot concurrentievervalsing met andere (historische) werven, bedrijven of musea leiden. Om 

die reden zijn de plannen voor een historische werf in Makkum dit jaar geschrapt.  

Zoals eerder aangegeven, is toegankelijkheid en de openbare ruimte in een waterfront belangrijk. 

Ruimte die bijvoorbeeld ook gebruikt kan worden voor het Jazz- of het Grachtenfestival, evenementen 

waarmee Enkhuizen ook onderscheidend is (concert aan of op het water). Een historische, of 

multifunctioneel te gebruiken (muziek)tent zou misschien in het plan kunnen worden geïntegreerd. 

Activiteiten zorgen voor levendigheid, dat past bij een binnenstad en dus ook bij dit deel van de Oude 

Haven.  

Ad 4. 

Wonen op het water, zowel woonschepen als arken. Is het gewenst, mag het eventueel groeien en zo 

ja, waar? 

In het 2
e
 deel van de Oude Haven liggen 4 woonarken. Ooit hebben deze arken in de Oosterhaven 

gelegen en zijn van daar naar de Oude Haven verplaatst. Zij zorgen er nu mede voor dat het 2
e
 deel 

van de Oude Haven een woonkarakter krijgt. De nieuwbouw achter de Paktuinen en op de kop bij het 

Waaigat versterken die functie. Vanuit een visie op de havens kunnen wij geen argumenten vinden 

om deze 4 arken al dan niet op termijn te verplaatsen of te verwijderen. Vaststellen en handhaven van 

kwaliteitseisen is wel een onderwerp, maar dat geldt voor alle schepen, ook historische schepen met 

een vaste ligplaats in de binnenstad. 

Is er behoefte of vraag naar plaatsen waar je op een woonark kan wonen? Ja, ook die vraag is er 

zeker. Het is wel een keuze omdat woonarken een andere kleur geven aan een gebied dan 

historische bedrijfsvaartuigen. Dat is ook de reden dat deze woonarken uit de Oosterhaven zijn 

verplaatst. Op basis daarvan gaan wij ervan uit (en onderschrijven dat), dat er niet meer woonarken in 

de binnenstad, de Oude Haven noch de Oosterhaven, worden neergelegd. Op woonschepen gaan wij 

bij het volgende onderwerp verder in.  

Ad 5.  

Pensionering van charterschippers. Velen hebben Enkhuizen als thuishaven en willen wellicht op hun 

boot blijven wonen. Welke uitdagingen brengt dit met zich mee? 

Voorwaarden 

Woonschepen, anders dan woonarken, zijn meestal historische vaartuigen die in het verleden met 

vracht of anderzijds hebben gevaren. Ze veranderen in een woonschip als mensen er niet meer 

recreatief of commercieel mee varen en er alleen op willen wonen. De Federatie Varend Erfgoed 

Nederland (FVEN)
25

 is een koepel van behoudsorganisaties en behartigt de gemeenschappelijke 

belangen van haar leden. Zij schat dat er ca. 6.000 historische vaartuigen in Nederland zijn. Ruim 

3.000 daarvan zijn ingeschreven in het Register Varend Erfgoed
·. 

De grootste aangesloten organisatie 

is de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (of LVBHB)
26

. Zij zet zich in 

voor het behoud van historische bedrijfsvaartuigen die ouder zijn dan 50 jaar. De LVBHB heeft een 

werkgroep die zich bezig houdt met ligplaatsen voor deze schepen. Op de website van de LVBHB 

staat een overzicht van havens waar men met deze schepen kan liggen (‘ligplaats zoekt schip’). De 

vereniging heeft 1.600 leden (1.350 schepen). Ook volgens deze vereniging is er vraag naar vaste 

ligplaatsen. De regelgeving, zowel van het rijk als van / voor gemeenten is lastig. Rolf van der Mark, 

voorzitter van de vereniging, heeft in een interview aangegeven dat ca. 100 historische vaartuigen per 
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 http://www.fven.nl 
26

 http://www.lvbhb.nl 
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jaar naar het buitenland vertrekken. De stoomsleepboot Rosalie uit Enkhuizen is daar een voorbeeld 

van.  

