Havens
à la Carte

Concurrentiepositie verbeteren
Als méér niet meer kan
natuurtransferia of vogelverschrikker?
Onderscheid is nodig
Conceptontwikkeling in de praktijk

met 52 verschillende typologieën

Omdat dé jachthaven niet bestaat

kort nieuws
Oosterschelde
De deelalliantie ‘Watersport en jachthavens’ op de Oosterschelde gaat
de ontwikkelingsmogelijkheden op de Oosterschelde voor jachthavens
uitwerken op basis van Havens à la Carte. In de zomer van 2012 zal
aan de hand van een verkenning van bestaande, kansrijke en passende
typologieën nagedacht worden over de toekomst van jachthavens. De
Oosterschelde is een bijzonder gebied waar veel belangen samenkomen.
Om dit in goede banen te leiden is een Alliantie Oosterschelde gevormd,
waarin overheden en gebruikers vertegenwoordigd zijn. Deelallianties

colofon

zullen specifieke onderwerpen uitwerken, waaronder watersport en
jachthavens. Daarbij wordt een louter getalsmatige benadering op basis
van aantallen ligplaatsen losgelaten. Veel meer zal gekeken worden
naar de soorten havens in de verschillende gebiedsdelen. Ook de vraag
of zij samen een toekomstproof assortiment vormen staat centraal.
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is toegestaan, mits met bronvermelding “Havens à la

en de transformatieopgave voor bestaande even eventueel nieuwe

Carte”.

havenlocaties. Rob Vrolijks, één van de initiatiefnemers van Havens à
la Carte, zal het proces met de alliantiepartners begeleiden. Resultaten
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2012
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5.000 stuks

Aanvragen:
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worden in november 2012 op alliantieniveau ingebracht.

Database voor publiek
Voor een snelle naslag staat de gehele typologie nu ook online op de
website www.havensalacarte.nl. Hier vindt u op basis van het kiezen
van een categorie al snel de onderliggende typologiën. Als u vervolgens
een specifieke jachthaventype aanklikt krijgt u de basisinformatie
meteen te zien. Deze informatie is voldoende voor het toepassen van
de benamingen in uw beleidsstuk of advies. Wilt u de onderliggende
dataset gebruiken, neem dan contact op met één van de partners.
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introductie
havens à la
carte
Het initiatief Havens à la Carte introduceert een
nieuwe manier van denken over jachthavens. Waar het
voorheen enkel mogelijk was om in aantal ligplaatsen
of in ruimtelijke omvang te denken, zijn er nu een 52tal aansprekende benamingen samengebracht in één
typologie. Dé jachthaven bestaat niet!

Idioom
In de zomer van 2010 is de basis
gelegd aan dit idioom. Op basis van

Marina World en consultants uit diverse

groep toegetreden tot het partnership.

landen hebben al contact gezocht voor

RBOI, met vestigingen in Rotterdam,

toepassing van het concept in hun regio.

Middelburg en Oenkerk, is specialist op
het terrein van ruimtelijke planning en

bestaande havens en referentiemateriaal

landschapsontwerp. RBOI zal de kennis

is een dataset aangelegd met typen en

binnen Havens à la Carte verrijken met

kernmerken van jachthavens. Daarbij is

gegevens en onderzoek op ruimtelijk vlak.

de Nederlandse situatie als uitgangspunt

Partners zullen samen optrekken in het

genomen en aangevuld met internationale

verder versterken van de toepasbaarheid

voorbeelden. Ook zijn er op basis van

Havens à la Carte
ieën

trends en ontwikkelingen enkele nieuwe

van Havens à la Carte.

Atlas haventypolog

jachthavenconcepten uitgewerkt.

2010
2011

Toen duidelijk werd dat deze manier
van denken over jachthavens en hun
omgeving een bijdrage kon leveren aan

inleidende artikelen zien hoe de relatie

boekje uitgegeven met de 50 typologiën

tussen een jachthaven en zijn omgeving

en uitleg over toepassingsmogelijkheden

is.

op lokale en regionale schaal. HISWA

“Marina Menu” tijdens de World Marina
Conference 2011.
Internationaal

is

het

gedachtengoed

hierna opgepakt door het vaktijdschrift

tot het gebruiken van het idioom en de
praktijk. Ook laten we u met enkele

Kenniscentrum (Kust)toerisme een eerste

presenteerde het geheel onder de naam

Met dit magazine willen we u verleiden
typering van jachthavens in uw dagelijkse

actuele vraagstukken is samen met het

Vereniging trad toe als partner en

Magazine

Jachthavens

zijn

niet

allemaal

hetzelfde; met Havens à la Carte maken
Kennisontwikkeling staat nooit stil en

we de verschillen inzichtelijk.

mede door de praktische toepassing

De initiatiefnemers,

van de typologie in workshops en
bij

adviestrajecten

evolueert

Havens

à la Carte tot een breed inzetbaar

Rob Vrolijks
Robert Holmes
Monica de Vast

kennisprodukt. Per 2012 is de RBOI
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Concurrentiepositie
verbeteren
door: Rob Vrolijks, Projectbureau Vrolijks

De watersportsector is jarenlang een

schaarse vrije tijd in onderhoud of beheer

zullen de regio moeten positioneren ten

constant groeier geweest. De vloot

van de haven te stoppen is beperkt.

opzichte van de markt en de concurrentie.

in Nederland groeide, de boten zelf

En de wachtlijsten geven een sterk

Zij zullen keuzes moeten maken en zich

werden langer, bestedingen namen toe

vertekend beeld. Veel boten staan op

moeten specialiseren, op regionaal of

en jachthavens kende hoge bezettingen.

meerdere wachtlijsten, maar hebben wel

lokaal niveau en op bedrijfsniveau.

Sinds het begin van de economische

een ligplaats. Een wachtlijst is eerder een

crisis is de groei er even uit. Het aantal

‘verplaatsingsverzoek’ dan een markt die

Praktijk

nieuwe boten is beperkt, de verkoop

nog niet bediend wordt. Voor jachthavens

In Aalsmeer werd in 2011 een pilot

van

en jachthavenregio’s gaat het dus niet

uitgevoerd met Havens à la Carte

vanzelf.

als

Regio’s en gemeenten zien echter voor

gemeente treft voorbereidingen voor

de eigen ontwikkeling nog volop kansen.

een nieuw bestemmingsplan voor het

Watersport biedt hen in potentie groei

gebiedsdeel

en bestedingen. Daarom zijn veel regio’s

watersportbedrijven

en gemeenten, met watersportbedrijven

Deze bedrijven zijn vaak ontstaan vanuit

samen, de concurrentiepositie aan het

tuinderijen en werken (letterlijk) allemaal

verbeteren. Zij moeten daarbij voorkomen

op hun eigen schiereiland. Ze bieden vaak

vooral te denken in ‘meer, meer, meer…’.

een eenzijdig product met hier en daar

occasions

blijft

achter

bij

de

verwachtingen en de havens moeten
meer hun best doen om de ligplaatsen
te verhuren en de klanten te blijven
binden. Vergrijzing van zowel de vloot
als de schippers ligt op de loer en kan
grote invloed hebben op de vraag naar
ligplaatsen.

Verplaatsingslijsten
Watersportverenigingen met lage tarieven
kennen

vaak

nog

wel

wachtlijsten.

Maar ook deze organisaties kampen
met

problemen.

De

vergrijzing

van

bestuursleden en actieve leden maakt
de organisatorische basis smal. De
bereidheid van jongere leden om de
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Het versterken van de concurrentiepositie
van een bedrijf, een gemeente, een plas of
een regio draait vooral om de vraag ‘wat
en voor wie?’. Aanbieders zullen steeds
meer na gaan denken over de vraag wat
hun positie op de watersportkaart is. Zij

belangrijkste

waar

instrument.

veel

De

kleinschalige

gevestigd

zijn.

wat variatie. Discussies over de toekomst
gingen vooral over meer ruimte voor meer
boten. Daarmee werd een alternatief
geboden aan stoppende kwekers en
werd het volume watersportbedrijvigheid
verder uitgebouwd.

Van een afstand is Aalsmeer echter het

dachten samen na over een compleet

meest veelzijdige watersportbedrijf van

assortiment dat past bij de ligging zo

Nederland. Met ruim 3500 ligplaatsen

dicht bij Amsterdam met zo aantrekkelijke

in allerlei soorten en maten, met of

natuurwaarden. Ze formuleerden samen

zonder ondersteunende voorzieningen,

een ‘wenkend perspectief’

overkapping,

voor de

verblijfsmogelijkheden,

gezamenlijke bedrijven en boden dit

landjes en eilandjes. Samen is het product

aan de gemeente aan als start van

onvergelijkbaar

het

gevarieerd,

maar

de

bestemmingsplanproces.

individuele bedrijven zijn te zeer met hun

belangrijker

eigen akker bezig en met de concurrentie

ondernemers gingen zelf nadenken over

op ze heen om te zien dat samenwerking

de eigen positie, de eigen specialiteit en

en specialisatie het geheel ten goede zou

de eigen typologie voor de toekomst.

komen.

