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Voorwoord 

 

Almere is een snelgroeiende stad met inmiddels meer dan 200.000 inwoners. Na de drooglegging van 

zuidelijk Flevoland in 1968 mede dankzij gemaal De Blocq van Kuffeler, een van de grootse gemalen 

ter wereld, is het snel gegaan. De Hoge en Lage Vaart hadden primair een functie voor de 

beroepsvaart voor het vervoer van goederen en grondstoffen. In 1985 werd de sluis in Almere Haven 

aangelegd. Het Weerwater, de Leeghwaterplas en de Noorderplassen zijn ontstaan omdat men zand 

nodig had voor de aanleg van Almere Haven, Almere Stad en de bruggen over de Hoge en Lage 

Vaart. De nieuwe plassen kregen een recreatiefunctie en werden verbonden door een netwerk aan 

verbindingen en grachten. Zowel binnendijks als buitendijks werden diverse jachthavens aangelegd. 

Buitendijks in Almere Haven, Muiderzand en bij De Blocq van Kuffeler. Binnendijks in het Weerwater 

en in de Noorderplassen.  

 

De gemeente Almere heeft aan Waterrecreatie Advies gevraagd of er behoefte is aan meer 

jachthavens in Almere of aan uitbreiding van het aantal ligplaatsen op korte en lange termijn. Er 

spelen allerlei ontwikkelingen waardoor deze vraag actueel is. In 2022 vindt de Floriade plaats aan het 

Weerwater waardoor (de jachthaven van) Haddock Watersport, Camping Waterhout en andere 

ondernemers zullen verdwijnen. Het waterfront van Almere Stad, de Esplanade, zal worden ingericht, 

o.a. om een functie te krijgen in het vervoer van bezoekers naar de Floriade. En zo zijn er talloze 

ontwikkelingen, in Almere Haven en Almere Poort, in Duin, Almere Buiten, Almere Oosterwold, 

Nobelhorst en, in de toekomst, in Almere Pampus. Er is veel water in Almere en rondom Almere in het 

Gooimeer, het IJmeer en het Markermeer. Een perspectief voor de waterrecreatie werd onlangs 

beschreven in de (concept) ‘Visie en Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie Almere’. Deze rapportage 

gaat verder in op de toekomst van de jachthavens.        
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1. Inleiding 
 

Zoals aangegeven in het Voorwoord zijn er allerlei ontwikkelingen gaande in Almere. Almere is een 

groeistad, onderdeel van de Noordvleugel en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Na de 

economische crisis in het begin van deze eeuw wordt er weer volop gebouwd. Niet alleen in Almere, 

ook in Muiden, Weesp en Amsterdam en in mindere mate in Blaricum, Huizen en Naarden. Het gebied 

ten noorden van Amsterdam (Waterland) is relatief rustig en zal ‘groen’ blijven. Lelystad lift mee op de 

ontwikkelingen in Almere en heeft eigen kwaliteiten.  

 

Sinds 1994 doet Waterrecreatie Advies onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de watersport.  

Jachthavens in heel Nederland worden benaderd met een vragenformulier waarop men bij herhaling 

van het onderzoek wijzigingen ten opzichte van de vorige meting aan kan geven. In o.a. 2012 en 

2016/2017 vond zo’n onderzoek plaats in het IJsselmeergebied en de Randmeren inclusief Flevoland 

binnen. Er is dus een historisch overzicht, maar er zijn ook trends en toekomstverwachtingen.   

 

Over trends wordt in de watersport veel gediscussieerd. Over het algemeen is de laatste 10 tot 15 jaar 

de trend neergaand waardoor veel partijen op zoek zijn naar alternatieven of een onderscheidend 

aanbod om de vrijgevallen ruimte in de havens te vullen. Voorbeelden zijn het creëren van nieuwe 

routes voor sloepen, ruimte in jachthavens voor drijvend wonen en campers, voorzieningen voor dag- 

en oeverrecreatie, betere verbindingen met het achterland en bijvoorbeeld betere voorzieningen en 

meer service en dienstverlening voor de ouder wordende watersporter (overnemen van onderhoud, 

ontzorgen). Deze ontwikkelingen zijn niet uniek in de watersport, maar gelden voor veel bedrijven en 

verenigingen in Nederland en in het buitenland.  

Met dit in algemene zin wat sombere beeld is de vraag naar de behoefte aan nieuwe jachthavens in 

Almere interessant. Het is een reden om een beter beeld te krijgen van de specifieke situatie in 

Almere en omgeving. De gemeente Almere heeft aan Waterrecreatie Advies navolgende vragen 

gesteld: 

a. Wat zijn de trends en ontwikkelingen in de watersport? Algemeen en binnendijks in het 

bijzonder.  

b. Wat is het huidige aanbod aan jachthavens, soorten ligplaatsen en boten in Almere? 

(binnendijks en buitendijks geclusterd) 

c. Wat is het aanbod en welke ontwikkelingen zijn er in de Noordvleugel / MRA met betrekking 

jachthavens / ligplaatsen?  

d. Wat is de behoefte of marktruimte aan nieuwe jachthavens / ligplaatsen in Almere rekening 

houdend met de verwachtte ontwikkeling van het aantal inwoners?  

e. Aan welk type jachthaven bestaat behoefte? Hoe groot moet een jachthaven zijn om 

exploitabel te zijn? 

f. Indien uit het onderzoek blijkt dat er op korte of lange termijn behoefte is aan een jachthaven 

of havens, welke locaties in Almere zijn daar dan voor geschikt?  

g. Is het mogelijk synergie te creëren met andere voorzieningen? 

In deze rapportage zullen wij bovenstaande vragen beantwoorden en een advies geven ten aanzien 

van de behoefte aan jachthavens en mogelijke locaties. Eerst schetsen wij een beeld van de 

ontwikkeling van de watersport in Nederland. Vervolgens zullen wij ingaan op Almere en omgeving. 

Wij hebben een aantal gesprekken gevoerd met jachthavens in Almere en met de gemeente om een 

zo goed mogelijk toekomstbeeld te kunnen schetsen.   

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

2.   Ontwikkeling van de watersport in Nederland  
 

a. Wat zijn de trends en ontwikkelingen in de watersport? Algemeen en binnendijks in het bijzonder.  

2.1.  Vergrijzing en afname van het aantal boten 
Vanaf ca. 1970 tot begin deze eeuw is het aantal kajuitzeiljachten en motorboten in Nederland fors 

toegenomen. Overal werden jachthavens aangelegd, ook in het IJsselmeergebied waar het aantal 

ligplaatsen toenam van ca. 5.000 in 1960 naar ruim 35.000 in 2010. Flevoland en de Randmeren 

profiteerden van gebrek aan ruimte in de oude Zuiderzeehavens. In 2003 werd een daling van het 

aantal passanten in het IJsselmeergebied gemeten, in 2012 daalde voor het eerst het aantal boten.  

In 2016 heeft Waterrecreatie Advies in opdracht van Rijkswaterstaat | Water, Verkeer en 

Leefomgeving een prognose opgesteld voor de ontwikkeling van de recreatievaart in 2030, 2040 en 

20501. Daarbij is rekening gehouden met de scenario’s uit de Toekomstverkenning Welvaart en 

Leefomgeving van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB).  

De prognoses van het PBL en het CPB zijn gecombineerd met de onderzoekgegevens van 

Waterrecreatie Advies en anderen in de watersport. Het rapport schetst een toekomstbeeld en 

scenario’s voor de watersport in 2030, 2040 en 2050. De verwachting is dat het aantal 

recreatievaartuigen in Nederland daalt. Dat heeft met een aantal ontwikkelingen te maken, waaronder 

vergrijzing in de watersport en jongeren die minder snel geneigd zijn een boot te kopen. De vergrijzing 

is een logisch gevolg van de geboortegolf na de tweede wereldoorlog. Bijna 75% van de huidige 

booteigenaren is ouder dan 50 jaar. In 1993 was dat 35%. 

Tabel: Leeftijdsontwikkeling van booteigenaren (passanten) uit 4 vergelijkbare onderzoeken.  

Het percentage eigenaren / schippers jonger dan 30 jaar is slechts 2%. Dat was 10% in 1993, een 

daling van 80%. Deze verschuiving is van belang voor de toekomst van de watersport. Als deze trend 

niet wordt doorbroken, komen er veel schepen te koop.  

Dat jongeren het gat dat aan het ontstaan is niet opvullen heeft meerdere redenen. Ook jongeren 

reizen graag. De lage vliegtarieven in combinatie met mooi weer en de mogelijkheid om ’s avonds 

naar een discotheek te gaan en tot diep in de nacht feest te vieren, is voor de groep jonger dan 30 

belangrijk. De sfeer en gezelligheid die zij zoeken wordt in Nederland in veel (watersport)plaatsen niet 

geboden of niet meer geaccepteerd.  

 

Verder heeft de economie uiteraard invloed en niet alleen de financiële crisis van 2008. Jongeren die 

een huis willen kopen moeten verplicht hun hypotheek aflossen. Dat tast de financiële ruimte aan.  

                                                      
1  Prognose ontwikkeling recreatievaart in 2030, 2040 en 2050, in opdracht van Rijkswaterstaat WVL, 

   Waterrecreatie Advies, augustus 2016. 

 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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Het krijgen van een hypotheek is lastiger omdat veel jongeren een tijdelijke of flexibele 

arbeidsovereenkomst hebben. Het lenen van geld om een boot te financieren past niet in zo’n plaatje.  

 

Het bezit van iets is minder belangrijk geworden. Door de economische omstandigheden is het ook 

noodzakelijk om goedkopere of creatieve varianten te bedenken. Huur, gedeeld eigenaarschap, het 

varen met de boot van je ouders, lenen van vrienden en kosten delen, allemaal oplossingen die te 

maken hebben met- en passen bij het niet zelf bezitten, bij het kiezen van prioriteiten, bij zoveel 

mogelijk flexibiliteit, zoveel mogelijk doen, ontdekken en beleven.  

 

Waterrecreatie Advies schat dat het aantal boten in Nederland, afhankelijk van het scenario, in de 

komende 30 jaar met 20 tot 30% zal dalen (ca. 1% per jaar). Onderzoek in het IJsselmeergebied, de 

Hollandse Plassen en in Zeeland wijst uit dat dit inderdaad al een aantal jaren gaande is. Het is een 

gemiddelde, lokaal zijn er wel verschillen. Er zijn ook plaatsen waar het aantal boten toeneemt.  

2.2.  Toervaart 
Vergrijzing speelt ook in andere sporten. In het buitenland levert dat een vergelijkbaar beeld. Het is 

ook een kans. De huidige ouderen zijn actiever en het varen met een motorboot kan je tot op late 

leeftijd doen. In de afgelopen decennia zijn boten gemiddeld langer en comfortabeler geworden. Dat 

leidt tot verlenging van het vaarseizoen en de mogelijkheid lange tochten te maken en nieuwe 

vaargebieden te ontdekken. Dat kan met een boot of bijvoorbeeld met een camper. Ook bij die groep 

gaat het om het ontdekken van nieuwe gebieden, van een nieuwe “beleving”. Jachthavens bieden 

graag faciliteiten aan campers als variant op passanten met een boot.  

Per saldo daalt het aantal vaarbewegingen in Nederland. Het aantal passanten in jachthavens daalt 

sinds 2003 en parallel daaraan het aantal sluispassages (recreatievaart). De gemiddelde verblijftijd 

van passanten in jachthavens neemt wel toe omdat men vaak fietsen aan boord heeft en het 

achterland wil ontdekken. Het varen op zich is minder belangrijk geworden. Dat is positief voor de 

bestedingen. Passanten in het IJsselmeergebied geven gemiddeld ca. € 115 per boot per dag uit2 . In 

vergelijking met andere recreatiesectoren is dat veel. Watersport is, of kan dus belangrijk zijn voor de 

lokale of regionale economie.     