Op de website van de LVBHB staan toetsingscriteria van verschillende gemeenten over de verwachtte 

staat van onderhoud en over het huren of kopen van een ligplaats. In een aantal gevallen moet men 

aantonen dat het schip een historische band met de stad of het gebied heeft. In die categorie zouden 

bijvoorbeeld de voormalige zeilende charterschepen kunnen vallen. Enkhuizen heeft een bijzondere 

historie met deze vaartuigen (sinds 1919). Er zijn in Enkhuizen een aantal locaties waar deze schepen 

zouden kunnen liggen en/of al liggen:  

Oude Haven 

De kade tegenover de arken (oever langs de Dijk) is ongeschikt als passantenplaats voor 

recreatievaartuigen. In een krimpende markt is het ook niet gewenst dat deze plaatsen gebruikt 

worden als passantenplaats of als vaste ligplaats voor recreatievaartuigen. Verder zijn er normen 

waarin wordt aangegeven dat de loopafstand tot het sanitair (douches en toiletten) niet meer zou 

moeten bedragen dan 150 meter. Nieuwe jachten en een (beperkt) deel van de bestaande 

recreatievloot heeft een vuilwatertank. Overige schepen zonder toilet of met alleen een onderwater 

toilet zijn aangewezen op voldoende en schone sanitaire voorzieningen in de buurt van de ligplaats. 

Als er behoefte is aan meer ligplaatsen in Enkhuizen voor historische bedrijfsvaartuigen zoals 

voormalige (zeilende) charterschepen die niet meer commercieel varen en geheel of gedeeltelijk als 

woonboot worden gebruikt, dan is dit deel van de Oude Haven een prima locatie. Wel moet gezorgd 

worden voor aansluiting op het riool (vuilwater), water en stroom. Ervaring daarmee is opgedaan in de 

Oosterhaven.  

Oosterhaven 

Op basis van eerder genoemde argumenten in de Oude Haven zijn passantenplaatsen voor 

recreatievaartuigen in de Oosterhaven ook ongewenst. Er zijn geen sanitaire voorzieningen tenzij men 

gebruik maakt van de faciliteiten in de Compagnieshaven.  

Ook vaste ligplaatsen voor recreatievaartuigen in de Oosterhaven zijn op basis van de 

marktontwikkelingen en aanwezige voorzieningen ongewenst. Er zijn ook geen parkeervoorzieningen 

bij de ligplaatsen. De plaatsen zijn populair, mede omdat de door de gemeente gehanteerde tarieven 

lager zijn dan de tarieven bij de andere jachthavens in Enkhuizen.  

In een visie op de toekomst van de havens in Enkhuizen zouden deze plaatsen (volgens de opstellers 

van deze rapportage) op termijn moeten verdwijnen. Het is anders als ligplaatsen deel uitmaken van 

een woningkavel. Woningen met eigen ligplaatsen voor de deur zijn populair, het aanbod is beperkt. In 

het 2
e
 deel van de Oosterhaven (zijde Hoogstraat) zijn dit soort ontwikkelingen misschien mogelijk, 

eventueel in combinatie met insteekhavens i.v.m. de beschikbare breedte van het water. De waarde 

van de woningen en de waarde van het gebied neemt toe. Het 2
e
 deel van de Oosterhaven kan een 

kwalitatieve impuls als toekomstige verbinding tussen de stad en de plannen voor Kooizand en 

omgeving, goed gebruiken.  

Deze visie is mede bepalend voor het antwoord op vraag 4. Als het wonen op historische vaartuigen 

gewenst is, dan zou dat vanuit een visie op de havens passen in het 2
e
 (achterste) deel van de Oude 

Haven en in het 1
e
 en in het 2

e
 deel de Oosterhaven. Het 2

e
 deel van de Oude Haven komt hier in 

eerste instantie voor in aanmerking, daarna de Oosterhaven. Ruimte creëren in het 1
e
 deel van de 

Oosterhaven waar nu recreatievaartuigen liggen, is een politieke keuze. Ruimte in het 2
e
 deel van de 

Oosterhaven voor dergelijke schepen en eventueel woninggebonden recreatievaartuigen hangt mede 

af van de visie van een projectontwikkelaar. Het is daar nu een rommelig en niet aantrekkelijk 

“gedooggebied”.  
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7.2. Overig  

  

Enkhuizen heeft niet alleen aan de voorkant te maken met water, ook aan de achterkant. Er is geen 

verbinding met het achterland in Enkhuizen, wel in Broekerhaven. Het gebruik van de schepenlift in 