De gemeente rondt in het voorjaar van

Met Havens à la Carte als instrument

2012 een gebiedsvisie af en borduurt

werden er in opdracht van de Kamer

door

van Koophandel en Amsterdam, Hiswa

instrument voor ruimtelijk beleid. Veel

en de Stichting Aalsmeer Westeinder

minder dan nu wil zij inzetten op ‘sturing

samen met de gemeente werksessies

op

georganiseerd met ondernemers. De

watersportbedrijven en voor de kwekers

haventypologieën

worden

werden

als

‘een

op

was

de

aantallen’.

het

Nog

Watersport Aalsmeer

neven-effect:

haventypologieën

Voor

Wenkend Perspectief

de

als

bestaande

‘transformatiemogelijkheden’

stok kaarten’ ingezet rond vragen over

uitgewerkt

die

specifieke

het bestaande product, het passende

ontwikkelingsmogelijkheden bieden.

product, de toekomst van typologieën
in

deze

tussen

regio

en

typologieën.

de

samenhang
Ondernemers
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Als méér niet
meer kan
door: Robert Holmes, Macavity Projecten

Wanneer het niet mogelijk is om te groeien in het aantal ligplaatsen zijn
er gelukkig andere strategieën om meer rendement uit een jachthaven
te halen. In dit artikel laten we zien hoe Havens à la Carte een rol kan
spelen in exploitatievraagstukken van een jachthaven.

Of je nu al een jachthaven exploiteert of

van het tarief is een afweging van de

bedrijfsniveau. De dialoog met de huidige

voornemens bent er een te ontwikkelen,

locatie van de haven, de voorzieningen

ligplaatshouders staat daarbij centraal.

meestal kom je de knellende ruimte

en de concurrentiepositie, maar vooral

Door een afstemming te maken tussen de

tegen. (Zeil-)jachten zijn steeds groter

ook

de

wensen en behoeften van de klantgroep

geworden, de watersport is populair

“verversing” van een klantenbestand

kan een keuze gemaakt worden voor

en de vraag neemt dus toe. Tegelijk zijn

voor een jachthaven tientallen jaren duurt

een typologie met voorzieningen waar

de eisen rondom duurzaamheid en luxe

is er een groot collectief geheugen voor

behoefte aan is. Daarbij kan ook het

toegenomen en ook deze komen vaak

de prijs van eerdere jaren. Verhogingen

schrappen

gepaard met voorzieningen die ruimte

(die in deze tijd bedrijfseconomisch

in de haven, in combinatie met een

kosten. Als ook alle ruimte in de havenkom

zeer verdedigbaar zijn) zijn niet door

samenwerking met een naburige haven

benut is sta je voor een keuze: De stap

te

aantoonbare

een denkrichting zijn. Ik zal een voorbeeld

voorwaarts door het uitbouwen van de

nieuwe kwaliteit of serviceniveau - waar

geven. Er is behoefte aan het parkeren

haven of inzetten op meer rendement uit

vervolgens forse investeringen tegenover

van je auto dicht bij de boot. Zeker als

de bestaande ligplaatsen.

staan. Vergoedingen voor gebruik van

je maar voor een paar uurtjes aan boord

water, elektra of vuilafvoer doorbelasten

bent, aan het klussen bent of de bagage

is een goede manier om de totale

voor de zomervakantie aan boord wilt

gebruikskosten van de haven te verlagen,

zetten.

Met de jaarlijkse ligplaatsfactuur is de

maar dragen zelden bij tot een verbeterd

deal gesloten. De jachthaven ontvangt

rendement.

Maar is het niet mogelijk om het “lang

Ligplaatsfactuur

een

bedrag

voor

het

bieden

van

een ligplaats in de haven. De prijs is
afhankelijk van de grootte van het schip:
hoe meer ruimte wordt gebruikt, hoe
meer er betaald moet worden. De hoogte
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historisch

voeren

bepaald.

zonder

een

Omdat

van

(dure)

voorzieningen

parkeren” te organiseren op een veilige

Een jachthaven bestaat uit een combinatie

locatie iets verder weg, in samenwerking

van

en

met een andere haven of misschien een

heeft een relatie met haar omgeving.

ondernemer die ruimte over heeft? Google

Hierom is Havens à la Carte ook in te

eens op “schiphol parkeren” en je ziet wat

zetten bij rendementsvraagstukken op

ik bedoel. Als je het slim combineert met

functies

en

voorzieningen,

extra services (valet parking, cleaning)

uitgewerkt. Door in de haven deze

ruimte te huren? Extra ruimte, die gebruikt

die door eigen staf uitgevoerd kunnen

groepen ook fysiek te scheiden en andere

wordt voor een optimist, bijboot of een

worden dan is er omzet te behalen.

services, voorzieningen en prijstelling aan

terrasvlot? Of ruimte voor gasten van de

Als je het meeneemt in een ruimtelijke

te bieden is een rendementsverbetering

ligplaatshouder? De Sportboothaven uit

heroverweging dan komt er ruimte vrij

mogelijk. Passantenplaatsen voor stop-

ons systeem is een mogelijke inspiratie.

op de haven. Die ruimte is anders in te

overs kunnen prima aan de rand van

zetten en wordt weer exploitabel. Ik noem

de haven gesitueerd zijn, maar voor

Rendement

de Slipwayhaven en de Drystackhaven

een meerdaags bezoek is een premium

Het

hierbij als voorbeeld.

passentenvoorziening geld waard. Dicht

jachthaven is niet volledig af te meten in

bij de douches en de stad en met een

het aantal ligplaatsen. Door te werken

welkoms-diner in samenwerking met de

met inspirerende voorbeelden en door de

de

plaatselijke horeca. Elektrische fiets erbij?

dialoog met de klant centraal te stellen is

haven in delen met heldere signatuur en

Auto? Ik vermoed dat er hier ruimte is voor

meer rendement mogelijk. Ook als méér

afwijkende prijsstelling kan overwogen

meer service, meer gastvrijheid en meer

niet mogelijk is.

worden. Een deel van de ligplaatshouders

omzet. En met goed ondernemerschap

gebruikt de haven hoofdzakelijk als

dus ook meer rendement.

uitvalsbasis voor weekend- en weektrips.

Een andere manier om types uit Havens

Wij noemen dat de jachthaven als bron.

à la Carte te gebruiken is om extra water

Een andere groep klanten geniet van het

te verhuren. Dat klinkt misschien raar,

aan boord zijn, gebruikt de faciliteiten

want het verhuren van een ligplaats is

en de horeca en ziet de haven als een

natuurlijk de kern van de jachthaven,

thuis. Wij noemen dat de jachthavens als

maar denk even met me mee. Zou het

bestemming. Onder deze hoofdgroepen

niet interessant zijn om in plaats van een

zijn er verschillende type jachthavens

box waar het schip precies inpast extra

Compartimenteren
Ook

het

compartimenteren

van

potentieel

rendement

van

een

“... voor meerdaags
verblijf is een premium
passantenvoorziening
geld waard.”
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haventypologieën
Een overzicht van 52 verschillende haventypologieën

Bij vele beleidsbepalende bijeenkomsten staat de ontwikkeling van de waterrecreatie op de
agenda, omdat dit een sector met groeipotentie is. Toch stokt de discussie als er gesproken
wordt over nieuwe jachthavenontwikkeling, mede omdat iedereen spreekt vanuit de eigen
referentiebeelden, ervaring, achterban en belangen. Met de 52 uitgewerkte jachtehaventypologiën
is het mogelijk om op zoek te gaan naar kansrijke ontwikkelrichtingen. Ze zijn een illustratie
van de breedte van de sector en dienen ter inspiratie voor beleidsmakers, ontwikkelaars,
stedenbouwkundigen en jachthavenexploitanten.

Methode
Voor het samenstellen van Havens à la
Carte is een database ontwikkeld waarin
de verschillende jachthaventypologieën
zijn beschreven en in relatie gebracht
met een diversiteit aan verschillende
verschijningsvormen en functies zoals
ruimtelijke en economische effecten,
voorzieningen,

beleidsvraagstukken,

exploitatievormen,
verschillende
bootsoorten.

doelgroepen,
vaarwateren

Per

en

jachthaventypologie

zijn al dit soort kenmerken uitgewerkt
om zo helder in beeld te krijgen hoe de
verschillende typologieën eruitzien.
De uitwerkingen van de verschillende
haventypologieën zijn een combinatie van
enerzijds abstract denken en anderzijds
het benutten van praktisch toepasbare
kennis. Voor deze combinatie is bewust
gekozen omdat zo goed kan worden
weergegeven hoe de diverse typologieën
zijn opgebouwd. Dit tot op nuanceniveau,
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want sommige typologieën lijken op elkaar.

ontwikkelrichting,

Maar als je dieper op de typologieën

omstandigheden en exploitatie. Hierdoor

inzoomt is er wel degelijk onderscheidend

zijn keuzes gemaakt die nogal arbitrair zijn.

vermogen. En juist dit onderscheidend

De uitkomsten zijn vooral richtinggevend

vermogen hebben we heel duidelijk

en

kenbaar willen maken, want die kunnen

combinaties van de beschreven typologiën.

in de discussie juist van belang zijn.

Echter, sommige typologiën zijn onderling

Anderzijds is enige mate van abstractie

zo strijdig dat ze nooit succesvol op één

nodig om te voorkomen dat bestaande

locatie ontwikkeld kunnen worden. Op

jachthavens

gebiedsniveau ligt dat

Deze

gelabeld

methodiek

is

gaan
niet

worden.
uniek,

in

dan

jachthavens

kunnen

bepaalde

kunnen

ruimtelijke

bestaan

uit

weer anders,

verschillende

typologiën

verschillende andere sectoren wordt

versterkend werken of zelfs essentieel zijn

deze ook toegepast om te komen tot

het succes van een vaargebied.

ontwikkelmogelijkheden. In 2003 bracht
Urhahn Urban Design een boek uit met
de woontypologiën onder de naam
“Wonen à la Carte”.
De typologie gaat niet alleen over de
jachthaven zelf, maar nog veel meer over
de rol inde omgeving, de ruimtelijke en
economische impact en de eisen die het
soort jachthaven stelt aan haar droge en
natte omgeving. Het is een zoektocht
geweest naar type haven, met een

“Jachthavens kunnen
bestaan uit combinaties
van de beschreven
typologiën”

Categorie

typologie
Iedere jachthaventypologie is voorzien van een heldere naam
en een referentiefoto. In dit magazine zijn alle typologiën te

Onderstaande categorieindeling helpt om snel uw weg te

vinden, ingedeeld op categorie. De onderliggende dataset

vinden door de typologiën. De indeling is gebaseerd op

met gedetailleerde informatie is op verzoek opvraagbaar.

de functie van de jachthaven in een vaargebied.