2.3.  Dagtochten 
Een derde ontwikkeling die invloed gaat hebben op de toekomst van de watersport is toename van het 

aantal woningen in een gebied met een ligplaats aan het water. Per saldo daalt weliswaar het aantal 

meerdaagse vaartochten, maar het aantal dagtochten neemt toe. In de MRA en in Almere in het 

bijzonder worden in de komende decennia veel woningen gebouwd. Het bouwen van woningen aan 

het water is een kans. De waarde van een woning neemt met 10 tot 20% toe als het water recreatief 

bruikbaar is. Telkens vaker worden ligplaatsen bij woningen gecreëerd, met name voor sloepen.  

Conclusie 
De algemene tendens is dat door de vergrijzing (babyboomgeneratie die op termijn stopt met varen) 

en jongeren die geen boot kopen omdat ze het niet kunnen of willen betalen of opzien tegen het 

onderhoud (“te veel gedoe”), het aantal boten in Nederland af zal nemen. Veel jongeren hebben via 

zeilscholen en het meevaren met hun ouders of vrienden wel kennis gemaakt met de watersport. Ze 

lenen of huren liever af en toe een boot. Ze hebben het te druk, doen of willen teveel en een boot kan 

dan niet uit. Watersport en waterrecreatie blijft echter zeker populair maar het wordt anders. De 

toervaart met kajuitboten daalt en het aantal dagtochten met sloepen en kleine bootjes neemt toe. 

Deze transitie wordt bepaald door de mogelijkheden in een gebied en die zijn niet overal gelijk. Men 

wil “rondjes” kunnen varen.     

  

                                                      
2 Recreatietoervaart in het IJsselmeergebied, de mening van 787 passanten en ligplaatshouders, 

Waterrecreatie Advies, januari 2014 
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3.  Jachthavens in Almere en omgeving 
 

b. Wat is het huidige aanbod aan jachthavens, soorten ligplaatsen en boten in Almere? (binnendijks 

en buitendijks geclusterd) 

3.1. Jachthavens en havens in Almere  

Almere binnendijks 

 

1. Weerwater, Haddock Watersport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haddock Watersport in 2018 

 

 

Haddock Watersport had een jachthaven aan het Weerwater met 400 ligplaatsen. De haven is / wordt 

ontruimd om plaats te maken voor de Floriade. Haddock Watersport heeft op 1 mei het terrein 

verlaten. Een deel van de (voormalige) ligplaatshouders heeft een nieuwe plaats gevonden bij 

jachthavens in de buurt. Sommigen hebben hun boot in de stad in een van de woonwijken 

neergelegd. In de haven liggen nog een aantal boten, maar die moeten op 1 oktober definitief weg 

zijn. Er is geen toezicht meer en de haven is inmiddels slecht te bereiken.  

 

2. Weerwater, ligplaatsen in beheer bij gemeente: 

a. Passantenplaatsen haven De Fantasie 

b. Lig- en passantenplaatsen Hengelostraat  

c. Lig- en passantenplaatsen Deventerpad 

 

Aan de zuidkant van het Weerwater bij de 

wijk De Fantasie en naast de Waterskibaan 

Lido Almere ligt een passantenhaven in 

beheer bij de gemeente. De lengte van de 

kade voor passanten is ca. 140 m.   

 

 

Passantenhaven De Fantasie 
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Ligplaatsen Hengelostraat 

 

 

Aan de Hengelostraat ligt een haventje met een steiger voor passanten en twee steigers voor de 

rondvaartboten van voorheen Almere Veertje. Almere Veertje is onlangs overgenomen door de Grote 

Sloep en gaat verder onder de naam Almere Rondvaarten. De passantenplaatsen worden beheerd 

door de gemeente.  

 

 Ligplaatsen Deventerpad, de Weerwaterhaven 

 

Aan het Deventerpad bij het centrum ligt een haventje, de Weerwaterhaven. De steiger in de haven is 

afgesloten met een hek. De plaatsen aan die steiger zijn verhuurd door de gemeente als vaste 

ligplaats. De kade rondom is bestemd voor passanten.  

 

3. Weerwater, Esplanade 
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Aan de Esplanade ligt een stukje steiger (‘particuliere oever’) maar er zijn geen vaste lig- of 

passantenplaatsen. De toegankelijkheid en openbaarheid van dit waterfront van Almere is beperkt.  

 

4. Leeghwaterplas, haventje Scouting 

 

 

 

 

 

 

 

Haventje Scouting tussen de 

Leeghwaterplas en de Hoge 

Vaart 

 

 

Tussen de Leeghwaterplas en de Hoge vaart ligt een sluisje. Tussen deze sluis en de Hoge Vaart 

heeft Scouting Hannie Schaft ca. 20 ligplaatsen en een clubgebouw in het Bos der Onverzettelijke. 

Rond de Leeghwaterplas bevinden zich verder geen vaste ligplaatsen, wel een aantal ‘afmeeroevers’ 

(zie verder hoofdstuk 4).  

  



- 7 - 

5. Noorderplassen, ligplaatsen in beheer bij WSV Noorderplassen West: 

a. Baai-Haven, linkerzijde (Ploeganker) en bij Restaurant De Kapitein 

b. Octant-Haven 

c. Kroonknoop  

d. Jakobsstaf Zuid  

e. Jakobsstaf Noord 

 

Ligplaatsen in beheer bij WSV Noorderplassen West 

 

Het totaal aantal ligplaatsen van WSV Noorderplassen West, verspreid over 5 locaties bedraagt 187. 

De ligplaatsen worden gepacht van de gemeente en kunnen alleen worden gehuurd door 

(toekomstige) bewoners van de Noorderplassen West. Dit dient bij inschrijving te worden aangetoond. 

Restaurant De Kapitein in de Baaihaven, tevens clubhuis van de WSV, wordt van de WSV gepacht 

door De Grote Sloep die vanuit de Baaihaven rondvaarten organiseert en kano’s en zeilboten 

verhuurt.   

6. Boat House, Noorderplassen 

 

Bij Restaurant Boat House bevindt zich ook een haventje bestemd voor o.a. bezoekers van het 

restaurant. In dit haventje verhuurt Boei 2 een aantal sloepen, motorboten, BBQ-donuts, kano’s en 

waterfietsen.   



- 8 - 

Verder bevinden zich in de Noorderplassen veel woningen met een eigen ligplaats waaraan een grote 

diversiteit aan boten, zoals zeiljachten en motorboten, sloepen, surf- en supplanken, kano’s, 

rubberbootjes etc. 

 

Boten bij woningen in de Noorderplassen West 

 

7. Overig Almere binnendijks 

In Almere Buiten zijn net als in de Noorderplassen West veel woningen aan het water gebouwd met 

eigen ligplaatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almere 

Buiten 
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In Almere Buiten bevindt zich nog een passantenhaven, de Evenaarhaven, in beheer bij de gemeente. 

De lengte van de kade bedraagt ca. 150 m, het aantal plaatsen volgens het Onderzoeksrapport 

Privatiseren gemeentelijke ligplaatsen Almere (2017) bedraagt 14.  

 

 

Volgens het rapport uit 2017 worden de 20 

passantenligplaatsen in de Hengelohaven 

aan het Weerwater als vaste ligplaats 

verhuurd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Evenaarhaven in Almere Buiten. Volgens bovenstaande foto uit september 2016 lagen daar                    

7 passanten. 
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Almere buitendijks 

 

8. Gemeentehaven Almere Haven  

 

In Almere Haven zijn twee jachthavens. De haven in de havenkom bij de sluis wordt beheerd door de 

gemeente. De havenmeesters bedienen ook de sluis. De haven heeft 65 vaste ligplaatsen en 55 

specifieke passantenplaatsen (plaatsen die niet op jaar- of seizoenbasis worden verhuurd).  

 

9. WSV Almere Haven   

 

WSV Almere Haven heeft 474 vaste ligplaatsen. Conform de pachtovereenkomst met het 

Rijksvastgoed Bedrijf (RVB) mogen alleen inwoners van Almere in deze haven liggen. Vanuit de 

oorsprong, de WSV is opgericht in 1977 en men pachtte de haven destijds van Rijkswaterstaat, was 

dit begrijpelijk. Nu zijn dit soort beperkingen evenals het verbod om commerciële activiteiten te 

ontwikkelen, niet meer van deze tijd en probeert de WSV meer vrijheid te krijgen.  
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10. Marina Muiderzand   

 

 

Marina Muiderzand is met 850 ligplaatsen de grootste (commerciële) haven in Almere. Wat WSV 

Almere Haven contractueel niet mag bieden, biedt Marina Muiderzand in ruime mate. Op het terrein 

zijn allerlei bedrijven gevestigd die nevenactiviteiten ontplooien. Het is een full-service haven waar 

mensen worden ontzorgd. De haven heeft niet alleen ligplaatsen in het water maar ten noorden van 

de haven ook een catamaranstrand en een strand waarvandaan men kan kitesurfen.  

   

 

11. WSV De Blocq van Kuffeler   

WSV de Block van Kuffeler heeft 183 vaste ligplaatsen en is eigenlijk gericht op het Markermeer. In de 

haven liggen op een uitzondering na, alleen maar (grote) zeiljachten. Het is een beetje een 

buitenbeentje in Almere. Met de plannen voor het gebied zoals het project ´Oostvaardersplassen 

Almere´ en het idee voor een natuurtransferium en toegangspoort van het Nationaal Park Nieuw Land 

zoals beschreven in de concept Visie en Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie Almere, krijgt het 

gebied weer meer aandacht.  

De jachthaven van WSV De Blocq van Kuffeler 
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3.2. Jachthavens in de omgeving van Almere 
 

c. Wat is het aanbod en welke ontwikkelingen zijn er in de Noordvleugel / MRA met betrekking 

jachthavens / ligplaatsen?  

Randmeren 

De Randmeren zijn een uitgestrekt gebied vanaf de Ketelmeer t/m het Gooimeer.  Ruim 1/3 van de 

ligplaatsen in het IJsselmeergebied bevinden zich in de Randmeren. Er zijn 64 havens en ruim 12.500 

ligplaatsen. Qua ontwikkeling hebben de Randmeren het niet makkelijk. Passanten, sluispassages, 

het aantal ligplaatshouders en wachtlijsten dalen al een aantal jaren. Er zijn grote problemen geweest 

met waterplanten door verbetering van de waterkwaliteit. Daarnaast is Harderwijk bezig haar 

waterfront te vernieuwen. Havens in Harderwijk werden verplaatst of gesloten. Inmiddels is alles weer 

op orde en zijn de havens in het waterfront van Harderwijk weer open.  

 

De Roggebotsluis ligt bij Kampen. Uit de afname van de sluispassages kan worden geconcludeerd dat 

de toervaart daalt. Dat komt overeen met de trends die in hoofdstuk 2 zijn beschreven. Het aantal 

lange vakanties met de boot neemt af, maar anderzijds neemt het aantal dagtochten toe. Dagtochten 

maakt men in omgeving van de vaste ligplaats.   

Het Gooimeer 

Het Gooimeer is het meest westelijke deel van de Randmeren en ligt het dichtst bij de MRA of maakt 

daar deel van uit. Niet alleen Almere, maar ook Blaricum, Huizen en Naarden zijn druk met hun 

waterfront bezig. Blaricum is bezig met Blaricum aan Zee en ontsluiting van de ligplaatsen in de 

Blaricummermeent. Huizen is bezig met een kustvisie en de Gooise Meren starten met een 

Kustlijnvisie (o.a. Naarden en 

Muiden).  