Broekerhaven is beperkt, omdat de schepen die in het binnengebied varen veel kleiner zijn dan de 

schepen op het IJsselmeer en Markermeer. Voor een vaartocht met een elektrisch aangedreven 

(huur)sloep door de havens van Enkhuizen is, zeker in de toekomst wel belangstelling. Een verbinding 

met het water in het achterland vergt meer. Vanuit een integrale benadering kunnen de mogelijkheden 

voor een overtoom en een verhuurbasis voor sloepen verder worden uitgewerkt. Verschillende 

initiatieven zouden bij elkaar kunnen komen.  

Situatie vaarroutenetwerk West-Friesland in 2008 

Volgens Recreatieschap Westfriesland is het netwerk in oostelijk Westfriesland en rond Medemblik in 

kaart gebracht. Najaar 2015 wordt de inventarisatie afgerond en kan er materiaal voor de 

bewegwijzering worden besteld, zodat voorjaar 2016 het vaarroutenetwerk geactualiseerd en 

bewegwijzerd is.
 
Er is sprake van een wens om Enkhuizen via een overtoom met het achterland te 

verbinden (al dan niet in combinatie met een overtoom en/of een verhuurvloot van elektrisch 

aangedreven boten). Achter in de Oude Haven zou zo’n verbinding kunnen worden gemaakt. 
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De verbinding zal geschikt moeten zijn voor sloepen en andere bootjes tot ca. 7 meter. Om hem te 

laten functioneren zou het een zelfbedieningsovertoom moeten zijn, waar men met de boot op een 

‘hellingwagentje’ vaart. Op het hellingwagentje staan 2 palen waaraan de boot kan worden 

vastgebonden. Het wagentje gaat via een rail- of nader te bepalen geleide constructie van het ene 

bekken / niveau naar het andere bekken / niveau (elektrische aandrijving). Het resultaat is een modern 

uitgevoerde historische tredmolen
27

, een attractie passend bij het gebied. Een kanosteiger kan worden 

toegevoegd (nader uit te werken project, opgenomen in de WAPP-lijst). 
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 http://www.recreatieschapwestfriesland.nl/projecten/vaarroutenetwerk-westfriesland 

http://www.recreatieschapwestfriesland.nl/projecten/vaarroutenetwerk-westfriesland
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€ 18,84 

€ 0,24 

€ 11,86 

€ 27,53 

€ 12,53 

€ 1,22 

€ 40,79 

€ 3,81 

Gemiddelde bestedingen 

 Lig- of passantengeld 

 Brug- en sluisgeld 

 Brandstof 

 Boodschappen / 
supermarkt 

 Recreatief winkelen 

 Cultuur / musea 

 Horeca 

 Overig 

8. Economisch belang en bestedingen 
 

De bestedingen in Enkhuizen in de watersport (liggeld, winterstalling en bestedingen ligplaatshouders 

en passanten) plus de bestedingen in de chartervaart (liggeld en bestedingen opvarenden 

bezoekende schepen) en de bestedingen van passagiers van riviercruiseschepen incl. liggeld 

bedragen bijna 12 miljoen per jaar
28

.  

Dat is excl. de omzet van de rest van de watersportindustrie (omzet en werkgelegenheid jachtwerven, 

makelaars, importeurs, verhuur, reparatie – en onderhoud aan schepen, zeilmakers, omzet 

veerdiensten, inkopen chartervaart, etc.). De totale omzet van de nautische industrie in Enkhuizen en 

bijbehorende werkgelegenheid is dus vele malen groter en miljoenen hoger dan alleen de bestedingen 

van watersporters en gasten van de charter- en riviercruiseschepen. De leden van Nautisch 

Enkhuizen zijn bezig met een onderzoek naar de totale omzet en werkgelegenheid van de sector in 

Enkhuizen (actiepunt uit de WAPP-lijst). 

In 2013 is o.a. onderzocht waar de recreatieve bestedingen van watersporters, passanten en 

ligplaatshouders terecht komen
29

. Aan het onderzoek hebben 13 havens in het IJsselmeergebied 

meegedaan, incl. de 3 havens in Enkhuizen. Navolgende vraag werd gesteld:  

Kunt u aangeven hoeveel alle opvarenden de afgelopen 24 uur in totaal ongeveer hebben 

uitgegeven? 