Vertaling
Voor toepassing in een internationale context zijn de termen
vertaald in het Engels. Onder de naam “Marina Menu” is
Havens à la Carte vindbaar op internet.

Totaal concept:
Havens die, van eenvoudig tot luxe, van alle gemakken
voorzien zijn, zowel voor de mens als voor de boot. In
deze categorie zijn de meeste ligplaatsen in Nederland te
vinden. Een haven in het totaal concept fungeert zowel als
bron als als bestemming.
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Bron:
Deze havens zijn vertrekhavens voor eigenaren van
schepen.

Bestemming:
Havens in deze categorie vervullen een belangrijke rol in
een vaargebied door het bieden van vaarbestemmingen.

Museum:
Nederland kent een rijke maritieme geschiedenis. We
kennen drie jachthaventypologiën binnen deze categorie
die plaats bieden aan historische schepen.

Evenementenhaven
MICE Marina
Havenvoorzieningen voor tentoonstellingen, conferenties etc.,

Specifiek:
Een haven in deze categorie kent een zeer specifieke
doelgroep of ruimtelijke omstandigheid.

gericht op de zakelijke ‘MICE’ markt.
Ingericht voor groot publiek, tijdelijke tentoonstellingen, goede

Prive:

regelingen met ligplaatshouders.

In deze categorie zijn vaak kleine havens te vinden die
gekoppeld zijn aan particulier bezit of een branchevreemd
bedrijf. Deze maken een groot deel uit van de benutting
van de waterrand en hebben een besloten karakter.

Grote ruimtewens, flexibele haveninrichting, multifunctionele
bebouwing, vlotte bereikbaarheid over land.

Innovatief:
Uit binnen- en buitenland zijn innovatieve concepten
verzameld en in deze categorie geplaatst.

beschrijving
Deze korte beschrijving helpt u met het toepassen van de
juiste typologie en bestaat uit een verklaring van de naam en
een verfijning van de typologie. Ook wordt omschreven hoe
de typologie eruit ziet of waar specifiek behoedte aan is.
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tOTAAL CONCEPT
01

02

Luxe ligplaatsenhaven

fULL SERVICE MARINA

Luxury berth marina

Full service Marina

Jachthaven als een complete ligplaatsvoorziening zonder veel
ondersteunende diensten, landgedeelte is niet noodzakelijk.

Grootschalige en complete haven waar alles gericht is op de
boot.

Geen specifieke voorzieningen. Sanitair en havenkantoor zijn
van hoogstaand niveau. Bereikbaarheid en aantrekkelijkheid
achterland belangrijk.

Combinatie van ligplaatsen, onderhoudsmogelijkheden,
watersportwinkel en andere ondersteunende jachtvoorzieningen.

Relatief groot waterbeslag door ruime opzet. Ruimtelijk ingepast.
Verzorgde uitstraling.

Relatief groot waterbeslag, door schaalgrootte van jachthavens
en de combinatie met ruimte aan land voor ondersteunende
diensten. Ruimtelijke verschijning in het landschap is belangrijk.

03

04

rEGATTACENTER

mARINA RESORT

Regatta centre

Marina resort

Jachthaven gericht op wedstrijdwatersport.

Complete jachthaven met alles voor de boot en alles voor de
mens, totaal aanbod.

Ligplaatsen op goed niveau, gecombineerd met accommodatie
voor grote groepen wedstrijdzeilers. Landaccommodatie gericht
op training, cursus en overnachten. Open ruimte aan land en op
het water voor flexibiliteit.
Groot ruimtebeslag, zowel op land als op het water. Eenvoudige
land / water verbinding. Camperplaatsen een pré.
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Verblijf, ligplaatsen en verschillende recreatieve voorzieningen
geïntegreerd in één concept.
Intensieve concentratie van recreatieve voorzieningen,
verblijfsvoorzieningen en eventueel bootservice. Vaak ruimtelijke
mix verblijf en jachthaven.

bRON
05
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eenvoudige ligplaatsenhaven

mOORINGS VASTE LIGPLAATSEN

Simple Berth Marina

Moorings permanent berths

Eenvoudige vertrekhaven voor de boot.

Vaste ligplaatsen aan een drijvende ankerboei, de havenmeester
brengt je naar je eigen mooring met een boot.

Verzamelplaats voor boten, minimaal (wettelijk)
voorzieningenniveau, veelal senioren als ligplaatshouders.
Beperkt voorzieningenniveau, uitvalsbasis om uit te varen naar de
regio. Inrichting historisch gegroeid.

Avontuurlijk overnachten, optimale privacy, eenvoudige
voorziening.
Geen landvoorzieningen. Moorings liggen verspreid aan de rand
van het water. Groot ruimtegebruik, maar zeer extensief van
karakter.
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rOEIBOOTHAVEN

sTADSBEWONERSHAVEN

Rowing boat marina

Town resident’s marina

Eenvoudige haven, gericht op de scoutingbootjes, roeiboten,
kleine motorbootjes.

Eenvoudige haven, gebruikt door bewoners van de stad.

Kleinschalige haven, oogt als een soort opslagplaats voor hele
kleine boten.
Vaak voorkomend model in doodlopende sloten en kleine
watertjes, informeel ontstaan en gegroeid.

Doe het zelf, kleinschalig, veelal in exploitatie bij een vereniging,
veel senioren, grote betrokkenheid.
Lage liggelden belangrijker dan ruimtelijke verschijning, ontsluiting
en inrichting historisch gegroeid en niet gepland of ontworpen,
krappe ruimte door steeds grotere boten.
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bEACHHAVEN

sTADSGASTENHAVEN

Beach marina

Town visitor marina

Haven om naar toe te varen, afmeren, ijsje eten, terrasje. Beach
life, onderdeel van een Lifestyle.

Haven als toeristische bestemming en ontvangstlocatie van
gasten van de stad.

Vaarbestemming met strand, boten op de kant. Onderbreking van
een vaartocht, bij mooi weer
ook langer verblijf.

Toerisme, toervaart, zomergebruik, levendig, kortverblijf.
Economische spin-off groot.

Weinig tot geen inrichtingselementen of havenvoorzieningen,
horeca en strand zijn belangrijkste componenten, eventueel met
enkele bankjes etc.
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Veelal historische haven, koppeling horeca en voorzieningen,
kade of boxen voor passanten.
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nATUURHAVEN

pASSANTENOEVER

Nature marina

Passerby marina

Bestemming voor wandeling en rust. Motief is bezoeken van
natuur.

Ontvangststrook voor toervaarders om dorp of omgeving te
ontdekken.

Gericht op ontsluiting natuurgebied, genieten van rust, geen
verstoring, beeldbepalende oases in vaargebieden.

Grasstrook, eenvoudig, kanalengebieden, nabij kunstwerken, op
wens van dorp, toervaart.

Kleinschalige ontsluiting, met slechts enkele plaatsen, voor
bezoek natuurgebied. Eenvoudige uitvoering.

Onderdeel toervaartnetwerk, aanhaken fietsen wandelroutes,
eenvoudige maar complete uitvoering van voorzieningen.

bESTEMMING
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gROENE BUITENHAVEN

sTADSONTWIKKELINGSHAVEN

Green outer marina

Town devolopment marina

Goede aanlegplaatsen voor kort verblijf in groene omgeving.

Haven als smaakmaker in nieuw stedelijk gebied.

Natuurlijk of aangelegd, groen maar intensief in gebruik in
hoogseizoen, recreatie is primair, liggeldregeling.

Onderdeel stadsontwikkeling, representatief, hoogwaardige
kwaliteit, beeld vanaf de kant is bepalend voor inrichting.

Concentratie van openbare aanlegplaatsen in gebieden waar
natuurlijke kwaliteit en recreatieve druk samenkomen.

Vaak modern en representatief uitgevoerd en optimaal ingepast
in de omgeving. Materiaalgebruik hoogwaardiger dan functioneel
noodzakelijk. Beperking van functies en voorzieningen.
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wATERFRONTHAVEN

dORPSGASTENHAVEN

Waterfront marina

Village visitor marina

Haven als beeldbepalend element langs boulevard bij een stad.

Haven als toeristische bestemming op dorpse schaal.

Representatief, boulevard, wandelzone, zien en gezien worden,
bootjes kijken.

Toerisme, toervaart, zomergebruik, levendig, kortverblijf,
economische spin-off groot.

Ruimtelijke smaakmaker aan de oever van een zee, meer of rivier,
als overgang tussen land en water. Drukke wandelboulevard.

Veelal historische haven, koppeling horeca en voorzieningen,
kade of boxen voor passanten.
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bESTEMMING
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Boodschappenhaven

mUSEUMHAVEN

Shopping marina

Museum marina

Haven gericht op short stop, mogelijk uitgevoerd met
parkeermeters.

Haven met historische schepen, niet bewoond, kan afgesloten
zijn.

Vergelijking van een haven met een parkeerterrein voor tijdelijke
stalling, geen service.