De verschuiving van toervaart 

naar dagtochten en van 

zeilboten naar motorboten is in 

alle plaatsen en havens rond 

het Gooimeer zichtbaar. Er is 

veel aandacht voor het netwerk 

aan verbindingen, in Almere is 

dat de Blauwe As, bij Naarden 

gaat het om de geplande 
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ontsluiting naar de Naardertrekvaart, een nieuwe passantenhaven in de stad en verbindingen 

binnendoor naar Loosdrecht en Muiden. Er zijn geen plannen om het aantal vaste ligplaatsen in het 

Gooimeer verder uit te breiden.    

IJmeer 

Almere (Muiderzand), Muiderberg, Muiden, Amsterdam (deels) en Uitdam worden tot het IJmeer 

gerekend. Wat de watersport betreft gaat het in Amsterdam om de havens die qua ligplaatshouders 

gericht zijn op het IJmeer. Een deel van die havens ligt achter de Oranjesluizen. Buiten de sluis gaat 

het om de havens in Zeeburg, IJburg en Durgerdam.  

Muiden had plannen voor een nieuwe buitendijkse haven. Die plannen zijn recent gesneuveld door 

weerstand vanuit de stad en cultuurhistorische argumenten (forten en zichtlijnen). Er zijn nog wel 

plannen voor een nieuwe binnendijkse haven vooral gericht op kleinere boten zoals sloepen en 

vaarroutes in het achterland. Die ontwikkeling sluit aan op de plannen van de Krijgsman in Muiden en 

de Bloemdaler polder tussen Muiden en Weesp. In dat gebied worden 4.000 nieuwe woningen 

gebouwd waarvan een belangrijk deel een tuin en een ligplaats aan het water krijgt. De 

doorvaarthoogte van de (vaste) bruggen in beide projecten bedraagt 1,50 m. Dat betekent dat het 

water alleen geschikt is voor kleine sloepen en vergelijkbare boten.     
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Amsterdam is gestart met de tweede fase van IJburg. Daarin is ruimte opgenomen voor nieuwe 

ligplaatsen, op vergelijkbare wijze waarop dat in IJburg Fase 1 is gedaan: deels in een nieuwe 

jachthaven, deels in de grachten en verbindingen. In Uitdam is in 2017 een vernieuwde jachthaven 

van Europarcs geopend in combinatie met een groot aantal vakantiewoningen.  

Markermeer 

De Blocq van Kuffeler, Lelystad, Enkhuizen en de kuststrook tussen Hoorn en Marken incl. Gouwzee 

wordt tot het Markermeer gerekend. Pampushaven hoort dus nog bij het IJmeer.  

 

3.3. Samenvatting en conclusies  
In en rondom Almere zijn veel jachthavens. Het water is bepalend voor de boten die er (kunnen) 

varen. Er zijn wel wat veranderingen gaande: het aantal motorboten neemt in verhouding tot het 

aantal zeiljachten langzaam toe en het totale aantal boten in het hele IJsselmeergebied daalt met ca. 

1% per jaar. Per gebied zijn er echter verschillen. Die blijken in eerste instantie uit navolgende tabel 

met kerncijfers. 

  Aantal 
havens 

Ligplaatsen Bezetting 
(%) 

ZB (%) MB (%) L gemidd. 
[m] 

Randmeren 64 12.674 83,6 53 47 9,0 

Gooimeer 6 2.981 87,8 64 37 8,9 

IJmeer 31 3.656 90,3 50 50 9,5 

Markermeer 16 2.121 97,1 93 7 10,2 

Almere binnendijks 2 587 85,2 10 90 7,6 

Almere buitendijks 4 1.572 90,6 76 24 10,1 

 

Bron: Monitor watersport IJsselmeergebied 2016/2017 door Waterrecreatie Advies in opdracht van 

RWS, provincies en gemeenten 

 

Rond Almere (buitendijks) varen veel zeiljachten met een uitschieter in het Markermeer (93%). Het 

Markermeer (en het IJsselmeer) is ‘groot open water’, dat verklaart het hoge percentage zeiljachten. 

Binnendijks in Almere varen anderzijds hoofdzakelijk motorboten, de boten zijn kleiner en de bezetting 

van de havens binnendijks is het laagst. In deze telling zijn we uitgegaan van cijfers uit 2016/2017, 

dus incl. de haven van Haddock Watersport.  
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4. Verschuivingen in Almere 
 

d 1. Wat is de behoefte of marktruimte aan nieuwe jachthavens / ligplaatsen in Almere? 

Om inzicht te krijgen in recente ontwikkelingen, verschuivingen van boten en toekomstverwachtingen 

is gesproken met de manager van de gemeentelijke havenkom in Almere Haven3 en met  de 

havenmeester van Watersportvereniging Almere Haven4. Zoals uit de beschrijving van de havens en 

karakteristieken in hoofdstuk 3 blijkt, zijn de boten in het binnenwater van Almere anders dan de boten 

buitendijks. Binnendijks zijn de boten gemiddeld kleiner en de mix is anders; 90% van de boten 

binnendijks zijn motorboten. Almere Haven heeft als toegangspoort van Almere gelegen aan het 

Gooimeer, van de buitendijkse havens de sterkste relatie met Almere binnendijks.  Marina Muiderzand 

en WSV De Blocq van Kuffeler richten zich op een andere doelgroep.      

4.1. Interview WSV Almere Haven 
Met 474 ligplaatsen en 650 leden is WSV Almere Haven de oudste en grootste watersportvereniging 

in Almere. In de afgelopen jaren heeft de vereniging flink in kwaliteitsverbetering geïnvesteerd. 

Steigers werden vernieuwd en voorzieningen verbeterd. De haven heeft een aantal camper- en 

kampeerplaatsen, een actieve afdeling die zich met jeugdzeilen bezighoudt en de vereniging 

organiseert een groot aantal zeilwedstrijden per jaar. De helft van de ligplaatshouders had een 

zeilboot of zeiljacht, de andere helft een motorboot. Er vindt om verschillende redenen een 

verschuiving plaats naar meer motorboten. De waterplantenproblematiek is daar een van, maar ook 

vergrijzing in de watersport en het opheffen van de haven van Haddock Watersport aan het 

Weerwater. Men schat inmiddels 10 tot 20% van de ligplaatshouders van Haddock overgenomen te 

hebben. Er is echter geen plaats meer, de haven is (weer) volledig bezet. De overige boten van 

Haddock liggen deels nog in de haven aan het Weerwater (tot 1 oktober) en deels verspreid in de 

stad. Gewezen wordt op o.a. de Waterwijk en de Kruidenwijk.  

Over veiligheid is vrij uitgebreid gesproken. Veiligheid is een probleem in Almere. Er wordt ingebroken 

in boten en motoren worden gestolen. De haven heeft het terrein goed afgeschermd met een hek, 

toegangspoorten en bewakingscamera’s, maar 100% veilig is het nooit. Ook over het water kan men 

een haven benaderen. Veiligheid is een van de redenen dat eigenaren van boten bereid zijn een 

hoger tarief te betalen als er problemen zijn met diefstal en vandalisme. Vanuit de Noorderplassen zijn 

om die reden o.a. een aantal boten naar Almere Haven gekomen.  

Naar de toekomst toe is men zich bewust van de trends zoals aangegeven in hoofdstuk 2. De haven 

heeft geen uitbreidingsplannen, ook geen uitbreidingsmogelijkheden. De bezetting is goed (100%), 

mede dankzij het sluiten van de haven van Haddock maar de toekomst en afname van het bootbezit 

baart ook zorgen. Een kans is de ontwikkeling van het varen met sloepen en de ontwikkeling van 

sloepenroutes. Met belangstelling kijkt men daarom naar plannen in Muiden, Weesp, Blaricum en 

Huizen en de bij Naarden geplande verbinding met de Vechtplassen. Voor dagtochten met sloepen 

kan Almere Haven een bestemming worden en voor bijvoorbeeld een weekendtocht een 

toegangspoort naar het binnenwater van Almere.     

 

4.2. Interview Gemeentehaven Almere Haven 
Gesproken is met de manager van de gemeentelijke havenkom. Hij is ook betrokken bij de door het 

college vastgestelde handhavingsinstructie om (potentiele) overlast én (potentieel) gevaar voor milieu 

en verrommeling als gevolg van illegaal en onjuist afgemeerde en verwaarloosde vaartuigen tegen te 

gaan. Met ingang van het vaarseizoen 2019 zal worden opgetreden tegen situaties die als hinderlijk of 

                                                      
3 Manager gemeentelijke havenkom in Almere Haven, Philip van Evert 
4 Havenmeester WSV Almere Haven, Lesley Anema 
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onwenselijk bij de gemeente worden gemeld. Deze handhavingsinstructie leidt tot het verplaatsen van 

(illegaal afgemeerde) boten.  

De havenkom in Almere Haven heeft 65 vaste ligplaatsen van 8 tot 12 meter en 55 ‘specifieke 

passantenplaatsen’ (plaatsen die niet op jaar- of seizoenbasis worden verhuurd). Het aantal 

passanten in Almere Haven is vrij stabiel. Alle ligplaatsen zijn verhuurd, hetgeen mede wordt 

veroorzaakt door de lage tarieven. De voorzieningen zijn beperkt, het voormalig havenkantoor is 

verpacht aan een horeca-exploitant. In theorie is er ruimte om extra ligplaatsen te creëren, maar dat 

gaat ten koste van de ruimte voor evenementen. Gezien de trends en de locatie bestaat een voorkeur 

voor het vrij houden van het beschikbare water. Een vergelijkbare keuze is met succes in de 

Bataviahaven in Lelystad gemaakt. De haven verdient een kwaliteitsimpuls, het water is slecht 

toegankelijk en de omgeving bestaat uit veel steen en beton. Hout en groen ontbreekt hetgeen 

ondanks de vele horecagelegenheden en terrassen ten koste gaat van de sfeer. Almere Haven heeft 

geen attractief waterfront en dat is vergelijkbaar met de situatie bij de Esplanade.  

Over de vastgestelde “Handhavingsinstructie’ en de ‘Nadere regels Ligplaatsen van vaartuigen in de 

Gemeente Almere’ is uitgebreid gesproken. Artikel 4 van de ‘nadere regels’ stelt dat het 

ligplaatsverbod (APV 2011, art. 5:19) niet geldt voor recreatievaartuigen tot een lengte van 4,5 meter 

langs de als ‘afmeeroever’ aangewezen oevers (zie groene oevers op onderstaande kaart).  
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Achtergrond van deze regeling is dat kleine bootjes waar jachthavens meestal ook geen ligplaatsen 

voor hebben, gratis in Almere mogen liggen. Volgens de toelichting bij de nadere regels hebben boten 

tot een lengte van 4,5 meter ook een lengte, breedte en diepgang die nog net passend is voor de 

meest gebruikte waterprofielen in Almere.  

Veel oevers in Almere zijn op de kaart groen gekleurd. Recreatievaartuigen tot 4,5 meter lengte 

mogen daar dus gratis liggen. Uit de nadere regels (art. 13) blijkt verder dat men niet onder- of binnen 

een afstand van 10 meter van bruggen of viaducten een ligplaats in mag nemen. Hetzelfde geldt voor 

met riet, biezen, lisdodden of soortgelijke planten begroeide oppervlakten (en oevers).  

Verder mag een schip conform art. 16 niet in verwaarloosde staat verkeren en moet de rechthebbende 

voorkomen dat het vaartuig door lekkage of neerslag geheel of gedeeltelijk zinkt. Gezonken schepen 

mogen volgens de Wrakkenwet door de gemeente worden geruimd. Tenslotte is de eigenaar volgens 

art. 17 verplicht zijn vaartuig aan behoorlijke landvasten af te meren en wel zodanig dat het al dan niet 

met gebruik van stootwillen vrij ligt van de kaden, steigers, palen of andere schepen.   