511 passanten en 73 ligplaatshouders,in totaal 584 boten, hebben aan het onderzoek meegedaan. De 

gemiddelde besteding per boot per dag bedroeg ruim € 115. Naast liggeld (incl. toeristenbelasting) 

komt een belangrijk deel van de bestedingen terecht bij de plaatselijke horeca, de bakker, slager, 

supermarkt en toeristische winkels. De hele gemeenschap profiteert. 

 

 

                                                      
28

   Berekening Waterrecreatie Advies en informatie aangedragen door dhr. Moojen, voorzitter van het  
      Toeristisch Platform Enkhuizen (TPE) en de gemeente 
29

   Recreatietoervaart in het IJsselmeergebied, Waterrecreatie Advies, januari 2014 
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9.  Bijeenkomst over de Havenvisie op 20 april 2016 

    
Op 20 april is de Havenvisie zoals hiervoor beschreven, besproken in het gemeentehuis met een 

brede groep betrokkenen. Aanwezig waren vertegenwoordigers van het recreatief bedrijfsleven 

(jachthavens, een zeilschool, ondernemer chartervaart, rederij veerdienst, bedrijven die gevestigd zijn 

op Krabbersplaat en in de stad), een projectontwikkelaar, leden van toeristische organisaties (TPE en 

NHN) en vertegenwoordigers van de gemeente (de wethouder, raadsleden en betrokken 

ambtenaren). Wethouder Rob de Jong heeft een toelichting gegeven op het met de 

Begeleidingsgroep doorlopen proces bij het opstellen van de Havenvisie. Aangegeven is dat de heer 

Steensma van Waterrecreatie Advies de Havenvisie inhoudelijk zal toelichten. Behalve het 

beantwoorden van vragen is de doelstelling van de dag vooral het verder aanvullen en/of 

concretiseren van de WAPP-lijst.  

Na een presentatie door de heer Steensma zijn de aanwezigen in drie subgroepen verdeeld. In de 

bijlage hierna staat een toelichting over de achtergronden van de WAPP-lijst. In de Havenvisie van 

december was een WAPP-lijst opgenomen d.d. 12 december 2015. Naar aanleiding van de 

uitkomsten van 20 april is die WAPP-lijst aangevuld en nu als nieuwe bijlage toegevoegd. De drie 

subgroepen hebben op 20 april over de drie hoofdonderwerpen van de WAPP-lijst gesproken:     

A. Verbeteren van de kwaliteit van de havens, de directe omgeving, bereikbaarheid, routes en 

ruimtelijke kwaliteit 

B. Samenwerken - binnen en met de sector, verbeteren en/of uitbreiden van (de kwaliteit van) 

het aanbod, service en gastvrijheid 

C. Verbeteren van de eigen en/of gezamenlijke promotie en marketing 

Plenair zijn de uitkomsten van het overleg toegelicht. De resultaten zijn verwerkt in bijgevoegde 

geactualiseerde WAPP-lijst d.d. 4 mei 2016. Navolgend de belangrijkste punten: 

Jongeren 
Het aantrekken of het bieden van mogelijkheden voor recreatie en vertier voor jongeren was een 

belangrijk onderwerp. Omdat het Enkhuizerzand geen “haven” is, is daar in de Havenvisie geen 

expliciete aandacht aan besteed. Het Enkhuizerzand is voor jongeren echter een belangrijk gebied en 

een kans. Er is een zeilschool en er zijn mogelijkheden voor SUP-pen (Stand Up Paddling), surfen, 

zwemmen, durfsporten zoals kitesurfen en kamperen. Er is ook gesproken over doelgroep 

differentiatie: 8 – 15 jaar (kinderen), 15 tot 25 (“studenten”) en 30 plus (“jonge gezinnen”) en een 

Sportpas. Het zou goed zijn “jongeren” in Enkhuizen te vragen naar hun wensen ten aanzien van de 

watersport- en (water)recreatiemogelijkheden. Volgens de aanwezigen biedt Enkhuizen weinig of in 

ieder geval onvoldoende voor deze doelgroepen. Geen goede discotheken, geen evenementen- of 

festival terrein voor jongeren. 