Cultuurhistorie, decor, aantrekkelijk en aanwezig in zomer én
winter, beeldbepalend en fotogeniek.

Snel wisselend publiek, geen aanvullende voorzieningen,
gekoppeld aan stad of winkelgebied.

Haven als decor voor historische stadsgezichten,
openluchtmuseum, steiger veelal toegankelijk.
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hoRECAHAVEN

mUSEUM WOONHAVEN

Restaurant marina

Museum inhabited marina

Kleine aanleghaven, in beheer van hotel /restaurant / bar voor
gasten.

Haven voor varende, bewoonde (historische) bedrijfsvaartuigen.

Service voor klanten, ontsluiting land / water, alleen
passantenplaatsen.
Beperkt voorzieningenniveau, gericht op horeca, vaak in centrum
of bij markant horecapunt langs rivier of plas.
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Cultuurhistorie, decor, aantrekkelijk en aanwezig in zomer én
winter, beeldbepalend en fotogeniek.
Haven die dient als smaakmaker voor gebieden, veelal
concentratie van bewoonde voormalige zeilschepen.

sPECIFIEK

Museum
21
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cHARTERHAVEN

vERKOOPHAVEN

Charter marina

Sales marina

Vertrekhaven en ontvangsthaven voor historische charterschepen.

Verkoophaven met nieuwe en gebruikte schepen.

Cultuurhistorie, decor, bedrijfsmatig functioneren van bezoekende
schepen.

Haven waarbij schepen voor een relatief korte tijd in de haven
zijn. Alles erop gericht om de schepen van eigenaar te doen
verwisselen.

Compleet ingerichte haven om charterschepen te ontvangen,
met kaderuimte en nutsvoorzieningen, gekoppeld aan attractie of
stad.

Haven waarvoor zowel land als water noodzakelijk zijn, aangevuld
met kleine bebouwing voor kantoor en administratie.
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sPORTBOOTHAVEN

Campinghaven

Sports boat marina

Campground marina

Haven voor het optimaal stallen van snelle kleine vaartuigen,
mogelijk uitgevoerd als drijvende slipwaytjes (met tapijt) en soms
een dry-dockje erbij.

Haven als voorziening voor camping of bungalowpark.

Speedboten, jetski’s en powerboats, gaat niet altijd samen
met andere gebruikers, doelgroep samenvoegen en daarvoor
faciliteren.

Ondersteunende ligplaatsen, vooral open boten, in de winter
veelal leeg, voor vaste kampeerders en toeristische kampeerders,
geen overnachting aan boord.
Haakt aan op camping, kleinschalig en eenvoudig, geen
walvoorzieningen.

Specifieke inrichting, kan ook als deel van haven (let op relatie tot
andere doelgroepen en natuur)
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Specifiek
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Catamaranhaven

Evenementenhaven

Catamaran Marina

MICE Marina

Haven met open boten, geparkeerd op het strand, boothuisjes,
horeca.

Havenvoorzieningen voor tentoonstellingen, conferenties etc.,
gericht op de zakelijke ‘MICE’ markt.

Geen permanent gebruik water, deel boten op handtrailers,
minimale bebouwing met karakter van een clubhuis.

Ingericht voor groot publiek, tijdelijke tentoonstellingen, goede
regelingen met ligplaatshouders.

Alleen landgebruik, vlak strand of grasland met daarop ruimte
voor catamarans.

Grote ruimtewens, flexibele haveninrichting, multifunctionele
bebouwing, vlotte bereikbaarheid over land.
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Natuurlijke getijdenhaven

Servicehaven

Tidal marina

Service marina

Jachthaventypologie die door getijde niet altijd toegankelijk is,
soms moorings, visbootjes.

Ligplaatsen gekoppeld aan een watersport-servicebedrijf /
botenbouwer / spuiter etc.

Jachthaven met beperkte toegankelijkheid, bij eb liggen boten
droog in de modder.

Aanwezigheid van boten i.v.m. werkzaamheden aan deze
schepen. jachthaven heeft geen recreatieve functie.

Relatief kleine, niet diepstekende boten, vaak overlast geur bij
laagwater, ruimtelijke kwaliteit voor omgeving zeer beperkt.

Gelegen in de buurt van recreatieve jachthavens (aanbod van
werk), koppeling met kraan of helling en bedrijf aan de wal met
loodsen en buitenruimte.
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Visboothaven

Vluchthaven

Fishing boat marina

Emergency Marina

Haven met ligplaatsen voor recreatieve vissersboten.

Gericht op het tijdelijk onderbreken van een vaartocht indien
noodzakelijk vanuit nautisch oogpunt.

Specifieke doelgroepen, aan zee veelal kleine snelle visboten, in
het binnenland meer open visboten.

Beschutte invaart, beperkte toegankelijkheid over de weg,
robuuste inrichting.

Beperkte voorzieningen, vaak bij visserijhaven (overslag etc.),
kleinere boten van eenzelfde soort type, ruime opzet van de
haven.

Voorzieningen ontbreken en uitstraling en comfort steiger is
ondergeschikt aan vluchtfunctie, vaak voormalige werkhavens.
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Verhuurhaven

sLOEPENHAVEN

Charter marina

Daycruiser marina

Haven als parkeerplaats en vertrekplaats voor verhuurschepen,
voor open boten of jachten.

Haven met sloepen voor stedelingen en plassenvaarders.
Bewoners, dichtbij, open boten, koppeling eigendom woning.

Haven die tijdens het vaarseizoen grotendeels leeg zou moeten
zijn. Afwijkende voorzieningen: parkeerplaats, stofzuigerslang,
vuilwaterstation etc.

Haven als onderdeel van een nieuwe wijk, ligplaatsen gekoppeld
aan woningen in de omgeving, eenvoudige uitvoering.

Bereikbaarheid over land en bereikbaarheid over water is
belangrijker dan ruimtelijke inrichting van de verhuurhaven zelf.
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aCHTERTUINHAVEN

dOE HET ZELFHAVEN

Back garden marina

DIY marina

Ligplaatsen gekoppeld aan woningen. Kan ook kleine privehaven
voor groep bewoners zijn.

Door de leden zelf gemaakte haven. ‘Houtje-touwtje haven’.

Kleinschalig, veelal luxe woningen, vaak gecombineerd met
sloepen of kleine boten.
Kaderuimte exclusief voor bewoners. Aanwezigheid bruggen voor
bereikbaarheid woningen via het water.

Lage liggelden belangrijker dan ruimtelijke verschijning,
voorzieningen door zelfwerkzaamheid en met eenvoudige
materialen zelf gemaakt.
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lANDJESHAVEN

oEVERHAVEN

Plot mooring

Riverbank Mooring

Haventypologie waarbij particuliere stukjes grond gecombineerd
worden met een ligplaats, komt vaak voor in veen- en
plassengebied.

Afmeergelegenheid veelal in kanaal of sloot

Beperkt voorzieningenniveau, vaak al lang in particulier bezit,
sloepen en ondiep stekende boten.
Vaak geen of beperkte bereikbaarheid over land, kleinschalige
verkaveling die historisch is gegroeid, vaak in landbouwgebieden.
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Kleinschalig van omvang, weinig beeldkwaliteit, grote sociale
samenhang tussen de ligplaatshouders.

kleinschalig, individueel geörienteerd, veelal bijverdienste voor de
eigenaar
Groenstrook met ligplaatsen, vaak kleinere stukken, in delen
verpacht voor meerdere boten of per boot apart in huur
uitgegeven

PRIVE

Innovatief
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mINIHAVEN

cOVERED DRY-STACK

Mini marina

Covered dry stack

Haven van een particulier, met beperkt aantal ligplaatsen achter
de woning.

‘Droge’ haven met boten op de wal in een rek in een overdekte
ruimte. Ziet eruit als een loods.

Kleinschalig, individueel geörienteerd, veelal bijverdienste voor de
eigenaar, vaak officieel geen jachthaven.

Beperkt tot motorboten met beperkte hoogte, speedboten en
sloepen en kleine kajuitmotorjachten, soms tot 13 meter lengte,
heftruck om boot vaarklaar te leggen.

Kleine haven, gekoppeld aan woning of bedrijventerrein,
voorzieningen door particulier of klein bedrijf gemaakt,
verschillende luxeniveaus.

Locatie hoeft niet in recreatieomgeving te liggen. Vooral
daggebruik boten, industriële uitstraling, bereikbaarheid over land
belangrijk.
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dRY-STACK

fLOATING VILLAGE

Dry stack

Floating village

‘Droge’ haven, met boten op de wal in een rek.

Haven in de vorm van een drijvend dorp met woningen en
ligplaatsen.

Beperkt tot motorboten met beperkte hoogte, speedboten en
sloepen en kleine kajuitmotorjachten, soms tot 13 meter lengte,
heftruck om boot vaarklaar te leggen.

Kleinschalig van karakter, met een combinatie van drijvend wonen
en ligplaatsen voor boten aan de woning.

Locatie hoeft niet in recreatieve omgeving te liggen.Hoofdzakelijk
voor kleine motorboten, vooral daggebruik boten, industriele
uitstraling stallingen, bereikbaarheid over land belangrijk.

Kleine concentratie van drijvende woningen, afgemeerd aan
steigers zoals ook in een haven, woningen op verschillende
luxeniveaus.
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lEARNING CENTER

mAXI-FLOATING hARBOR

Learning Centre

Maxi floating harbor

Haven, gericht op het leren zeilen of varen.

Grootschalige bestemmingshaven zonder verbinding met land,
verspreiding druk op natuurwaarden.