De regels zijn duidelijk, maar de gemeente heeft tot nu toe nog niet handhavend opgetreden. Conform 

de door het college opnieuw vastgestelde handhavingsinstructie gaat de gemeente met ingang van 

het watersportseizoen 2019 handhaven. Overtreders krijgen een strafbeschikking en moeten binnen 

10 dagen verdwijnen of aan de eisen voldoen.    

Deze regeling en gemaakte afspraken hebben consequenties voor de behoefte aan ligplaatsen of 

jachthavens in Almere op korte termijn. Volgens de havenmanager lagen er in mei nog ca. 200 boten 

in de voormalige jachthaven van Haddock Watersport. Van het aantal boten in de stad dat al dan niet 

aan de nadere regels voldoet kon (nog) geen schatting worden gemaakt.  

Er is nog gesproken over havens in de stad die qua beheer onder de gemeente vallen en of in die 

havens nog uitbreidingsmogelijkheden zijn te voorzien. De technische uitbreidingsmogelijkheden bij 

de 3 door de gemeente beheerde haventjes aan het Weerwater zijn beperkt. Haven de Fantasie heeft 

de meeste ruimte, maar is bestemd voor passanten.    

 

4.3. Vraag en aanbod binnendijks 
Een fietstocht door de Waterwijk en de Kruidenwijk via Almere Stad naar de Stedenwijk en terug via 

Parkwijk en de Verzetswijk leverde ca. 175 boten op langs een ‘afmeeroever’ (art. 4). Naar schatting 

25 – 50% daarvan voldoet niet aan het gestelde in de nadere regels. Voor dit onderzoek naar de 

eventuele behoefte aan jachthavens in Almere (korte en lange termijn) is het relevant een inschatting 

te maken van de boten die eventueel belangstelling zouden hebben voor een ligplaats in een 

(jacht)haven. Desgevraagd hebben tijdens de fietstocht een aantal eigenaren aangegeven graag 

bereid te zijn een redelijke financiële bijdrage te betalen voor een vaste ligplaats in de wijk nabij de 

eigen woning (voor hun boot die langer was dan 4,5 meter). WSV Noorderplassen West biedt 

dergelijke ligplaatsen, ook tegen een vergoeding. Verder werd gewezen op het belang van sociale 

controle bij de keuze voor een ligplaats buiten een jachthaven. Een van de geïnterviewden had een 

camera op zijn huis gemonteerd, gericht op zijn boot. Als de sociale controle beperkt is, heeft dat 

zichtbare gevolgen voor de kwaliteit van de afgemeerde vaartuigen.  

Binnen deze opdracht is (nog) geen ruimte om een keer met een boot door al het bevaarbare water in 

Almere te varen, boten te tellen en situaties vast te leggen. Deze fietstocht gaf dan ook geen compleet 

beeld, maar wel een indruk van wat er aan de hand is. Het is in ieder geval duidelijk dat, indien de 

gemeente gaat handhaven conform de vastgestelde handhavingsinstructie en de Nadere regels 

Ligplaatsen van vaartuigen in de Gemeente Almere, een fors aantal schepen op zoek moet naar een 

andere ligplaats. Dat geldt eerst voor de boten aan de ‘afmeeroevers’ en na 1 oktober ook voor de ca. 

200 boten in de voormalige haven van Haddock Watersport. Een deel van de kwalitatief betere boten 

heeft inmiddels een ligplaats gevonden bij de WSV Almere Haven, maar die is inmiddels volledig 

bezet. Een deel van de grotere boten ligt nog in de stad en in een aantal gevallen is de kwaliteit 
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zodanig, dat een ligplaats in een jachthaven niet voor de hand ligt. In ieder geval niet bij Marina 

Muiderzand of WSV De Blocq van Kuffeler.  

Een flink deel van de boten in de stad langs de ‘afmeeroevers’ (art. 4, groen gekleurd) is 4 à 4,5 meter 

lang. Veel boten zijn echter net iets langer tot kajuitzeiljachten en motorboten van 7 tot 9 meter lengte. 

Indien de prijs redelijk is, zouden deze boten mogelijk geïnteresseerd zijn in een vaste ligplaats in een 

jachthaven. Er zijn ook boten die binnen die lengte vallen, maar in dusdanige staat verkeren dat een 

betaalde ligplaats niet meer haalbaar is en eigenlijk alleen sloop of recycling resteert. Het is belangrijk 

dat in zo’n geval de eigenaar achterhaald kan worden. Het is tegenwoordig niet moeilijk of kostbaar 

schepen van een chip te voorzien5. Dit gebeurt o.a. in Amsterdam (en IJburg).          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illegaal afgemeerde boten aan de passantensteiger in de haven bij de Hengelostraat / Urkwal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boten in de Waterwijk 

                                                      
5 Aantal ‘end of life’ boten in Nederland en potentiële afvalstromen, Waterrecreatie Advies, januari 

2015 
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Almere Haven binnendijks 

 

Aan de Leeghwaterplas en in de Stedenwijk 

 

Almere Stad 
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4.4. Conclusie 
Sommige steden vragen middels een vignet een vergoeding voor het gebruik van oevers en kaden als 

vaste ligplaats voor boten. Almere heeft een grens bepaald op 4,5 meter. Boten die kleiner zijn dan 

4,5 meter mogen gratis in de stad liggen langs daarvoor bestemde afmeeroevers. Boten die langer 

zijn dan 4,5 meter mogen behalve aan particuliere grond en in jachthavens niet in de stad liggen, 

passanten uitgezonderd (max. 3 dagen). Als de gemeente binnendijks gaat handhaven conform de 

vastgestelde handhavingsinstructie en de Nadere regels Ligplaatsen van vaartuigen in de Gemeente 

Almere, dan ontstaat per direct een niet oplosbaar tekort aan ligplaatsen. Beide havens in Almere 

Haven zijn volledig bezet, de andere havens buitendijks richten zich op een andere doelgroep en/of 

bieden een prijs-kwaliteit die niet past bij de boten die binnendijks liggen. De (nog) vrije ligplaatsen bij 

WSV Noorderplassen West zijn bestemd voor mensen die in de Noorderplassen West wonen of gaan 

wonen. De ligplaatsen in de gemeentelijke haventjes aan het Weerwater zijn bestemd voor passanten 

(bestemmingsplan), maar hebben fysiek ook onvoldoende ruimte om het probleem op te lossen.  

Scherper inzicht in het tekort aan ligplaatsen binnendijks kan alleen worden bepaald door een betere 

inventarisatie van boten die nu binnendijks in Almere liggen. Het aantal is in ieder geval zo groot dat 

het niet oplosbaar is zonder binnendijks een nieuwe jachthaven aan te leggen. Het benodigde aantal 

ligplaatsen in een nieuwe jachthaven wordt beïnvloed als boten langer dan 4,5 meter tegen betaling 

van een vergoeding (vignet) legaal langs ‘afmeeroevers’ in de stad mogen liggen. Die wens bestaat bij 

booteigenaren, maar is in strijd met de vastgestelde handhavingsinstructie. Gezien de gesignaleerde 

veiligheidsproblemen zal er altijd vraag zijn naar een jachthaven. Ligplaatsen waar geen toezicht of 

sociale controle is, zijn kwetsbaar. Dat geldt ook voor de ligplaatsen van WSV Noorderplassen West.   

Bij de behoefte aan ligplaatsen of jachthavens in Almere op lange termijn speelt de 

woningbouwontwikkeling en toename van het aantal inwoners en rol. Door de vergrijzing en 

verandering van het vaargedrag daalt het aantal boten. Anderzijds is Almere is onderdeel van de 

Noordvleugel en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De woningbouwopgave in Almere is fors en 

mensen hebben behoefte aan recreatiemogelijkheden. Het varen met een boot is zeker in een 

waterrijk gebied een optie. In navolgend hoofdstuk wordt daar verder op ingegaan en wordt naar de 

consequenties van de groei van Almere en de MRA voor de watersport en jachthavens in het 

bijzonder gekeken.   
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5. Woningbouwontwikkeling in Almere en gevolgen voor het aantal boten 
 

d 2. Wat is de behoefte of marktruimte aan nieuwe jachthavens / ligplaatsen rekening houdend met de 

verwachtte ontwikkeling van het aantal inwoners?  

In Nederland wonen ca. 17 miljoen mensen en er liggen ca. 160.000 boten in jachthavens en 40.000 

in sloten en kanalen (in het water)6. Een op de ruim 100 mensen heeft dus een boot in een 

jachthaven. In totaal zijn er ca. 500.000 boten in Nederland, incl. boten die op de wal worden gestald. 

Dat wil niet zeggen dat 1 op 35 mensen een boot heeft, want er zijn veel mensen die behalve een 

boot in een jachthaven ook nog een surfplank, kano of anderzijds bij het huis of in een schuurtje of 

garage hebben liggen. Er zijn waterrijke gedeelten in Nederland met veel boten en delen waar het 

aantal boten beperkt is. In de jachthavens in Flevoland liggen ca. 8.000 boten en Flevoland heeft ruim 

400.000 inwoners. De ‘bootbezetting’ per inwoner in jachthavens in Flevoland (50) is dus 2 keer zo 

hoog als in Nederland gemiddeld (100). Met al het water in en rondom Flevoland is dat vrij logisch. 

Almere heeft ruim 200.000 inwoners, de helft van alle inwoners in Flevoland en had in 2018 ca. 1.500 

boten in jachthavens (1:140). Het aantal boten per inwoner in een jachthaven in Almere is dus relatief 

laag. In Lelystad is dat getal hoog, dat heeft vooral te maken met het hoge percentage Duitse 

ligplaatshouders in Lelystad. 

Het percentage boten in jachthavens in Almere is laag, mede omdat de bevolking in Almere gemiddeld 

jong is en zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, de aanschaf van een boot niet bovenaan het verlanglijstje staat. 

Als je Google Earth bekijkt of door de stad fietst of vaart, dan zie je dat er wel heel veel boten aan 

afmeeroevers en bij woningen buiten de jachthavens liggen. Over het algemeen zijn deze boten 

kleiner en vaak goedkoper dan een gemiddelde boot in een jachthaven. De verhouding 1:140 is dus 

geflatteerd, het bootbezit is hoger. Omdat er geen registratie is, is het werkelijke ‘getal’ moeilijk in te 

schatten, maar stel dat er nog 500 boten bij particulieren in het water en langs afmeeroevers lagen in 

2018, dan heeft ca. 1:100 inwoners een boot in het water. Door de gemaakte afspraken (o.a. WSV 

Almere Haven, WSV Noorderplassen West en boten aan ‘afmeersteigers’) zijn de meeste boten in 

Almere wel van mensen die ook in Almere wonen.          

 

Zeiljachten in de haven van WSV De Blocq van Kuffeler, een andere doelgroep dan Almere 

binnendijks 

                                                      
6 https://www.waterrecreatieadvies.nl/nl/projecten/aantal-boten-in-nederland.html  

https://www.waterrecreatieadvies.nl/nl/projecten/aantal-boten-in-nederland.html
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De website van de gemeente geeft een prognose voor de ontwikkeling van de bevolking en de 

woningvoorraad7. Het inwonertal zal de komende 30 jaar groeien van ruim 200.000 naar ca 300.000. 

 

Het migratiesaldo is het saldo van vestiging minus vertrek. Het migratiesaldo met het buitenland 

(groen) wordt vooral veroorzaakt door instroom van arbeidsmigranten en asielzoekers. Het AZC had 

hier een groot aandeel in. Deze informatie is relevant omdat arbeidsmigranten en asielzoekers uit het 

buitenland meestal geen watersporters zijn.  