De ‘witte vloot’ en Krabbersplaat 

Over de “witte vloot” (riviercruisevaart) is vrij uitgebreid gesproken. Omdat een ligplaats in Amsterdam 

duur is en Volendam, Marken en Hoorn moeite hebben met deze schepen of ze helemaal niet (meer) 

willen, biedt het kansen voor Enkhuizen. Er is gesproken over “huiskamerbezoekjes”, faciliteiten 

(stroom) bij de Harlingen steiger en het aankleden van de Gependam (gezelliger maken). Er is ook 

gesproken over grote riviercruiseschepen (135 meter) en de kleinere (80 - 90 meter) inclusief 

“fietsboten”. Grote schepen komen niet voor onderhoud naar Enkhuizen (worden verkocht naar het 

buitenland of liggen ijsvrij op de rivieren). De kleinere schepen vormen mogelijk wel een doelgroep 

(reparaties, onderhoud, demontage en recycling van boten, een afstapplaats op Krabbersplaat waar 

men in een bus kan stappen en misschien een drijvend dok). De (on)mogelijkheden moeten nader 

worden onderzocht. Een adequate golfbreker is in ieder geval volgens iedereen belangrijk.   
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Overtoom en dagtochten 

Het verbinden van het binnenwater in West Friesland met het buitenwater (overtoom achter in de 

Oude Haven) biedt kansen voor boten zoals sloepen waarmee dagtochten worden gevaren. In het 

binnengebied mogelijkheden voor o.a. verhuur, overnachtingen en horeca. Ook aandacht voor 

bewegwijzering en trailerhellingen. Rond de te versterken Houtribdijk zouden vaardoelen, vooroevers 

of eilanden kunnen worden gecreëerd (vb. Marker Wadden, Hoorn, Randmeren). In opdracht van de 

provincie Noord-Holland is door Waterrecreatie Advies inmiddels een schetsontwerp gemaakt voor 

een Zelfbedieningsovertoom in het kader van mogelijke achterlandverbindingen in de te versterken 

dijk tussen Durgerdam en Hoorn (rapportage d.d. 1 mei 2016). 

Algemeen en vervolg 
In algemene zin waren de aanwezigen positief over de Havenvisie. Aandacht voor de kwaliteit van de 

historische schepen als er op gewoond wordt in de havens (overeenkomsten) is belangrijk. Enkhuizen 

wil een gastvrije haven zijn, de jeugd zou een speerpunt moeten worden. Qua promotie zou 

Enkhuizen mee moeten gaan met heel Noord-Holland Noord (‘regionale destination marketing’). De 

WAPP-lijst is een belangrijk hulpmiddel om punten op de agenda te krijgen en ontwikkelingen of 

vorderingen te volgen (‘actielijst’). Wijzigingen in de WAPP-lijst bijhouden via het Havenoverleg. 

Wethouder Rob de Jong sluit de bijeenkomst en zegt een verslag toe (nu verwerkt in deze 

geactualiseerde Havenvisie). Vervolgstappen maken deel uit van de politieke besluitvorming.   

Lelystad, 4 mei 2016     
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BIJLAGE 

WAPP-lijst / Actieprogramma      
 

In de Havenvisie is op basis van een bezoek aan alle havens in Enkhuizen, diverse interviews en 

gesprekken, marktontwikkelingen en trends en o.a. eerder verschenen rapporten aangevuld met eigen 

ideeën, een visie voor de diverse havens opgesteld. Extra aandacht is geschonken aan de door de 

opdrachtgever gevraagde focuspunten en aan een mogelijke fasering. In dit hoofdstuk worden 

actiepunten benoemd. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van een WAPP-lijst, een overzicht met 

Wensen, Ambities, Plannen en Projecten. Deze methodiek is ontwikkeld door Waterrecreatie Advies 

en voor het eerst toegepast in de gemeente De Fryske Marren
30

.  

Er zijn meestal veel wensen en ambities verwoord in diverse toekomstvisies en/of het 

Collegeprogramma. Dat geldt ook voor Enkhuizen. In een WAPP-lijst gaat het erom hoe je wensen en 

ambities vertaalt in actiepunten, in concrete plannen en projecten, wie het onderwerp op zich neemt, 

uit gaat voeren of verder uit gaat zoeken (initiatiefnemer / aanspreekpunt). Dat geldt ook voor de 

eventuele financiering. Als niemand zich aangesproken voelt een actiepunt op te pakken, dan is het 

(nog) geen actiepunt, hoogstens een wens of een ambitie. Als een actiepunt niet past bij een wens of 

ambitie, dan is er blijkbaar geen draagvlak voor het actiepunt.   