Gericht op wisselende groepen leerlingen, beleving en veiligheid
centraal.
Makkelijke opgangen naar water. Ruimte op land voor opslag,
lokalen en overnachtingsmogelijkheden.

Volledig drijvend watersportcentrum, zonder relatie met
landlocatie, pontons, voorzieningen en ligplaatsen in één
structuur.
Volledig zelfvoorzienend ponton of drijfeiland, waaraan gekoppeld
ligplaatsen. Verplaatsbaar.
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mINI-FLOATING hARBOR

oVERDEKTE HAVEN

Mini flouting harbor

Covered marina

Haven voor de optimale verspreiding en sturing van druk op
natuurwaarden, steigers/bbq platform.

Haven met alle boten onder een dak in het water.

Flexibele kleinschalige recreatieve functies, beschikbaarheid
organiseert gebruik.
Faciliteren van recreatieve voorzieningen op verschillende
wisselende locaties.

20

Zorg voor boot, beschutting, boten blijven in goede conditie, altijd
vaarklaar.
Vertrekpunt voor sloepen en motorboten, overdekt afgemeerd in
een ‘watergebouw’.

Innovatief
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sELFSUPPORTING MARINA

sLIPWAYHAVEN

Selfsupporting marina

Slipway marina

Haven die geen fossiele energiebronnen gebruikt.

Haven in de vorm van een slipway met wachtsteiger en
parkeerterrein.

Kleinschalige jachthaven met doelstelling om maximaal gebruik te
maken van natuurlijke hulpbronnen.
Ruimte op het land kunnen reserveren voor duurzame
energiebronnen, combinatie met andere functies.

Splitsing ‘haven’ en parkeren schepen, vaak bij mensen thuis.
arbeidsintensief maar ruimte-extensief op het water.
Weinig ruimtebeslag op land/watergrens, spreiding resources, legt
druk op verbindingsweg en parkeervoorziening
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Woonschepenhaven

tIME-SHARE HAVEN

Residential marina

Time share marina

Haven specifiek voor getransformeerde binnenvaartschepen.

Verzameling verschillende (dag) recreatieve boten in gezamenlijk
bezit.

Moderne infrastructuur gericht op woonfunctie, brengt kwaliteit in
transitiegebieden.
Community van stalen schepen, die op een moderne scheepse
wijze zijn verbouwd en rond een centrale steiger zijn gesitueerd.

Geen particulier eigendom schepen, collectief bezit,
verenigingsgevoel, daggebruik, drempelverlagend.
Informeel terrein met ligplaatsen en clubhuis, eenvoudige locatie
en met gemeenschapszin gemaakt tot wat hij nu is.
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Innovatief
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bOOTHUIZEN

bUSINESS MARINA

Boathouses

Business marina

Haven met gebouwen voor mens en boot tegelijk.

Haventype gericht op kantoorgebruik en zakelijke ontmoetingen,
serviceproduct.

Overdekte jachthaven, met een soort garages voor boten,
eventueel in combinatie met verblijfsvoorziening voor mensen.
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Drijvende kantoren, sterke relatie met water, onderscheidend en
representatief.

Komt individueel voor en als concentratie van boothuizen
met overdekte aanlegplaatsen, al dan niet in combinatie met
woningen.

Tijdelijke kantoorruimte en - faciliteiten beschikbaar, gekoppeld
aan ligplaatsen of uitgevoerd als ligplaatsen.
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sTALLINGHAVEN

Megajacht mOORING

Hard stand storage marina

Mega mOORING

Parkeerplaats voor boten die in winter op land gestald worden
(buiten of binnen).

Afmeergelegenheid voor megajachten met tenderservice
(watertaxi).

Haven zonder water voor grotere schepen, alleen winterstalling op
het droge, eventueel deels binnen.

Maximale privacy en veiligheid voor megajachten dicht bij
toeristische hot-spots.

Locatie hoeft niet in recreatieve omgeving te liggen. Boten worden
voor langere periode op de kant gezet.

Grid van dukdalven in combinatie met afmeergelegenheid voor
tenders en watertaxi services.

Dataset

Dataset
Van alle genoemde typologiën is op projectniveau een uitgebreide dataset beschikbaar.

Voorzieningen voor boot en mens

Bootsoorten en watertypen

Een jachthaven is een verzamelplaats van services, functies,

De methode Havens à la Carte brengt ondermeer de relatie

producten en diensten welke het uiterlijk van de haven bepalen.

tussen jachthaventypologiën en haar omgeving in kaart.

Van onderstaande 24 van deze voorzieningen is per typologie

Uitdaging is dan ook om deze relatie te duiden, waardoor

bekend of ze noodzakelijk, wenselijk, mogelijk of onmogelijk zijn.

een oordeel te vellen is welke typologie op welk type locatie
passend is. Dit wordt de typologische confrontatie genoemd.

Vaste ligplaatsen

Importeur

Passantenplaatsen

Makelaardij

Als handvat is van ieder van de jachthaventypologiën in de

Brandstofpunt

Showroom

dataset aangeveen of zij als dan niet “voor de hand liggend” zijn

Kraan

Watersportshop

Boothelling

Horeca

Bootsoorten:

Watertypen:

Vuilwaterstation

Animatie

Bijboten

Rivier

Vuilcontainers

Supermarkt

Boten op trailer

Kanaal

Sanitair

Fietsverhuur

Roeiboten

Vliet, sloot

Winterstalling buiten

Kinderspeelplaats

Sloepen

Gracht

Winterstallin binnen

Zwembad

Open zeilboten

Plas

Parkeerplaatsen

Kampeerplaatsen

Motorjacht < 10m

Bekken

Fietsstalling

Wandelroute

Motorjacht > 10m

Binnenzee

Zeiljacht < 10m

Zeegat gesloten

Dit dient per situatie in een adviestraject toegepast te worden.

ten opzichte van de onderstaande bootsoorten en watertypen.

Zeiljacht > 10m

Zeegat open

Kenmerken en kengetallen

Motorcharter

Kust

Per haventypologie zijn onderstaande kenmerken en kengetallen

Zeilcharter

berekend naar een minimale en maximale variant.
Aantal ligplaatsen

Oppervlakte land

Bootgrootte gemiddeld

Parkeernorm

Netto ruimtebeslag

Oppervlakte parkeren

Uitdraairuimte

Bebouwingspercentage

Oppervlakte water

Oppervlakte bebouwd

Land / water ratio

Karakter bebouwing

Rondvaartboot
Museumschip

“waardoor een oordeel
te vellen is welke typologie
op welk type locatie
passend is.”
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Natuurtransferia of
vogelverschrikker?
door: Robert Holmes, Macavity Projecten

Met het Beheersplan Voordelta is een eerste stap gezet in een tijdperk
waarin watersportontwikkeling wordt afgestemd op behoud van natuur.
Natuurlijk kenden we de natuurtoetsen al uit de NB wet en was de vogelen habitatwetgeving al van kracht. Maar met het benoemen van zo goed
als ál het watersportareaal tot Natura 2000 gebieden komt ook bestaand
gebruik en autonome groei in de knel.

Gelukkig wordt de soep niet zo heet
gegeten en zijn er steeds betere inzichten
in de werkelijke verstoring van natuur
door watersporters. Met Havens à la
Carte is het mogelijk om ook op het
snijvlak tussen behoud en ontwikkeling
van natuurdoeltypen letterlijk en figuurlijk
ruimte te behouden voor zeiljachten,
motorjachten en kite-surfers.

inderdaad verstoort, dan dient er een

De Europese ambities om te komen
tot een netwerk van gebieden die
gezamenlijk bijdragen aan een gezond
ecosysteem is in Nederland vertaald in
een stelsel van Natura 2000 gebieden
met bijbehorende beheerplannen. In
deze plannen geeft de overheid aan op
welke wijze zij de doelen gaan bereiken.

“De jachthaven als natuurtransferium”,

Er worden diverse soorten beschermd,

zo duidt Dhr. Dijks (HISWA Vereniging)

maar vooral ook verschillende types

de relatie tussen de jachthaven en haar

habitats. Dat zijn fysieke leefwerelden

omgeving (Daarom Watersport 2012,

met specifieke omstandigheden voor

Kenniscentrum

specifieke

(Kust)Toerisme).

De

diersoorten.

Door

deze

zonering afgesproken te worden. Nieuwe
inzichten maken ook zonering in tijd (i.v.m.
broedseizoen

of

mogelijk.

beheerplannen

De

i.v.m.

sportseizoen)
worden

gedegen voorbereid in een meerjaars
traject en worden per 6 jaar geëvalueerd
en bijgesteld. Omdat nieuwe projecten
en plannen daarna nog altijd inhoudelijk
beoordeeld moeten worden zijn de
beheerplannen zijn eerder een middel om
bestaand en regulier gebruik in te passen
dan om nieuwe ontwikkelingen de ruimte
te bieden.

carbon footprint van de watersporter is

leefwerelden te beschermen wordt ruimte

Deze werkwijze is veelomvattend en moet

het laagst van alle vakanties. In dit artikel

geboden voor soorten om te komen tot

gepaard gaan met een zorgvuldig proces

werk ik de gedachte uit dat jachthavens

een goede staat van instandhouding.

dat ook in conflictsituaties stand houdt.

kunnen bijdragen aan een ruimtelijke
zonering en aan een preventieve inrichting
van het vaarwater. Dat doen we door de
jachthavens niet af te rekenen op het
aantal ligplaatsen, maar verder te kijken
naar type gebruikers en gebruik.