                                                      
7 https://www.almere.nl/over-almere/feiten-en-cijfers/bevolkingsprognose/   

https://www.almere.nl/over-almere/feiten-en-cijfers/bevolkingsprognose/
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De prognose gaat uit van een bouwopgave voor Almere van 60.000 woningen vanaf 2010. Het tijdpad 

daarvoor is verlengd van 20 jaar naar ca. 30 jaar waarbij het hoge bouwtempo op termijn afneemt 

naar 1.700 woningen per jaar.   

Over de in Almere te bouwen 60.000 woningen zijn door het rijk en regionale overheden in de 

Noordvleugel afspraken gemaakt in de Rijksstructuurvisie Amsterdam – Almere – Markermeer 

(RAAM), in de Bestuursovereenkomst RRAAM en de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.08. In 2013 

is gekozen voor een organische ontwikkeling met een gefaseerde aanpak. De marktvraag naar 

woningen en bedrijfslocaties is sturend voor het tempo. In getoond groeiscenario is daar voor zover 

mogelijk ook rekening mee gehouden.   

Volgens de technische toelichting bij de groeiprognose van Almere wordt een groot deel van de ca. 

60.000 woningen in de komende 30 jaar in navolgende wijken gebouwd.  

Locatie  Woningen 

Almere Haven De Laren, De Wierden, Overgooi, transformaties + 2.500 

Almere Stad 
Floriade, Noorderplassen, transformaties,  
met name in Centrum Stad zijn plannen verhoogd 

+ 10.800 

Almere Buiten o.a. Indische buurt en transformaties + 2.100 

Almere Poort  + 8.700 

Almere Hout / Oosterwold o.a. Nobelhorst en Oosterwold fase 1 + 8.300 

Almere Pampus  16.000 

Almere Oosterwold  Fase 2 Zeewolde 4.700 

 

De stad ontwikkelt zich naar alle kanten, met in eerste instantie wat meer nadruk op de A6 en 

omgeving. De inrichting van het Floriade terrein is daar onderdeel van.  

Als het aantal boten in Almere op dit moment ca. 2.000 bedraagt (in het water excl. surfplanken, 

kano’s etc. die op de wal zijn gestald) dan zou bij een groei van 200.000 naar 300.000 inwoners het 

aantal boten theoretisch toe kunnen nemen van 2.000 naar ca. 3.000. Er zijn argumenten te bedenken 

waarom dit meer of minder zal zijn: 

Meer dan 3.000 boten in 2050 in het water in Almere:  

• Almere is een jonge stad en nog volop in ontwikkeling. Het aantal boten per inwoner in 

jachthavens is mede daarom verhoudingsgewijs nog laag (1 boot per 140 inwoners), maar er is of 

volgt een inhaalslag. 

• In Almere wonen relatief veel jongeren en jonge gezinnen waarvoor de aanschaf van een boot 

geen prioriteit heeft gehad. Als die groep wat ouder wordt ontstaat er financiële ruimte om een 

boot aan te schaffen. 

• De waterinfrastructuur is nog niet op orde. Langs meerdere vaarwegen staan borden ‘Invaren op 

eigen risico’. Het Waterschap is bezig dit probleem aan te pakken. Conform het Waterplan moet 

het achterstallig onderhoud aan de vaarroutes in 2022 zijn weggewerkt. Door een groter en beter 

onderhouden routenetwerk ontstaan meer vaarmogelijkheden en meer gebruikers die bereid zijn 

een boot te kopen.  

• In de omgeving van Almere worden nieuwe vaarroutes voor sloepen aangelegd en woningen 

gebouwd met eigen ligplaatsen. Als Almere op deze kansen inspeelt, kan de stad via Almere 

Haven als toegangspoort, watersporters aantrekken (dagtochten en meerdaagse tochten). 

Positieve ervaringen van gebruikers die de stad en vaarmogelijkheden waarderen zorgen mogelijk 

ook voor nieuwe bewoners. 

                                                      
8 Rijksstructuurvisie Amsterdam – Almere – Markermeer, Ministerie van I&M, 2013 
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• De vraag naar woningen in de Noordvleugel zou 440.000 zijn tot 2040. Het gaat misschien iets 

langzamer, maar het aantal woningen in de Metropoolregio Amsterdam zal in de komende 

decennia nog fors stijgen. Niet alleen de inwoners van Almere, maar ook die 440.000 min 60.000 

mensen zoeken recreatieruimte die in Amsterdam, het Gooi, het Groene Hart of bijvoorbeeld 

Waterland niet of slechts beperkt voorhanden is. Almere heeft die ruimte wel. (moet wel bestemd 

en ingericht worden).   

• In Amsterdam mag je vanaf 2025 in de stad alleen nog met elektrisch aangedreven boten varen. 

Daardoor komen veel vooral kleine boten en ‘boze’ Amsterdammers op de markt die 

noodzakelijkerwijs op zoek gaan naar een ander vaargebied. 

• Een gebruikte boot is in aanschaf niet duur en je krijgt er veel vrijheid en gezelligheid tijdens een 

vaartocht met vrienden voor terug. De huidige generatie jongeren komt daar langzaam achter, in 

grote steden is dat effect al goed zichtbaar.       

• Het bootbezit per inwoner in Nederland is in vergelijking met sommige andere landen niet zo 

hoog. Kansen genoeg voor de sector. 

 

Minder dan 3.000 boten in 2050 in het water in Almere:  

• Door vergrijzing en de babyboomgeneratie die stopt met varen neemt het aantal boten in 

Nederland tussen nu en 2050 met ca. 25% af (per saldo ca. 1% per jaar).  

• Omdat in Almere verhoudingsgewijs veel jongeren en minder kapitaalkrachtige mensen wonen zal 

de verhouding 1 boot per 140 inwoners niet veel beter worden.  

• De vraag naar boten zal overgenomen worden door verhuurbedrijven en/of gedeeld 

eigenaarschap (effect op het aantal boten al verwerkt in de afname van 1%). 

• De waterplantenproblematiek in het Gooimeer, het IJmeer en Almere binnendijks wordt niet 

opgelost. Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water (KRW) beperken de mogelijkheden om te 

maaien of te verdiepen. De toekomst van alle buitendijkse havens komt verder onder druk en 

boten verdwijnen naar andere / diepere delen van het IJsselmeergebied of daarbuiten.  
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• Er is geen ligplaatscapaciteit in Almere. Geen jachthavens, geen uitbreidingsruimte en in de stad 

mag je vanaf 2019 niet meer liggen met een boot die langer is dan 4,5 meter.  

• Als het elektrisch varen (‘electric only’) in Almere geforceerd wordt ingevoerd, zal het aantal boten 

drastisch afnemen.  

• Almere gaat vooroplopen met het recyclen van boten. Boten die hun economische waarde, 

gebruikswaarde en emotionele waarde hebben verloren moeten worden opgeruimd, omdat ze 

anders het stadsbeeld negatief beïnvloeden.   

 

 

In een rietoever afgemeerde boten, ook dit mag niet conform de vastgestelde handhavingsinstructie 

en de Nadere regels Ligplaatsen van vaartuigen in de Gemeente Almere 

 

Conclusie 
Het aantal inwoners in Almere zal nog flink groeien. Almere ligt aan alle kanten in en aan het water en 

biedt niet alleen recreatieruimte aan de eigen inwoners, maar door ruimtegebrek op termijn ook aan 

bewoners van omringende gemeenten (MRA / Noordvleugel). Het gemiddelde bootbezit per inwoner 

in Almere is laag en kan nog wat toenemen. Anderzijds zal de vergrijzing en verandering van het 

vaargedrag de groei beperken. Het saldo is naar verwachting positief, maar afhankelijk van 

verschillende factoren zoals hiervoor aangegeven.     
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6. Soorten jachthavens en exploitatie 
 

e. Aan welk type jachthaven bestaat behoefte en hoe groot moet een jachthaven zijn om exploitabel te 

zijn?  

Het algemeen perspectief voor de havens in Almere is op basis van de te verwachten groei van 

200.000 naar 300.000 inwoners goed. Als de ontwikkelingen in de omgeving van Almere worden 

meegenomen en de gemeente i.s.m. het Waterschap, projectontwikkelaars en de sector inzet op 

kwaliteitsverbetering, uitbreiding en doorvaarbaarheid van het routenetwerk, het maaien van 

waterplanten én verdiepen, het creëren van aantrekkelijke gezellige waterfronten in de stad en aan 

het IJmeer ‘richting overkant’ (Poort, Duin en Pampus)9, dan zijn er genoeg kansen. Onderdeel van 

die kansen is het faciliteren van boten, d.w.z. het bieden van ligplaatsen, mogelijkheden om boten te 

kopen, te huren, onderhoud te laten plegen, stalling in de winter, etc. Elke boot heeft onderhoud 

nodig. Na het sluiten van Haddock Watersport bieden alleen Marina Muiderzand en WSV Almere 

Haven nog winterstalling- en reparatiemogelijkheden.   

6.1. Voor de exploitatie van een haven benodigd aantal ligplaatsen 
Volgens richtlijnen van HISWA Vereniging is een haven exploitabel als hij 300 – 500 vaste ligplaatsen 

heeft. Dat aantal wordt beïnvloed door de locatie. Is er een dure golfbreker nodig die de haven 

beschermt tegen wind en golfslag, dan gaan de investeringen omhoog en daarmee het benodigde 

aantal ligplaatsen om de haven te kunnen exploiteren. Als in een bestaande havenkom alleen 

drijvende of vaste steigers moeten worden aangelegd, dan is de investering beperkt. Verdere kosten 

ontstaan door investeringen in faciliteiten zoals stroom en water op de steiger, sanitaire voorzieningen, 

een havenkantoor en personeel. Beveiliging op jachthavens is tegenwoordig een forse kostenpost.   

Er bestaat dus verschil tussen jachthavens, niet alle havens zijn gelijk. De meeste jachthavens in 

Nederland worden commercieel geëxploiteerd, daarna volgen verenigingen, dan stichtingen en 

tenslotte havens die door een overheid, meestal gemeente worden geëxploiteerd. Er zijn grote 

verenigingen zoals WSV Almere Haven die veel voorzieningen bieden. Horeca en winterstalling zijn 

belangrijke toevoegingen voor de exploitatie. In Muiderzand zijn dat alle gevestigde bedrijven die voor 

omzet en service zorgen. De bezetting van een haven, het aantal verhuurde ligplaatsen is echter de 

basis. Zonder voldoende boten is er geen vraag naar voorzieningen of zijn (aanvullende) 

voorzieningen financieel niet haalbaar. Afhankelijk van de exploitant en bijbehorende winstdoelstelling 

zijn er verschillen. Vroeger waren de meeste verenigingen niet Btw-plichtig. Tegenwoordig moeten 

verenigingen die winterstalling bieden of meer dan 30% motorboten in de haven hebben liggen, BTW 

rekenen over de ligplaatstarieven. Dus de verschillen worden los van de winstdoelstelling kleiner. 

Stichtingen en commerciële havens liggen qua tarieven en voorzieningen dichter bij elkaar dan 

commerciële havens en verenigingen.  

Passanten zijn interessant voor havens die op een aantrekkelijke locatie liggen en de benodigde 

voorzieningen zoals sanitair, douches en toiletten al hebben. Passanten vragen ook controle en 

toezicht, dus een havenmeester is een noodzakelijk onderdeel van een haven die zich ook op 

passanten richt. Er zijn tegenwoordig ligplaatsautomaten, dus enerzijds is permanente aanwezigheid 

van een havenmeester niet meer strikt noodzakelijk, anderzijds is de havenmeester de gastheer en 

het visitekaartje van de haven. Het gaat dus om het niveau dat een haven uit wil stralen, maar 

personeel is duur. Als een haven groter is, kan je functies combineren (havenmeester, administratie, 

winkel, horeca, winterstalling) en kosten besparen.        