Een WAPP-lijst is geen statisch geheel, het is een momentopname. Navolgend overzicht is een eerste 

aanzet, er kunnen punten worden toegevoegd of eventueel verwijderd als een onderwerp gereed is of 

bijvoorbeeld onuitvoerbaar bleek. Soms moet nog worden afgesproken wie het onderwerp oppakt, al 

dan niet in samenwerking met derden. Een WAPP-lijst geeft focus aan actiepunten. Tijdens een 

bijeenkomst van de Stuurgroep over deze Havenvisie op 2 december is afgesproken dat de WAPP-

lijst zal worden “beheerd” (bespreken vorderingen / actiepunten en aanleveren nieuwe wensen, 

ambities, plannen en projecten) door de deelnemers aan het Havenoverleg (de jachthavens incl. de 

gemeente en het Toeristisch Platform Enkhuizen). Afstemming vindt plaats met de deelnemers aan 

het Nautisch Overleg. Gezien het grote belang van de chartervaart in Enkhuizen is het gewenst ook 

de BBZ bij het overleg of in ieder geval de WAPP-lijst te betrekken. 

Veel succes! 

 

Waterrecreatie Advies, december 2015 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
30

  Verkenningsfase toeristisch-recreatieve visie gemeente De Friese Meren, Waterrecreatie Advies,  
     maart 2015 

Navolgende WAPP-lijst is geactualiseerd naar aanleiding van de opmerkingen gemaakt tijdens 

een brede bijeenkomst over de Havenvisie op 20 april 2016 (zie hoofdstuk 9). 
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WAPP-lijst                                                                                                                                                          versie 04-05-2016 
 

A - Verbeteren van de kwaliteit van de havens, de directe omgeving, bereikbaarheid, routes en ruimtelijke kwaliteit  

Ambities Wensen Plannen/projecten Bron document Initiatief  
i.s.m. / 
betrokken 

Status Kosten 

Behoud bestaande werkgelegenheid en 
creëren nieuwe werkgelegenheid met 
focus op watergebonden, toeristische, 
ambachtelijke en innovatieve 
bedrijvigheid 

Vaste golfbreker bij bedrijventerrein 
Krabbersplaat 

  Toekomstvisie 
Krabbersplaat 

Gemeente  Ondernemers Niet 
haalbaar 

  

 Variant drijvende golfbreker en 
kade 

Havenvisie / 
bijeenkomst 20 april 

Ventis en De Gier Ondernemers 
Krabbersplaat en 
gemeente 

Overleg 
loopt 

€ 1,2-1,4 
miljoen / 
n.t.b. 

Uitbreiding loswal t.b.v. reparatie 
riviercruiseschepen 

 Toekomstvisie 
Krabbersplaat / 
bijeenkomst 20 april 

Ondernemers 
Krabbersplaat 

Gemeente Overleg 
loopt 

n.t.b. 

Drijvend dok bij Krabbersplaat  Bijeenkomst Nautisch 
Enkhuizen  / 
bijeenkomst 20 april 

Ondernemers 
Krabbersplaat 

   

Faciliteren van demontage en recycling 
’end-of-life’ boten 

 Aantal ‘end of life’ 
boten in Nederland  
en potentiële 
afvalstromen 

Het Harpje Gemeente   

 Parkmanagement Krabbersplaat Collegeprogramma  Ondernemers   

Verbeteren bereikbaarheid en 
toegankelijkheid 

Geen auto’s tussen het water en de weg 
rond de Oude Haven 

 Havenvisie  Gemeente      

Behouden en zichtbaar maken van het 
cultuurhistorisch erfgoed 

Museumhaven in Oude Haven   Havenvisie        

Ligplaatsen voor voormalige 
(charter)schepen in Oude Haven en 
Oosterhaven 

  Havenvisie  Gemeente  BBZ     

Tredmolen bij overtoom  Havenvisie      

Investeren in de toeristische infrastructuur 
en voorzieningen 

Aansluiting routenetwerk West-Friesland  Overtoom in Oude Haven Havenvisie / HERT-
visie 