24

Meten is weten

In een beheerplan zal dus een relatie
tussen soorten en gebruik gemaakt
moeten worden, en deze zal ook ruimtelijk
weergegeven moeten worden. Indien een
verstoringsgevoelige soort of habitat een
locatie “deelt” met een gebruikstype dat

Hierom is schaarse kennis over verstoring
verrijkt met deskundigenraadpleging en
gevat in tabellen. Dit biedt een kader dat
vervolgens vertaald wordt in status-quo
of quotering van het aantal ligplaatsen in
een bekken. Het beleid op de Grevelingen
is daar een voorbeeld van. Op basis

voor zeil- en motorjachten heeft een

jaarlijks

uitvaarpercentage van 20% . Dat betekent

concurrentie

dat op de drukste seizoensdag er slechts

van

160 van de 800 schepen op het water

beschouwing houdt, komen er in een

zijn. Daarvan liggen er veel het grootste

willekeurig bekken dus jaarlijks gebruikers

deel van de dag voor anker of aan een

bij. Meer passanten die iedere avond een

aanlegplaats op één van de eilanden.

plek zoeken om te overnachten. Door het

Het is dan geen broedseizoen en mits er

aanleggen van bestemmings jachthavens

op de juiste plaatsen wordt geankerd zal

reguleer je deze groei. Daarmee ben je

er minimale verstoring zijn. Toch zal het

ongewenst gedrag van watersporters

aanleggen van zo een marina meetellen in

(zoals ankeren op ongewenste plaatsen)

de quotering van het vaargebied. En dan

én

de tegenpool. We bedenken een nieuwe

gemeentelijke initiatieven voor.

voorziening voor catamarans. Die liggen

Wellicht ben ik u hiermee even verloren,

op het strand (tellen dus niet mee in de
quotering) en deze nieuwe haven heeft
een minimaal ruimtebeslag op het water.
De catclub richt zich op sportieve zeilers
die graag in voor- en najaar zeilwedstrijden
organiseren. Op zo’n clubdag vaart
iedereen uit en wordt in anderhalf uur de
gehele Grevelingen bestreken. De ondiep
stekende schepen schieten ook over de
ondiepe wateren. Het risico op verstoring
lijkt me reëel. Ik stel dat de huidige
werkwijze van aantallen versus verstoring
ernstig te kort schiet als het gaat om
een toekomstbestendig beheer van de
van een mix van kennis en aannames is

Deltawateren en andere grote wateren in

vastgesteld dat er ten opzichte van 5400

Nederland.

nog 1350 ligplaatsen toegevoegd kunnen
worden zonder het gebied te veel te
belasten.

Aantallen versus gebruik
Sommige

om niet de aantallen maar het gebruik te

een langs suizende catamaran. Als dat te

laten wegen. Maar ik wil graag nog een

vaak gebeurd zal de vogel energie tekort

stap verder gaan.

schepen die bij een jachthaventypologie
passen altijd dezelfde?

is de natuurbeleving (53%, Nationale
Watersportonderzoek Eileen 2011). Die
natuur wordt dan ook opgezocht. De
bijzondere overnachtingsplaatsen op de
Grevelingen bieden daar een antwoord
op.

Deze

Natuurhavens

ontsluiten

de natuur dan ook voor een brede
doelgroep. Ook Groene Buitenhavens
zijn aantrekkelijke bestemmingen. Deze
jachthaventypologiën bieden nét genoeg
voorzieningen om het te winnen van het
vrij-liggen en ankeren en werken daarmee

of een schip een vogelverschrikker?
Beide is zowel waar als onwaar. Met
het idioom van Havens à la Carte is het
mogelijk om hierover het gesprek met
relevante partijen aan te gaan en op zoek
te gaan naar een toekomstbestendige
mix van havens in een gebied.

komen of het gebied gaan vermijden, zo

zonder meer vergelijkbaar? En zijn de type

belangrijkste motieven om te varen

Is een jachthaven een natuurtransferium

voedselinname kunnen schrikken van

echter

op een realistischer vlak. Eén van de

een kritische succesfactor.

adviseurs gaan graag met u aan de slag

haventypes

maar ik herneem graag mijn betoog

een verdieping van relevante kengetallen

na

verschillende

of

De jachthavensector is niet homogeen en

zijn.

van

particuliere

en afweging van voorzieningen is dan wel

zoals uitvaarpercentages is op zijn plaats.

is de stelling. Zijn de uitvaarpercentages

buiten

gebied. Een zorgvuldige liggeldregeling

is daar al een stap in gemaakt en de

rusten

verdringingseffecten

zoneringsmaatregelen

onafgewogen

regionale

maken als er geïnvesteerd word in kennis.

dat jachthavens bronnen van verstoring
moeten

ik

zonerend in het dagelijks gebruik van een

In de database van Havens à la Carte

die

en

Als

Een kwaliteitsslag in gebiedsbeheer is te

stellen

Vogels

natuurorganisaties

groeien.

zoneringsinstrument
Met enig gevoel voor drama heb ik de
volgende stelling wel eens gebruikt:
“Het aanleggen van een jachthaven
kan tellen als mitigerende maatregel

Laten we twee uitersten nemen en de

in

Grevelingen vasthouden als voorbeeld.

nemende

Een groot Marina Resort dat vooral

groei is van enige procenten zal de

fungeert als meerdaagse bestemming

vloot schepen in Nederland immers

een

beheerplan”.
dat

er

In
een

aanmerking
autonome
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onderscheid
is nodig
door: Rob Vrolijks, Projectbureau Vrolijks

Jachthavens in heel het land, en ook daarbuiten, lijken allemaal wel
enorm veel op elkaar. Onderscheid wordt gemaakt in ligging en
ondersteunende voorzieningen, maar de ligplaatsen, het basisproduct,
zijn eigenlijk overal bijna identiek. Maar sluit deze eenheidsklasse nog
wel aan bij het gevarieerde watersportpatroon?

Watersport is een luxe-sector. Niet zozeer

zelden uit. De haven is een camping.

doen, inclusief het winterklaar maken

de gebruikers, hoewel die soms van luxe

Anderen kiezen zo snel mogelijk het

en het voltanken voor de volgende

schepen kunnen genieten. Maar ook de

ruime sop, voor hen is de ligplaats een

weekendtocht.

verhuurders van ligplaatsen hebben zich

effectieve aanmeerplek, niet meer dan

watersporters

lange tijd in de luxe kunnen baden dat de

dat. Weer anderen houden ervan met

worden.

bezetting van een jachthaven bijna altijd

de buren aan de steiger en met vrienden

zeer hoog was. De truc bij de exploitatie

uitgebreid te zwemmen, te borrelen en te

Differentiatie

van een jachthaven is het behalen van

eten. Bij dit gedrag hoort ook een budget,

Campings hebben dat de laatste decennia

een redelijk rendement. De oplossing tot

hoeveel zijn mensen bereid uit te geven

goed begrepen. De rode draad van verblijf

nu toe was vooral heel erg effectief met

voor hun specifieke ligplaats.

op een camping is buitenrecreatie en

Vroeger waren watersporters ook een

veiligheid / gezelligheid voor de kinderen.

homogeen volkje. Je boot was je meest

Maar van een eenzijdig aanbod met

kostbare bezit. Vanaf het moment dat

veldjes voor tentjes groeide de moderne

de boot vaarklaar was ging je er ieder

camping uit tot een openluchthotel met

weekend

de ruimte omgaan. Zoveel mogelijk en
zo groot mogelijke ligplaatsen aanbieden
binnen de beschikbare ruimte met een
zo beperkt mogelijk kostenpatroon. Juist
daarom lijken veel jachthavens op elkaar,
zeker als het gaat om ligplaatsen en
indeling.

Motieven
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Een

bewijs

steeds

dat

de

heterogener

de

verschillende soorten accommodaties.

zomervakantie. In de winter stond de

Die accommodaties sluiten aan bij het

boot op de kant voor onderhoud en

vakantiemotief, de doelgroep en de

waren de schippers in overall op het

portemonnee van de gast. Kijk je naar de

mee

weg,

inclusief

winterstallingsterrein te vinden. Alleen

plattegrond van een moderne camping,

Vreemd eigenlijk, als je bedenkt dat

als het echt nodig was werd een bedrijf

dan zijn er tientallen soorten ‘eenheden’.

de

een

ingeschakeld voor reparaties. Nu gaat

Voor ieder wat wils. De variatie van een

boot hebben zo van elkaar verschillen.

dat anders. Sommige schippers zijn

gemiddelde jachthaven gaat nog niet

Sommige eigenaren blijven graag op de

nog steeds graag zelf met de kwast

verder dan segmentatie op bootlengte. 8

haven, ‘prullen’ wat aan boord en varen

actief, anderen laten alles aan hun boot

meter, 9 meter, 10 meter en zo verder.

motieven

waarom

mensen

aanbieders van verblijfsaccommodaties,

à la Carte blijkt geen idioom met een

woningen en service brachten diverse

oplossing voor alle opgaven, maar meer

typologieën naar voren. Daarmee is

een gereerdschapskist met voorbeelden

Havens à la Carte ook een idioom

van typologieën. Deze kunnen naar eigen

geworden dat ingezet kan worden op

inzicht gecombineerd, samengevoegd

het snijvlak met andere sectoren. Vanuit

of juist verder uitgesplitst worden. Het

het

idioom wordt daarmee sterker en de

buitenland

werden

typologieën
niet

communicatiekracht en de boodschap

kennen. Dit brede palet aan mogelijke

veel sterker. Havens à la Carte helpt bij

typologieën kan dienen als inspiratie

het communiceren wat een haven op een

voor ondernemers en overheden, om in

specifieke plek moet zijn, moet brengen

te spelen op nieuwe markten en nieuwe

en vraagt van haar omgeving. Daarmee

behoeften.

kunnen ondernemers en gemeenten

ingebracht

die

we

hier

(nog)

nadenken

Praktijk

over

de

typologieën

van

morgen, maar ook over de langere

In 2010 vroeg de gemeente Middelharnis

toekomst en wat de watersporters dan

om

van hun haven vragen.

advies

over

een

grootschalig

gebied tussen stad en water, waar een

In de voorbereiding van Havens à la

invulling gewenst was met watersport,

Carte is vaker de vergelijking gemaakt

natuur, wonen en recreatie. De schaal

met

van

uitdrukkelijk

sector is in haar marktbenadering en

om een combinatie van functies. In

productdifferentiatie de watersportsector

de

voor. Zij speelt in op nieuwe doelgroepen

van

het

gebied

bestaande

vroeg

concurrentiemarkt

watersportaanbieders

de

verblijfsrecreatiesector.