Niet elke haven heeft 300 ligplaatsen. Sommige kleinere havens zijn toch exploitabel omdat de initiële 

investering of de aanleg van de havenkom door andere partijen is gedragen, bijvoorbeeld 

Rijkswaterstaat of haar voorganger, de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Verenigingen hebben 

                                                      
9 Zie concept Visie en Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie Almere, Oosterman Vrijetijdszaken i.s.m. 

Waterrecreatie Advies, mei 2019 
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dit soort (werk)havens in het verleden vaak overgenomen of gepacht. Het tempo waarin men afschrijft 

en hoeveel budget men reserveert voor noodzakelijke vervangingen bepalen, in combinatie met de 

zelfwerkzaamheid van de leden, de hoogte van de tarieven. Activiteiten zoals zeillessen kosten 

meestal geld of zijn net rendabel. De tarieven bij verenigingen zijn al met al lager of veel lager dan bij 

commerciële havens. Zolang verenigingen 100% bezet zijn, zijn het dus ook geen concurrenten van 

commerciële havens. Naarmate het aantal boten afneemt, dalen de bezettingsgraden en verdwijnen 

de wachtlijsten. Als er vervolgens ruimte bij een vereniging ontstaat, zoals in Almere Haven, dan zijn 

er mensen die op basis van o.a. ligplaatstarieven van een commerciële haven naar een vereniging 

verhuizen. Voor de ligplaatsen in de gemeentelijke havenkom geldt hetzelfde.  

6.2. Tarieven 
De tarieven bij jachthaven kunnen sterk verschillen. De initiële investeringen zijn van invloed en zoals 

gezegd de locatie (binnendijks / buitendijks, golfbreker nodig, diepgang i.v.m. lengte van de palen, 

etc.). Veel verenigingen en/of stichtingen hebben tegen een aantrekkelijke pachtprijs (delen van) 

voormalige werkhavens van Rijkswaterstaat overgenomen of (voormalige) gemeentehavens gepacht. 

De pachtprijs en verdere initiële investeringen beïnvloeden de ligplaatstarieven. Verder is de 

winstdoelstelling relevant voor de ligplaatstarieven, de gehanteerde afschrijvingstermijnen, de te 

hanteren rentepercentages over geleend geld en de aangehouden reservering voor 

vervangingsinvesteringen. Ook (verplichte) zelfwerkzaamheden door leden van de vereniging 

beïnvloeden de ligplaatstarieven. Tot voor kort hoefden verenigingen geen BTW in rekening te 

brengen als men geen botenlift of havenmeester in dienst had. Dat onderscheid is verdwenen als men 

meer dan 30% motorboten in de haven heeft liggen (en daarom niet meer als een sportvereniging 

wordt erkent).  

Prijsverschillen tussen havens kunnen dus meerdere oorzaken hebben. Voor gemeentehavens geldt 

in beginsel hetzelfde. Verschillen ontstaan daar verder o.a. door toedeling van kostenposten intern.  

 

Navolgend een overzicht van ligplaatstarieven in Almere (bron internet).       

Boxmaat 5 meter 6 meter 8 meter 10 meter Lidmaatschap 
per jaar 

min. 
boxlengte 

Gemeentehaven(s) 
Almere 

  226 394 562 n.v.t. 6 

Marina Muiderzand     1.505 2.174 n.v.t. 8 

WSV Almere Haven   400* 660* 990* 100 6,5 

WSV Noorderplassen 300 500* 670 960 75 5 

WSV Blocq van Kuffeler     n.a. 525** 185 9 

(*)  Boxmaten lengte 6,5, 8,5 en 10,5 

(**) Borg (entreegeld € 1.875) 

 
De tariefverschillen tussen Marina Muiderzand en de verenigingen en de gemeentelijke havens zijn 

erg groot. De in de gemeentehavens gehanteerde tarieven zijn het laagst en de verschillen met 

bijvoorbeeld WSV Noorderplassen West opvallend. Bij WSV De Blocq van Kuffeler zijn alleen 

zeiljachten welkom en er is een lange wachtlijst hetgeen op basis van de tarieven verklaarbaar is.  

De kleinste boxen worden verhuurd door WSV Noorderplassen West. De boxlengte sluit aan op de 

door de gemeente gehanteerde (gratis) minimummaat in de stad van 4,5 meter.    
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6.3. Soorten ligplaatsen   
Ligplaatsen zijn er in soorten, variërend van een ligplaats in een full-service jachthaven tot een 

eenvoudige aanlegplaats in het landelijk gebied. Navolgend een aantal categorieën en voorbeelden: 

a. Vaste ligplaatsen en passantenplaatsen in jachthavens   

 

 

Foto: steiger en ligplaatsen in de haven van Marina Muiderzand 

Water en stroomaansluiting op de steigers. Niet verhuurde of tijdelijk vrijgekomen verhuurde vaste 

ligplaatsen (tijdens een vakantie of meerdaagse vaartocht) worden aan passanten verhuurd. 

Ligplaatshouders en passanten maken meestal gebruik van dezelfde voorzieningen (sanitair, 

douches, etc.).  

Ligplaatsen bij een grote vereniging zoals WSV Almere Haven werken volgens hetzelfde systeem, dat 

geldt ook voor de lig- en passantenplaatsen in de gemeentelijke havenkom van Almere Haven. De 

gemeentelijke havenkom heeft 55 ‘specifieke passantenplaatsen’ die niet als vaste ligplaats worden 

verhuurd. Die plaatsen zijn nodig om de binnenvarende passanten een ligplaats te geven. Er zijn 

onvoldoende vrije of tijdelijk beschikbare vaste ligplaatsen om alle passanten plaats te bieden. 

Sommige verenigingen hebben een aantal specifieke passantenplaatsen of een speciale kom voor 

passanten. Op jaarbasis levert een specifieke passantenplaats echter minder op dan een vast 

verhuurde ligplaats.   

In principe is de Weerwaterhaven in het centrum ook een jachthaven. Achter een toegangspoort 

worden door de gemeente vaste ligplaatsen verhuurd. De kades rondom zijn beschikbaar voor 

passanten. Op de steiger van de vast verhuurde ligplaatsen zijn stroom- en wateraansluitingen. 
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De Weerwaterhaven met 20 vaste ligplaatsen en 150 m. passantensteiger. 

b. Passantenhavens  

Hoewel dat niet blijkt uit de huidige situatie, is de haven aan de Hengelostraat in principe een 

passantenhaven. Hier worden aan particulieren geen vaste ligplaatsen verhuurd. 

 

Passantenhaven Hengelostraat met 20 passantenplaatsen aan een steiger. De ligplaatsen op de 

achtergrond zijn ‘bedrijfsligplaatsen’, verhuurd aan Almere Rondvaarten, voorheen Almere Veertje.  

De haven aan De Fantasie bij Waterskibaan Lido Almere is ook een passantenhaven.  Passanten 

mogen max. 3 nachten in een passantenhaven liggen. Dat geldt ook voor steigers voor passanten. 
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c. Aanlegplaatsen, steigers voor passanten 

In het oostelijk deel van de Noorderplassen zijn een aantal passantensteigers waar men max. 3 dagen 

mag liggen. Omdat deze in het buitengebied liggen, niet in de stad, maar in een ‘natuurlijke 

omgeving’, worden dit soort plaatsen ook wel ‘aanlegplaatsen’ genoemd.  Recreatieschap De 

Marrekrite10 in Friesland beheert 40 kilometer aan vrije aanlegplaatsen in de natuur op ca. 300 

locaties. Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren11 waarin ook Almere participeert, beheert op 

dezelfde wijze ca. 300 aanlegplaatsen op 13 eilanden en op 2 locaties langs de oever van het 

Randmerengebied. In Friesland betalen de gebruikers van dit soort plaatsen jaarlijks een vrijwillige 

bijdrage voor een wimpel (€ 15), in de Randmeren zijn beheerders aangesteld. Passanten betalen 

daar € 0,80 / m¹ boot per nacht.  

 

Aanlegplaatsen in de Noorderplassen (25 september 2018) 

d. Wachtplaatsen 

Wachtplaatsen zijn plaatsen voor bruggen en sluizen. Men mag daar alleen liggen om te wachten tot 

een brug of sluis bediend wordt. Verder gebruik zoals overnachten is niet toegestaan.  

e. Afmeerplaatsen  

Afmeerplaatsen zoals in Almere ruimschoots voor handen (zie hoofdstuk 4.2.), zijn in feite vaste 

ligplaatsen. In Almere zijn deze plaatsen bestemd voor een beperkte categorie boten. De max. lengte 

bedraagt 4,5 meter en in dat geval hoeft men niet voor de ligplaats te betalen. Net als bij 

aanlegplaatsen in het buitengebied zijn hier ook geen voorzieningen.    

Conclusie 
Er zijn dus verschillende soorten ligplaatsen. Vaste ligplaatsen in jachthavens zijn bestemd voor 

ligplaatshouders. Zij komen, afhankelijk van waar ze wonen, met een auto, fiets en soms met het 

openbaar vervoer naar de jachthaven. Van daaruit maken zij dag- of weekendtochten of gaan met de 

boot op vakantie (korte en lange vakanties). Als zij weg zijn, komt hun ligplaats tijdelijk beschikbaar 

voor bijvoorbeeld passanten. Er zijn ook passantenhavens met ‘specifieke passantenplaatsen’ die niet 

op jaar- of seizoenbasis worden verhuurd (voorbeeld haventje Hengelostraat). Passantenplaatsen in 

het buitengebied of in de natuur heten ‘aanlegplaatsen’. Er zijn geen voorzieningen zoals stroom of 

water. Meestal mag je er maximaal 3 dagen liggen. In Almere zijn verspreid door de stad langs oevers 

ook nog ‘afmeerplaatsen’. Boten korter dan 4,5 meter mogen daar volgens het gemeentelijk beleid 

gratis liggen. Voor bruggen en sluizen tenslotte zijn vaak ‘wachtplaatsen’. Daar mag je alleen liggen 

als je op een schutting (sluis) of brugopening wacht.      

                                                      
10 https://marrekrite.frl/varen/  
11 http://www.gastvrijerandmeren.nl/default.aspx  

https://marrekrite.frl/varen/
http://www.gastvrijerandmeren.nl/default.aspx
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7. Behoefte aan en locaties voor jachthavens  
 

f. Indien uit het onderzoek blijkt dat er op korte of lange termijn behoefte is aan een jachthaven of 

havens, welke locaties in Almere zijn daar dan voor geschikt?  

7.1. Behoefte aan jachthavens  

Buitendijks 

Gezien de ontwikkelingen in de watersport en de kwaliteitsslag die nog in het Gooimeer en het IJmeer 

gemaakt moet worden (waterplanten, ontwikkelingen / woningbouw in Blaricum, Huizen, Naarden, 

Muiden, IJburg en Almere Pampus), is op korte termijn geen behoefte aan extra ligplaatsen in Almere 

buitendijks. Door de ontwikkelingen bij de havens te volgen, zal blijken of door toename van het aantal 

inwoners in Almere of elders in de MRA plaatsgebrek bij de havens op het oude land ontstaat. Als dat 

zo is kan worden bekeken wat de meest voor de hand liggende locatie in Almere is om ligplaatsen bij 

te bouwen.   

Afhankelijk van het type boten (open boten, sloepen, motorboten, kajuitzeiljachten, 

strandwatersporten) kan dan verder over locaties worden gesproken. In beginsel is er ruimte bij 

Almere Haven, bij Muiderzand, Pampushaven of in de kom van De Blocq van Kuffeler. Vooralsnog 

zullen de buitendijkse havens in Almere vooral inzetten of in moeten zetten op kwaliteitsverbetering, 

het omschakelen van toervaart naar dagtochten en van watersport naar waterrecreatie.  