Waterrecreatie 
Advies 

provincie  Noord-
Holland 

 Schets 
gereed 

 n.t.b. 
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 Verbeteren routenetwerk in West 
Friesland 

 Recreatieschap 
Westfriesland 

   

 Verbeteren mogelijkheden voor 
dagtochten / aanleg vaardoelen 
IJsselmeer / Markermeer 

Bijeenkomst 20 april Gemeente RWS 
(dijkversterking) 

  

Uniforme bewegwijzering, “Welkom in 
Enkhuizen” 

 Havenvisie Toeristisch Platform Ondernemers en 
gemeente 

  

Verbeteren veilig parkeren bij station  Havenvisie BBZ Gemeente   

 

B - Samenwerken - binnen en met de sector, verbeteren en/of uitbreiden van (de kwaliteit van) het aanbod, service en gastvrijheid  

Ambities Wensen Plannen/projecten Bron document Initiatief  
i.s.m. / 
betrokken 

Status Kosten 

Kwaliteitsverbetering van toeristisch 
aanbod 

Herinrichting gebied Paktuinen / Oude 
Haven 

Oevers openbaar toegankelijk Havenvisie        

Ruimte voor evenementen / 
muziektent 

Havenvisie     

Hotel voor o.a. Chinese / 
Aziatische toeristen 

 De Proeftuin    

Verwijderen verwaarloosde schepen uit 
Oude Haven en Oosterhaven 

 Havenvisie     

Sanitairvoorziening bij ligplaatsen 
Oosterhaven 

Voorziening in bokkenloods 
Compagnieshaven (Kade) 

Havenvisie Compagnieshaven Gemeente   

Grootschalige dag/verblijfsrecreatie in 
gemeente 

Recreatieoord Enkhuizer Zand Stadsvisie Enkhuizen 
2030 

    

   Gemeente    

Meer doen voor jongeren (prioriteit) Meer verplaatsen in / kansen benutten  
doelgroep jongeren (o.a. Enkhuizer Zand) 

Bevorderen strand- en 
oeverrecreatie (incl. verhuur) 

Havenvisie / 
bijeenkomst 20 april 

Ondernemers en 
gemeente 
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Gericht onderzoek naar wensen 
‘jongeren’ (3 doelgroepen) 

 Bijeenkomst 20 april Gemeente    

Kitesurfmogelijkheden in Enkhuizen 
legaliseren 

Vergunning aanvragen bij de 
provincie (incl. rest NH) 

Bijeenkomst 20 april Gemeente Provincie   

 Onderzoek mogelijkheden locatie 
evenementen voor jongeren 

 Bijeenkomst 20 april Gemeente    

Samenwerking bevorderen Verbeteren samenwerking nautische 
bedrijven in Enkhuizen 

Uitbreiding leden Nautisch 
Enkhuizen 

 Nautisch Enkhuizen     

 Bepalen omzet en 
werkgelegenheid 

 Nautisch Enkhuizen    

 Bijhouden WAPP-lijst Havenvisie Havenoverleg Nautisch 
Enkhuizen, BBZ  

  

Enkhuizen wil een faciliterende en 
ondersteunende overheid zijn die 
initiatiefnemers (planologisch) helpt 
initiatieven te verwezenlijken. “Nee, tenzij 
…” wordt omgebogen in “Ja, mits ...” 

 Inzet Stadscoördinator Collegeprogramma      

  Routekaart Enkhuizen      

 

C - Verbeteren van de eigen en/of gezamenlijke promotie en marketing 

Ambities Wensen Plannen/projecten Bron document Initiatief  
i.s.m. / 
betrokken 

Status Kosten 

In 2030 is Enkhuizen de toonaangevende 
toeristische trekpleister van West-
Friesland 

  Stadsvisie Enkhuizen 
2030 

    

 Enkhuizen Boeit  Toeristisch Platform 
Enkhuizen  

Ondernemers   

Verlengen verblijftijd toeristen in 
Enkhuizen / toename bestedingen 

Versterken land - water relatie  Havenvisie Toeristisch Platform Horeca, etc.   

Minder versnippering promotie in Noord-
Holland 

Kracht van Enkhuizen scherper 
profileren (zie vb. Giethoorn) 

Havenvisie     

 Heel Noord-Holland Noord promoten 
(‘Destination Marketing’) 

 Bijeenkomst 20 april     



 

- 35 - 

 