Deze

en

en past het product daarop aan. Maar

een

in de ruimtelijke context kampt de

eenzijdige oplossing niet logisch. Havens

verblijfsrecreatie met hetzelfde euvel als

à la Carte werd als hulpmiddel ingezet

de jachthavensector. Bestemmingen zijn

voor een nieuw concept, waarbij een
Jachthavens staan nu pas aan het begin

eenduidig; iets is een jachthaven of is

combinatie werd voorgesteld van een

van deze differentiatie. Steeds vaker zullen

iets anders. De aard van de voorziening

floating village, een onderscheidende

watersporters vragen om andersoortige

is niet belangrijk, alleen de omvang (het

full

enkele

ligplaatsen met extra service. Sommige

aantal ligplaatsen of standplaatsen) is

kleinschalig

stadshavens

watersporters willen vooral gemak, en

maatgevend. Daarin lopen beide sectoren

en

werd

zullen vragen om opbergruimte op de

gelijk op. Havens à la Carte kan hierin

ruimte benoemd voor uitbouw van de

haven voor natte zeilen en voor de kussens

de gewenste nuancering aanbrengen.

servicesector.

Dan komt de haven van straks ook in de

Tekenend voor deze aanpak is de

ruimtelijke context van straks.

verblijfsrecreatieparken

in de winter. Anderen willen ruimte rond
de boot, een platform om lekker met
de buren de borrel te drinken en de

service

was

jachthaven,
ingepaste

natuurontwikkeling.

Er

combinaties die gemaakt werden. Havens

barbecue aan te steken. Weer anderen
zoeken misschien een mogelijkheid om
de kleine boot van de kinderen direct
naast de eigen ligplaats af te meren, en
niet in een hoekje van de haven op een
hellinkje. Weer anderen willen misschien
wel varen op hun boot, maar verblijven
in een andere accommodatie. Zij zoeken
letterlijk de combinatie tussen de haven
en een verblijfsaccommodatie.
Bij het zoeken naar onderscheidende
haventypologieën voor Havens à la
Carte werd er niet alleen gekeken binnen
de

reguliere

watersportsector.

Juist
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juridisch
begrip
door: Rob Vrolijks, Projectbureau Vrolijks

In een geordend land als Nederland is

De 55 haventypologieën geven een

typologieën te vertalen naar een juridisch

zoeken we voor ruimtelijke planning vaak

beeld van mogelijk te onderscheiden

vast te leggen regel, maar door de

naar beleid dat in regels en voorschriften

jachthavens. Van deze typologieën zijn

typologieën toe te passen als wensbeeld

te vatten is. Begrijpelijk, maar soms

voorzieningen,

soorten

in ruimtelijk beleid en deze waar mogelijk

ook zonder het gewenste effect. Bij

exploitatie, soorten vaarwater en schepen

te vertalen naar juridisch hanteerbare

wonen of werken werd de slag naar een

en beleidsmatige dilemma’s beschreven.

normen. De database is een hulpmiddel

nieuwe manier van denken al gemaakt.

Dat geeft een goed gezamenlijk beeld

om die beleidsregels te formuleren die

Woontypologieën namen de plaats in

van het soort haven en het functioneren

vastleggen wat vastgelegd moet worden

van vastgestelde verhoudingen tussen

in haar omgeving. Maar het is nog niet

en vrij te laten wat kan.

rijwoningen en gestapelde woningen.

de juridische basis die in ruimtelijk beleid

Landschapstypologieën

kan worden vastgelegd en kan worden

Juist daardoor kunnen inpassing in

brachten

de rijkdom en wensbeelden van het
buitengebied in beeld. Watersport is
ook te veelzijdig en ingewikkeld om te
vereenvoudigen tot aantallen en hectares.

Havens à la Carte vanuit een zeer

worden.

brede

gedifferentieerd

ervaring

wensbeelden

bestemming

op de infrastructuur en combinaties
met andere functies beter ingepast

van

een

het landschap, druk op de natuur, druk

RBOI is toegetreden als partner voor

ordening

op

ruimtelijke
en

het

gebied

Parkeernormen

kunnen

worden

dat

zo
deze

van

aansluiten bij het feitelijk gebruik van

structuurschetsen

dat type haven, verhoudingen tussen

ordening,

water en bebouwde ruimte kunnen

jachthaven de lading niet meer. Vaak

tot

lopen functies door elkaar heen, wordt

landschapsontwerp. De vertaalslag van

gespecificeerd

in havens gewoond, worden havens

abstract naar concreet, van wens naar

sommige

gecombineerd met vakantieparken of

regel, is bij RBOI in goede handen.

minder voor de hand komen te liggen.

watersportservicebedrijven

of

worden

havens als museum voor varend erfgoed
ingericht.
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afgedwongen.

Ook in de huidige praktijk van ruimtelijke
dekt

oppervlaktes,

bestemmingsplanvoorwaarden

en

RBOI zal de database van Havens à la
Carte in gaan zetten in haar ruimtelijke
beleidstoepassingen.

Niet

door

alle

worden,

haventypologieën

waardoor
meer

of

Voor de gemeente ontstaat zo een haven
die aansluit bij de lokale doelstellingen
zonder te disfunctioneren in haar ruimte.

rboi
partner
een locatie of gebied laten werken, in
samenhang met de omgeving. Dat doen
we door met gebruikers en beheerders
te zoeken naar de meerwaarde die de
functie kan hebben voor de plek en
andersom. Onze ervaring is dat de kansen
voor een succesvolle exploitatie daardoor
ook groter zijn. Bovendien is elk project
maatwerk. Normen voor bijvoorbeeld
natuur of het aantal parkeerplaatsen
zijn

slechts

het

vertrekpunt.

RBOI

heeft daarom de Havens à la Carte
database

aangevuld

met

specifieke

plannen,

waarbij

elke

voorziening,

Minne Finne/Volmaweg/
Hellinghaven
ontsluitingsroute

2

promenade

RUIMTE VOOR:
woningen
supermarkt
appartementen
parkeren
sloepenhaven

sloepenhaven
knelpunt brug
bebouwingsconcentratie
1 supermarkt/winkels + evt. woningen
2 appartementen

ligplaats of standplaats is vastgelegd.

vrijstaande woningen

adviseurs ruimtelijke ordening

Integendeel: flexibiliteit is van groot
belang.

De

recreatiemarkt

blijft

in

beweging en vraagt om kaders die
enigszins mee kunnen bewegen. Voor de
ontwikkeling van havens is dat ook van
toepassing.

PROMENADE:
als verbinding
tussen diverse
delen van het
waterfront

Praktijk

beleid. De gebruikers van de database

de aanleg van nieuwe steigers, een

hebben op deze manier snel inzicht in

steigerpad langs de oever en nieuwe

wat er speelt aan bijvoorbeeld natuur-

speelvoorzieningen

en milieuaspecten

kwaliteit van het Waterfront Grou sterk

de

herschikking

is

van

de

havens,

BRUG:
zoekgebied voor
oplossing knelpunt

recreatieve

verbeterd. Wij stelden de visie voor deze

haventypes.
het

dagrecreatieve voorzieningen

1

heel gedetailleerd geregelde ruimtelijke

Door

In

haven

adviseurs ruimtelijke ordening

aandachtspunten voor onderzoek en

bij de verschillende

LEGENDA

van het product. Volgens ons hoeft

deze differentiatie niet te leiden tot

RBOI Partner

recreatie en toeris

Na lang overwegen is besloten hoe de A4 bij Steenbergen
zal gaan lopen: om de west. Dat raakt vele ontwikkelingsmogelijkheden binnen de gemeente: woningbouw, infrastructuur, de plannen voor het AgriFoodCluster bij Dinteloord, de vaarweg tussen Steenbergen en het Volkerak, en
meer.
De gemeente realiseert zich dat kwaliteitsambities in het
geding komen als men afwacht, en neemt dus het voortouw. Onderdeel daarvan is de opdracht aan RBOI om,
samen met het ambtelijk apparaat, een integrale gebiedsvisie op te stellen, waarin de ontwikkelingen, zoals de gemeente zich die voorstelt, zijn opgenomen en met elkaar
in verband gebracht.
Daarnaast heeft RBOI voor de gemeente een structuurschets voor het gebied direct ten noorden van de stad opgesteld: Waterwijk. Hierin wordt, als dooreen vergrootglas,
inzichtelijk op welke cruciale onderdelen moet worden
ingezet om de kwaliteitskansen grijpbaar te maken. Bijvoorbeeld: door de A4 onder de vaarweg naar het Volkerak
door te voeren (aquaduct) blijft Steenbergen bereikbaar
voor schepen met masten, zijn er mogelijkheden voor
waterwonen aan de noordzijde, en blijft een reeks cultuurhistorische herinneringen aan een maritiem en militair
door: Jeroen van Broekhoven,verleden
RBOI herkenbaar. De schets biedt bovendien financieel
uitzicht: de gemeente zal een deel van de extra kosten van
het aquaduct moeten dragen, maar toont met deze schets
aan dat daar kostendragers voor kunnen worden ontwikkeld - waarvoor zonder het aquaduct geen mogelijkheden
zouden zijn.
de watersport.
Het alleen
is ook een
onzegemeentelijke
ervaring
De gebiedsvisie
is meer dan
Ervaring
verlanglijst:
laat verblijfsrecreatiesector
ook zien dat de gemeente
inzet op
dathijde
voorEen goede ruimtelijke ontwikkelinghaalbare
is
en betaalbare kwaliteiten. De effecten worden al
oploopt in het inspelen op nieuwe
meer dan het ‘afvinken’ van onderzoeken
zichtbaar: de betrokken overheden reageren positief op de
doelgroepen en het daarop aanpassen
en beleid. In onze projecten willen visie.
we Dit wordt vervolgd.