Binnendijks 

Omdat er in Almere binnendijks niet wordt gehandhaafd, worden passantenhavens, aanlegplaatsen, 

wachtplaatsen en afmeerplaatsen bezet door boten die daar eigenlijk niet mogen liggen. Of omdat ze 

langer zijn dan 4,5 meter of omdat ze langer blijven liggen dan 3 dagen. De groep is groot genoeg om 

een nieuwe jachthaven te vullen. De tarieven zullen redelijk moeten zijn want de boten waar het over 

gaat zijn in veel gevallen matig of slecht onderhouden. De eigenaren zijn niet in staat of bereid de 

ligplaatstarieven buitendijks te betalen. Indien de staat van onderhoud wel goed is, wil men in Almere 

varen en niet buitendijks.  

Op lange termijn zal de vraag naar ligplaatsen binnendijks naar verwachting toenemen. Dat heeft te 

maken met de toename van het aantal inwoners en toename van de gemiddelde leeftijd en 

bijbehorend bestedingsvermogen.   

 

Opbouw bevolking Almere naar leeftijd in de komende 30 jaar (bron gemeente Almere) 

Trends in de watersport zoals toename van het aantal dagtochten zorgt ook voor de meeste kansen 

binnendijks. Dat geldt ook voor woningbouwprojecten met eigen ligplaats. Plannen voor Nobelhorst en 

het Floriadeterrein spelen daar o.a. al op in. Om de kansen te benutten, zal geïnvesteerd moeten 

worden in kwaliteitsverbetering en in uitbreiding van het vaarroutenetwerk binnendijks. 

Projectontwikkelaars zullen bij moeten dragen aan de recreatieve infrastructuur. Overheid, 
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bedrijfsleven en ontwikkelaars zullen hieraan meewerken omdat goede recreatieve voorzieningen 

belangrijk zijn voor bestaande en nieuwe inwoners.  

 

7.2. Locaties voor jachthavens in Almere 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit: Almere Waterstad! Toeristisch recreatief 

beleidsplan (1996) 

 

 

In 1996 zijn een aantal locaties bedacht voor nieuwe jachthavens. Buitendijks zijn meerdere locaties 

aangegeven, binnendijks alleen een locatie in de Noorderplassen. Verder opvallend in dit kaartje is 

een sluis tussen de Noorderplassen en Pampushaven. In de Visie en Uitvoeringsprogramma 

Waterrecreatie Almere (2019) komt deze verbinding ook terug. Qua mogelijke uitbreidingslocaties is 

het kaartje nog steeds actueel.   

Buitendijks 

In de Toekomstvisie IJmeer (2005) werd het IJmeer aangewezen als ‘Waterpark van de 

Noordvleugel’. Er zijn afspraken gemaakt over het IJmeer, maar dat is beleidsmatig (conform 

afspraak) nog niet verder uitgewerkt. Er is gekozen voor een organische ontwikkeling met een 

gefaseerde aanpak.  
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Op langere termijn is de recreatieruimte en zijn de mogelijkheden aan het water op de ‘oude lands 

kust’ beperkt. Dat geldt ook voor IJburg Fase 2. Dat betekent dat de MRA / Noordvleugel deels is 

aangewezen op Almere en in het bijzonder op de kustzone tussen Almere Haven en Pampushaven. 

De kansen voor de kustzone vanaf Marina Muiderzand t/m Pampushaven hangen af van de 

ontwikkeling van de wijk Almere Pampus. Almere en Amsterdam zijn bezig met planvorming voor het 

IJmeer waarin dit soort ontwikkelingen een plaats moeten krijgen12.     

Zoals aangegeven is er op dit moment geen behoefte aan extra jachthavens buitendijks, hoewel er 

volgens de afbeelding op de bladzijde hiervoor uit 1996 locaties genoeg zijn. Het is wel belangrijk dat 

de recreatieve infrastructuur buitendijks op orde wordt gebracht omdat dat voorwaardenscheppend is 

voor toekomstige ontwikkelingen in de MRA. Er zal geïnvesteerd moeten worden in de 

toegangspoorten van Almere, in De Blocq van Kuffeler en in Almere Haven. Uitstraling en aankleding 

van de gemeentelijke havenkom in Almere Haven laat te wensen over. Beton en steen overheerst, 

groen en bomen ontbreken. Dit waterfront is geen visitekaartje. Dat geldt ook voor De Blocq van 

Kuffeler. Via het project ‘Oostvaardersplassen Almere’ wordt nagedacht over de toekomst van het 

gebied bij en rond De Blocq van Kuffeler.    

Binnendijks, Noorderplassen 

Volgens het kaartje uit 1996 is er binnendijks een locatie voor een nieuwe jachthaven in de 

Noorderplassen Oost. Voor deze locatie heeft Haddock Watersport onlangs een voorstel ingediend ter 

vervanging van zijn eerdere locatie aan het Weerwater.     

In de Noorderplassen West op het schiereiland Isla Bonita is in het verleden ook een idee voor een 

jachthaven getekend.  

 

Idee voor een jachthaven op het schiereiland Isla Bonita in de Noorderplassen West. 

 

In hoeverre dit nog concreet is, is onduidelijk.  

 

                                                      
12 Ruimtelijk landschappelijk perspectief voor het IJmeer 
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Binnendijks, Weerwater 

Op het Floriadeterrein is voor na de Floriade een plan getekend voor woningen aan- en in het water. 

In dat plan is weer een jachthaven opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Visiekaart Floriade van mei 2017 is op het Floriadeterrein een duurzame jachthaven geschetst 

Verder zijn er in het Weerwater geen plannen voor een jachthaven. De bestaande (resterende) 

haventjes aan het Weerwater, de Weerwaterhaven, het haventje aan de Hengelostraat en de 

passantenkade bij de Fantasie zijn te klein om als jachthaven te kunnen functioneren. Er is ook geen 

ruimte om parkeervoorzieningen voor ligplaatshouders te realiseren. In de Weerwaterhaven worden 

een aantal ligplaatsen verhuurd aan bewoners in de buurt. Wat dat betreft heeft dat haventje een 

overeenkomst met de ligplaatsen van WSV Noorderplassen West. Het haventje aan de Hengelostraat 

en de kade bij de Fantasie zijn alleen bestemd voor passanten.   

Binnendijks Leeghwaterplas 

Aan de Leeghwaterplas zijn geen plannen voor nieuwe jachthavens. Rondom de Leeghwaterplas is 

ook geen ruimte. 

Conclusie 
In Almere binnendijks zijn 3 ideeën voor een nieuwe jachthaven met een redelijke omvang: de haven 

op het Schiereiland Isla Bonita in de Noorderplassen West en een plan van Haddock Watersport in de 

Noorderplassen Oost.  Er is een plan voor een jachthaven op het Floriadeterrein na de Floriade met 

name bestemd voor bewoners. Op de Leeghwaterplas tenslotte zijn geen plannen bekend. Op de bij 

een jachthaven behorende voorzieningen gaan we in het volgende hoofdstuk verder in.  
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7.3. Locaties, faciliteiten en ruimte 
In hoofdstuk 6 is ingegaan op soorten jachthavens en het voor de exploitatie benodigde aantal 

ligplaatsen. Voorzieningen op jachthavens kunnen variëren. Een haven die bestemd is voor 

omwonenden zoals de geplande haven op het Floriadeterrein en de haven in de Noorderplassen op 

het schiereiland Isla Bonita hebben geen of nauwelijks eigen parkeerplaatsen nodig en zeer beperkte 

voorzieningen omdat de woning zich op loopafstand bevindt. Een haven die niet of in beperkte mate 

bestemd is voor omwonenden heeft meer voorzieningen nodig zoals een havenkantoor, een sanitair 

gebouw, parkeerruimte voor auto’s van ligplaatshouders en bijvoorbeeld bezoekers van een op de 

haven gevestigde horecavoorziening, winkel(s), verhuurbedrijf, etc. Parkeerruimte is echter de 

belangrijkste factor in de landzijdige voorzieningen. De norm voor het aantal parkeerplaatsen per 

ligplaats in een jachthaven varieert normaalgesproken van 25% tot 50%. Het percentage wordt 

beïnvloed door bijvoorbeeld ruimte voor gasten van een horecavoorziening, winkels, etc. 

Winterstalling aan land vraagt ook om extra ruimte. Vaak worden parkeerterreinen voor auto’s in de 

winter gebruikt als stallingsterrein voor boten. Stalling, reparatie en onderhoud is eigenlijk een 

industriële activiteit. Elk schip heeft onderhoud nodig. In een (binnen)stedelijke omgeving wordt er 

telkens vaker voor gekozen geen winterstallingsmogelijkheden te bieden en daarvoor een passende 

ruimte te zoeken.   

Alternatieve locaties binnendijks 

Doelgroep, schaal en parkeerruimte zijn dus relevant bij het bepalen van potentiele locaties voor een 

jachthaven. Het Weerwater en de Leeghwaterplas vervallen op basis van deze criteria als locatie voor 

een jachthaven bestemd voor ligplaatshouders die in de stad (willen) wonen. De bestaande haventjes 

aan het Weerwater (zie hoofdstuk 3.1.) zijn op basis van schaal en ruimte niet als jachthaven te 

exploiteren.  

In nieuw te ontwikkelen of uit te breiden wijken (zie hoofdstuk 5) kan ruimte voor een jachthaven 

worden gereserveerd. Men dient zich wel te realiseren dat woningbouw in financiële zin meer 

opbrengt dan een jachthaven. Het kan betekenen dat een ontwikkelaar meer hoogbouw voorstelt om 

‘de kosten van een haven’ terug te verdienen.  

Tenslotte kan worden aangesloten bij een project zoals het Kasteel van Almere. Het kasteel ligt 

strategisch bij het Weerwater. Als in het projectgebied voldoende ruimte voor een haven gevonden 

kan worden ten noorden van de Kromme Weteringsluis, is dat een optie. 

 

Conclusie 
De herkomst van ligplaatshouders is dus relevant voor het benodigde aantal parkeerplaatsen en 

daarmee het totale oppervlak van een jachthaven. Wonen de booteigenaren aan de haven, komen ze 

met een fiets of met een auto? Behalve de basisactiviteiten (ligplaatsen, havenkantoor, sanitair en 

parkeerplaatsen) zijn de nevenactiviteiten (faciliteiten voor passanten, horeca, winkel, verhuur, 

service, onderhoud en winterstalling) belangrijk voor de exploitatie van een (commerciële) jachthaven.  

Uit gehouden interviews en een fietstocht door een deel van Almere blijkt dat er bijna 400 boten 

verspreid in de stad liggen. Als je al het water in de stad een keer zou bekijken en alle boten zou tellen 

(aanbeveling), zijn het er meer. Een groot deel van deze boten voldoet bij een eventuele controle niet 

aan de vastgestelde “Handhavingsinstructie’ en de ‘Nadere regels Ligplaatsen van vaartuigen in de 

Gemeente Almere’. Ze zijn langer dan 4,5 meter en/of liggen op plaatsen waar ze niet mogen liggen. 

Daarom is op korte termijn behoefte aan een nieuwe jachthaven binnendijks. Alleen de 

Noorderplassen komt voor zo’n jachthaven in aanmerking. Mogelijkheden worden bepaald door het 

landzijdige programma en de beschikbare ruimte.   
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8. Synergie met andere voorzieningen 
 

f. Is het mogelijk synergie te creëren met andere voorzieningen? 

Marina Muiderzand is een mooi voorbeeld van het creëren van synergie met andere voorzieningen. 