artikel

‘Onderscheid

is

samenhangende ontwikkeling op.

nodig’ in dit magazine noemt Rob

In Zeeland werken we mee aan de

Vrolijks

de

duurzame jachthaven van de toekomst,

verblijfsrecreatiesector als voorbeeld voor

een innovatieve havenontwikkeling aan

de

ontwikkelingen

in

de

Brouwersdam. De RBOI-Groep

bepaalde het effect van de jachthaven
op het Natura 2000-gebied Grevelingen.
Specifiek is onderzoek gedaan naar het
vaargedrag van recreanten en het gedrag
van de geoorde fuut. Resultaat: groen
licht voor deze havenontwikkeling in het
spoor van de Natuurbeschermingswet.

“De recreatiemarkt blijft
in beweging en vraagt om
kaders die enigszins mee
kunnen bewegen.”
29

Steenbergen

Herkingen

Woudrichem

Woerden

fotodatabase
Extra inspiratie beschikbaar
Foto’s kunnen veel betekenen bij het

Hierboven

succesvol

een

van jachthavens in Nederland. Iedere

watersportlocatie. Met referenties van

haven is uniek, deels door de ruimtelijke

vergelijkbare locaties, of details van

omstandigheid,

technieken en toepassingen, kan een

keuzes van het bestuur of de ondernemer.

denkproces

ondersteund

van

ziet

u

vier

deels

voorbeelden

door

bewuste

worden.

Voor de partners van Havens à la

Op de rechterpagina ziet u enkele beelden

Carte is een omvangrijke fotodatabase

van Cantina Marina in Washington DC.

beschikbaar welke ingezet kan worden

Deze haven ligt op een steenworp afstand

in adviestrajecten. Op deze pagina’s

van het drukke centrum van de macht en

geven we u wat voorbeelden van deze

kent bijzondere functiecombinaties.

beeldbank.
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(her)ontwikkelen

Kantoorpand in jachthaven

Nieuwe dress-code op de steiger?

Wonen in de jachthaven

Met motorstoel, dus een boot?

Drijvende viswinkels aan de kade

Restruimte onder de snelweg

31
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Evenementenhaven

De droge jachthaven

Drijvend werken

De

evenementenhaven

In Alphen aan de Rijn kunt u kennismaken

Onother day at the office? Als we

in Nederland is in aanleg. Op de

eerste

echte

met een innovatief jachthavenconcept: De

denken aan het woord ‘kantoor’ is dat

Noordoevers van het IJ worden de steigers

droge jachthaven. Met een automatische

de plek waar we werken. Kantoren

gelegd voor een geheel nieuwe haven. Dit

sleephelling kunt u uw schip 24 uur per

zijn

zal de vaste stek worden voor de Hiswa

dag, 7 dagen per week zelf te water laten.

kantoorhuisvesting

tentoonstelling in september van elk jaar.

Na het varen stalt u uw schip op uw eigen

Kantoren

Ook andere bootshows en evenementen

ligplaats - in de de botenstalling op de wal.

kunnen zorgen dat je de werkplek niet wilt

zullen hier hun plekje krijgen. De centrale

Covered dry-stack, met zelfbediening

verlaten. Dit concept zien wij op meerdere

ligging, de snelle bereikbaarheid met

dus. www.dedrogejachthaven.nl.

plaatsen (buiten Nederland) ontstaan.

de pont vanaf het centraal station en

Frankrijk

Drijvende chalets

de goede parkeervoorzieningen maken

Een ander inspirerend voorbeeld is te

Met drijvende recreatiechalets worden

deze haven geschikt voor grootschalige

zien in Frankrijk, daar noemen ze het een

nieuwe doelgroepen naar de haven

publieksevenementen. Aan de wal is er

automated dry-stack lift system. Bekijk

getrokken, die kiezen voor de havensfeer

ruimte voor paviljoens. Een permanent

het filmpje op www.pharoport.com.

en af en toe willen varen met een sloep

redelijk herkenbaar en saai. Maar
die

kan

inspireren,

ook
die

anders.
ervoor

gebouw met horecavoorzieningen zal ook

of open zeilboot. Inspiratie is te vinden op

de organisatie Hiswa gaan huisvesten.

www.bestmarine.nl.

Conceptontwikkeling
in de praktijk
door: Monica de Vast, Marina Yachting Consultancy

Duurzame jachthaven van de
toekomst
Er liggen uitgewerkte plannen om de
voormalige

werkhaven

Middelplaat

te transformeren tot een gebied met
natuurlijke eilanden, waarin natuur, visserij,
detailhandel en recreatieve voorzieningen
geïntegreerd worden. Idyllische haventjes
binnen een natuurlijke eilandenstructuur
voortkomend uit de morfologie van de
Grevelingen. Juist omgeving Grevelingen
was belangrijk, het besef bij ontwikkelaar/
ondernemer was er om te komen met
een onderscheidend jachthaven-concept
welke passend is bij regionale omgeving,
de markt, internationale inspiratie en
aspiraties.
Met het instrument Havens à la Carte
heeft MYC een uitgebreide analyse
gemaakt van de regionale context, de
ambities van het project en toekomstige
marktontwikkelingen. Dit heeft geleid
heeft

tot

een

uniek

welke een aanvulling

masterplan,

is op bestaand

jachthavenaanbod aan de Grevelingen
en welke breed gedragen wordt door de
verschillende stakeholders.
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Specialisten

Specialisten
Marina Yachting consultancy

Projectbureau Vrolijks

Macavity Projecten

Specialist: Mw. Monica de Vast.

Specialist: Dhr. Rob Vrolijks

Specialist: Dhr. Robert Holmes

Marina Yachting Consultancy heeft de

Projectbureau Vrolijks is een kleinschalig

Als

vaardigheden, middelen en al meer dan

adviesbureau,

watersport -eigenaar van zeezeilschool en

20 jaar ervaring om een positieve invloed

watersportontwikkeling.

op jachthaven gerelateerde business te
realiseren.

gespecialiseerd

in

In opdracht van gemeenten, regio’s,
provincies en bedrijven werd de afgelopen

voormalig

ondernemer

in

de

jachtverhuurbedrijf- heeft Robert Holmes
een unieke kijk op de ontwikkeling van
de watersportsector. Als onafhankelijk
adviseur combineert hij een sterk netwerk

Of het nu gaat om het management van

20 jaar gewerkt aan een groot aantal

uw marina, jachthaven, steiger, jachtwerf

projecten in de watersport. Optimalisering

en/of winterstalling. Of het uitvoeren van

van het gebruik van het water, inrichting

operationele aspecten van een project.

van de haven als smaakmaker voor

Macavity

Wij kunnen onze ervaringen en praktische

de omgeving, beleidsafwegingen voor

projectbureau in lokale en regionale

know how inzetten om het het rendement

meerdere gebruikers op het water of

nautische gebiedsontwikkeling. Hierin is

van uw bedrijf te vergroten. Bestaande

verkenning van exploitatiemogelijkheden

de focus op jachthavens en hun omgeving

en nieuw te ontwikkelen jachthavens zijn

door derden zijn onderwerpen die meer

vaak leidend.

ons ding!

dan eens voorbij kwamen. Een echte

en recente kennis met een intuïtieve
manier van conceptontwikkeling.
Projecten

is

advies-

en

specialist met een breed blikveld.
www.marinayachting.nl

www.vrolijks.nl

www.macavity.nl

@monicadevast

@robvrolijks

@robert_holmes

Macavity
projecten

.nl
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aAn de slag
Maak werk van watersportontwikkeling en neem contact op met een van de onderstaande adviesbureau’s.
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Projectbureau Vrolijks

Marina Yachting consultancy

RBOI Rotterdam

Parkstraat 1 B

Kabbelaarsbank 5.01

Delftseplein 27b

4818 SJ Breda

3253 ME Ouddorp

3000 AD Rotterdam

076 533 98 50

0111 671 920

010 201 85 55

www.vrolijks.nl

www.marinayachting.nl

www.rboi.nl

info@vrolijks.nl

m.devast@marinayachting.nl

info@rboi.nl

Macavity Projecten

RBOI Middelburg

Buro vijn (rboi groep)

Biesboschweg 4

Nieuwstraat 27

Stania State

4924 BB Drimmelen

4330 AK Middelburg

Rengersweg 98, Oenkerk

06 139 66 295

0118 689 010

058 256 25 25

www.macavity.nl

www.rboi.nl

www.burovijn.nl

robert@macavity.nl

mburg@rboi.nl

info@burovijn.nl