Een jachthaven trekt vaak andere (neven)activiteiten aan. Andersom is ook mogelijk. Bijvoorbeeld een 

horecabedrijf of een camping die als nevenactiviteit een jachthaven gaat exploiteren. Of een 

ondernemer of watersportvereniging die het beheer van aanlegplaatsen op zich neemt. In de 

Randmeren worden de aanlegplaatsen van de Gastvrije Randmeren beheert door ondernemers of 

watersportverenigingen in de buurt. Zo zouden in de buurt gevestigde ondernemers of vrijwilligers 

tegen een vergoeding de aanlegplaatsen of de passantenplaatsen in Almere in beheer over kunnen 

nemen. De exploitatie van restaurant / clubhuis ‘De Kapitein’ van WSV Noorderplassen is 

overgenomen door rondvaartonderneming ‘De Grote Sloep’ die o.a. voor zijn bedrijfsuitjes behoefte 

had aan een uitvalsbasis. 

Over mogelijkheden en onmogelijkheden moeten ondernemer en overheid het eens willen worden. 

Een helder Programma van Eisen helpt daarbij.  
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9. Samenvatting en conclusies 
 

Dit rapport gaat over de behoefte aan nieuwe jachthavens of uitbreiding van het aantal ligplaatsen 

binnendijks en buitendijks op korte en lange termijn.  

Buitendijks 

De conclusie is dat buitendijks op korte termijn geen behoefte is aan nieuwe jachthavens of extra 

ligplaatsen. Dat heeft te maken met verschuivingen in de watersport, vergrijzing en verandering van 

het vaargedrag bij o.a. jongeren. In het IJsselmeergebied (buitendijks incl. Randmeren) daalt het 

aantal boten met ca. 1% per jaar.  

Op langere termijn (ca. 2050) groeit Almere van ruim 200.000 inwoners naar bijna 300.000 inwoners. 

Het bootbezit per inwoner in Almere is nog relatief laag. Het aantal potentiële nieuwe watersporters in 

Almere is dus behoorlijk. Door o.a. de ontwikkeling van Almere Pampus gaat het IJmeer een 

belangrijke en centrale rol spelen als recreatieruimte van de Noordvleugel en de Metropoolregio 

Amsterdam (MRA). Alle buurgemeenten: Blaricum, Huizen, Gooise Meren, Amsterdam en Lelystad 

zijn bezig of bijna klaar met het opstellen van kustvisies. Almere moet niet alleen aanhaken, maar een 

sturende rol gaan vervullen omdat zij op lange termijn ruimte heeft die anderen niet (meer) kunnen 

bieden. Potentiele locaties voor uitbreiding van het aantal ligplaatsen zijn benoemd in hoofdstuk 7.2. 

Vooralsnog buitendijks echter ‘pas op de plaats’ en wachten tot de vraag toeneemt.  

Binnendijks  

Binnendijks is de situatie anders dan buitendijks. De vaartuigen binnendijks bestaan voor een 

belangrijk deel uit motorboten en zijn kleiner dan de schepen buitendijks. Door de komst van de 

Floriade verdwijnt de jachthaven van Haddock. Dat betekent dat bijna 400 ligplaatsen binnendijks 

verdwijnen. Op dit moment liggen er nog ca. 200 boten in de voormalige haven aan het Weerwater. In 

oktober 2019 moeten zij daar weg zijn. Een deel is verplaatst naar WSV Almere Haven. Die haven is 

net als de gemeentelijke havenkom weer volledig bezet. Verder liggen er veel boten in het 

binnenwater illegaal op afmeerplaatsen, passantenplaatsen, onder of nabij bruggen, op wachtplaatsen 

en in rietoevers. Een (flink) deel daarvan is langer dan 4,5 meter. Het totale aantal boten is onbekend, 

maar tijdens een quickscan in een deel van de stad werden 175 boten geteld waarvan 25 – 50% niet 

aan de regels voldoet. Als je al het water in de stad een keer zou bekijken en alle boten zou tellen 

(aanbeveling), zijn het er meer. Als Almere conform afspraak gaat handhaven, dan moeten die illegaal 

afgemeerde boten ergens naartoe. Dat geldt per 1 oktober 2019 ook voor de 200 nu nog in de haven 

van Haddock afgemeerde boten. In jachthavens binnendijks is geen plaats of onvoldoende ruimte, dus 

er is per direct behoefte aan een nieuwe jachthaven binnendijks.    

Het voor een duurzame exploitatie van een jachthaven (binnendijks) benodigde aantal ligplaatsen 

bedraagt conform HISWA-normen ca. 300. Het Weerwater en de Leeghwaterplas hebben 

onvoldoende ruimte om zo’n haven inclusief noodzakelijke landfaciliteiten te faciliteren. Ruimte voor 

zo’n haven is alleen aanwezig in de Noorderplassen. Hoewel een deel van de huidige illegaal 

afgemeerde boten in Almere het liggeld in een jachthaven waarschijnlijk niet kan betalen en een 

sanering plaats zal vinden, is het aanbod nog voldoende voor een nieuwe haven. Het benodigde 

aantal ligplaatsen wordt verder beïnvloed door het ligplaatsbeleid van de gemeente.    

Ligplaatsbeleid 

In Almere geldt een helder ligplaatsbeleid: ‘Nadere regels Ligplaatsen van vaartuigen in de Gemeente 

Almere’. Met wat nuanceverschillen wordt dit ook vaak in andere gemeenten gebruikt. De 

bijbehorende en door het college vastgestelde Handhavingsinstructie heeft als doel (potentiële) 

overlast én (potentieel) gevaar voor milieu en verrommeling als gevolg van illegaal en onjuist 

afgemeerde en verwaarloosde vaartuigen tegen te gaan. Conform afspraak moet met ingang van het 

vaarseizoen 2019 door de gemeente opgetreden worden tegen situaties die als hinderlijk of 

onwenselijk bij de gemeente worden gemeld. Artikel 4 van de ‘nadere regels’ stelt dat het 

ligplaatsverbod (APV 2011, art. 5:19) niet geldt voor recreatievaartuigen tot een lengte van 4,5 meter 



- 38 - 

langs de als ‘afmeeroever’ aangewezen oevers. Achtergrond van deze regeling is volgens de 

toelichting dat jachthavens voor deze kleine bootjes meestal ook geen ligplaatsen hebben en lengte, 

breedte en diepgang nog net passend is voor de meest gebruikte waterprofielen in Almere.   

 

Veel oevers in Almere zijn op de kaart groen gekleurd (‘afmeeroevers’). Recreatievaartuigen tot 4,5 

meter lengte mogen daar dus gratis liggen. Uit de nadere regels (art. 13) blijkt verder dat men niet 

onder- of binnen een afstand van 10 meter van bruggen of viaducten een ligplaats in mag nemen. 

Hetzelfde geldt voor met riet, biezen, lisdodden of soortgelijke planten begroeide oppervlakten (en 

oevers). Conform art. 16 mag een schip niet in verwaarloosde staat verkeren en moet de 

rechthebbende voorkomen dat het vaartuig door lekkage of neerslag geheel of gedeeltelijk zinkt. 

Gezonken schepen mogen volgens de Wrakkenwet door de gemeente worden geruimd. Tenslotte is 

de eigenaar volgens art. 17 verplicht zijn vaartuig aan behoorlijke landvasten af te meren en wel 
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zodanig dat het al dan niet met gebruik van stootwillen vrij ligt van de kaden, steigers, palen of andere 

schepen. De regels zijn duidelijk, maar de gemeente heeft tot nu toe niet handhavend opgetreden. 

Introductie vignet- en chipsysteem 

Het is in Nederland gebruikelijk dat wanneer een gemeente toestemming verleent om aan een kade of 

oever langer dan 3 dagen te liggen (dus als vaste ligplaats, niet als tijdelijke aanlegplaats of 

passantenplaats), dat daarvoor een passend bedrag aan de eigenaar van het vaartuig in rekening 

wordt gebracht. Om dat te kunnen doen, moet men weten wie de eigenaar van de boot is. Niet alleen 

om financiële redenen, maar vooral om milieutechnische redenen is het belangrijk dat de eigenaar van 

een boot bij de gemeente of waterbeheerder bekend is. Als een vaartuig zinkt, valt het onder de 

Wrakkenwet en mag de verantwoordelijke overheid het vaartuig opruimen. Als bij het zinken of bergen 

olie in het water terecht komt, kunnen de opruimkosten aanzienlijk zijn. Aan oevers achtergelaten 

“weesboten” waarvan de eigenaar onbekend is, verkeren ook vaak in slechte staat en zorgen voor 

irritatie in de woonomgeving, klachten en/of milieuoverlast. Als de eigenaar bekend is, kan men eisen 

stellen.  

Alles pleit voor de (her)introductie van een vignetsysteem, in te stellen in combinatie met het vragen 

van een redelijke bijdrage (liggeld). Ook voor boten kleiner dan 4,5 meter. Boten waarvoor niet is 

betaald worden verwijderd. Net als bij parkeerbonnen kunnen dankzij de aan boord verplichte chip in 

Amsterdam 300 boten per dag worden gecontroleerd. In de Amsterdamse grachten liggen ca. 7.000 

vignethouders. Boten die een vaste ligplaats hebben langs de (daarvoor bestemde) oevers en kaden 

betalen een jaarvignet. Dat geldt voor alle boten. Het minimum tarief voor boten tot 3,5 meter bedraagt 

in Amsterdam € 58,58 / m2 per jaar13. Boten met een elektrische motor of geen motor betalen in 

Amsterdam een ‘milieuprijs, zijnde ca. 30% van het normale tarief. Wanbetalers en boten die niet aan 

de voorwaarden (nadere regels) voldoen worden naar een ‘Bewaarhaven’ afgevoerd. Voor het 

vrijgeven van de boten moet de eigenaar het verschuldigde jaartarief alsnog betalen incl. 

afsleepkosten en ‘passantengeld’ in de bewaarhaven. Niet door de eigenaar opgehaalde boten 

worden bij opbod geveild, gesloopt en/of gerecycled. Amsterdam is relatief duur, maar ook plaatsen 

als Leiden en Haarlem hebben vergelijkbare systemen.   

Het is aan de gemeente om voor een vignet-systeem te kiezen. Het gratis bieden van ligplaatsen aan 

kleine en grote boten zorgt in ieder geval voor concurrentievervalsing met jachthavens en beïnvloed 

de vraag naar ligplaatsen en de haalbaarheid van een nieuwe jachthaven.    

Niet alleen prijs, maar veiligheid en/of diefstal vormt een belangrijk argument om een boot niet 

onbewaakt aan een kade, maar in een jachthaven te leggen. Elektrisch varen (noodzakelijke 

stroomaansluiting om accu’s op te laden) is eveneens een argument om een boot in een jachthaven te 

leggen. Langs kades en oevers zijn geen stroomaansluitingen. Stel dat de gemeente een 

vignetsysteem voor de gemeentelijke ‘afmeerplaatsen’ invoert, dan zal dus alsnog een deel van de nu 

illegaal afgemeerde boten in de stad vanwege veiligheid, faciliteiten en voorzieningen behoefte 

hebben aan een ligplaats in een (nieuwe) jachthaven. Door het stimuleren van elektrisch varen neemt 

die vraag toe. Om de huidige onbalans in Almere te herstellen, bevelen wij verder aan om de 

ligplaatstarieven in de door de gemeente beheerde jachthavens aan te passen (aanbeveling, zie 

hoofdstuk 6.2).     

                                                      
13 Kosten binnenhavengeld Amsterdam: https://www.waternet.nl/service-en-contact/varen-in-

amsterdam/kosten-binnenhavengeld/  

https://www.waternet.nl/service-en-contact/varen-in-amsterdam/kosten-binnenhavengeld/
https://www.waternet.nl/service-en-contact/varen-in-amsterdam/kosten-binnenhavengeld/

