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Voorwoord 
 
De achtergrond van dit onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit is de mogelijke introductie van een watersportbijdrage. In het Meerjarenprogramma 
Vitaal Platteland wordt als een van de acties aangekondigd, dat onderzoek zal worden gedaan naar 
het instellen van een watersportbijdrage om te mogen toervaren in Nederland. Met de 
watersportbijdrage wordt beoogd tol- en sluisgelden af te kopen, de uitvoering van het 
basistoervaartnet te versterken, milieumaatregelen met betrekking tot de pleziervaart te nemen en de 
veiligheid te vergroten. Zo'n heffing zou ook volgens de Memorie van Toelichting bij het Belastingplan 
2002 III-2 Natuur, Milieu en Vervoer buiten het financiële kader staan. Het gaat dus om een 
doelbijdrage waarvan de opbrengsten terugvloeien naar de sector. 
 
In 1999 heeft de Werkgroep Vaarbelasting (Commissie Kamminga) geconstateerd dat het aantal 
recreatievaartuigen in Nederland onbekend was en men geen inzicht had in bepaalde eigenschappen 
van vaartuigen. Voorliggend onderzoek geeft een zo goed mogelijk antwoord op deze vragen. Of dit 
vervolgens zal leiden tot de introductie van een landelijke watersportbijdrage is een ander verhaal dat 
gaat over draagvlak, haalbaarheid, grenzen en uitzonderingen, retributiekosten en politieke 
wenselijkheid.  
 
Talloze mensen; leden van de begeleidingsgroep, medewerkers van provincies, brancheorganisaties, 
collega adviesbureau’s, jachthavens en watersporters hebben direct of indirect aan dit onderzoek 
meegewerkt. Daardoor zijn veel nieuwe gegevens over de watersportsector en het aantal 
recreatievaartuigen in Nederland boven water gekomen. De meest opvallende conclusie is dat er 
minder recreatievaartuigen in Nederland zijn dan algemeen werd aangenomen. Sinds de laatste 
inventarisatie van het aantal pleziervaartuigen in 1976 door de Directie Natuurbehoud en 
Openluchtrecreatie van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM)1 is het 
aantal vaartuigen opgehoogd op basis van nationale groeicijfers, gewenste groeicijfers, beperkte 
steekproeven en/of extrapolatie.  
 
Op basis van voorliggend onderzoek kan het aantal recreatievaartuigen in Nederland in het water 
worden geschat op circa 200.000 en het aantal kleine recreatievaartuigen op de wal op circa 210.000. 
Bij kano’s en surfplanken gaan we er dan vanuit dat ze wel “met enige regelmaat” worden gebruikt. 
Als derde groep liggen er nog circa 100.000 boten, vooral surfplanken kano’s en kleine open bootjes 
op de wal, in schuurtjes en in garages weg te kwijnen die nu niet en waarschijnlijk nooit meer worden 
gebruikt. In het rapport wordt uitgebreid beschreven hoe wij aan deze getallen komen. 
 
Wij zijn het ministerie van LNV dankbaar dat zij ons de kans heeft gegeven dit bijzondere onderzoek 
uit te voeren. Verder zijn wij speciale dank verschuldigd aan de leden van de begeleidingsgroep:  
drs. A.J. van der Velden (ministerie van LNV), M.Sc. ing. S. Nieuwenhuis en J.P. Kors (ministerie van 
V&W), drs. N.A.W. van Lamsweerde en ir. R.J. Brouwer (SRN), W.H. de Vries (HISWA Vereniging),  
P. de Vries (Watersportverbond) en ing. J.A.G.W. Droogers (ANWB).  
 
 
 
Opdrachtgever:               Opgesteld door: 
 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactpersoon: 
Drs. A.J. van der Velden  

Postbus 123, 8200 AC Lelystad 
Tel. 0320 21 88 47, fax 0320 28 13 08 
E-mail: info@waterrecreatieadvies.nl 
Website: www.waterrecreatieadvies.nl 
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Samenvatting 
 
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft aan Waterrecreatie Advies 
opdracht verleend om een onderzoek uit te voeren naar het aantal recreatievaartuigen in Nederland. 
Het gaat daarbij om alle recreatievaartuigen inclusief kano’s en surfplanken. De achtergrond van dit 
onderzoek is de mogelijke introductie van een watersportbijdrage. In het Meerjarenprogramma Vitaal 
Platteland wordt als een van de acties aangekondigd, dat onderzoek zal worden gedaan naar het 
instellen van een watersportbijdrage om te mogen toervaren in Nederland. Met de watersportbijdrage 
wordt beoogd tol- en sluisgelden af te kopen, de uitvoering van het basistoervaartnet te versterken, 
milieumaatregelen met betrekking tot de pleziervaart te nemen en de veiligheid te vergroten. Zo'n 
heffing zou ook volgens de Memorie van Toelichting bij het Belastingplan 2002 III-2 Natuur, Milieu en 
Vervoer buiten het financiële kader staan. Het gaat dus om een doelbijdrage waarvan de opbrengsten 
terugvloeien naar de sector. 
 
Aantal recreatievaartuigen 
 
In 1999 heeft de toenmalige Werkgroep Vaarbelasting (Commissie Kamminga) vastgesteld dat men 
geen inzicht had in de omvang van de Nederlandse recreatievloot en men ook geen inzicht had in 
bepaalde eigenschappen van vaartuigen. Dit inzicht was nodig om een aantal berekeningen te kunnen 
maken (onder andere opbrengsten, grenzen en retributiekosten).  
Er is in Nederland geen registratieplicht voor pleziervaartuigen zoals het kentekenbewijs voor auto’s. 
Het aantal vaartuigen zal dus moeten worden geschat of berekend, al naar gelang mogelijk binnen de 
door het ministerie gegeven doorlooptijd van dit project en de beschikbare financiële middelen. 
Waterrecreatie Advies heeft daarvoor een bepaalde systematiek voorgesteld die er in feite op neer 
komt dat de hele recreatievloot gesplitst wordt in 3 groepen:  

1. recreatievaartuigen in het water in jachthavens en bij watersportbedrijven 
2. recreatievaartuigen in het water in sloten, kanalen en bij (vakantie)woningen 
3. recreatievaartuigen op de wal 

 
1. Recreatievaartuigen in het water in jachthavens en bij watersportbedrijven 
 
De meeste schepen die relevant zijn voor een eventuele watersportbijdrage horen thuis in deze groep. 
Waterrecreatie Advies en Toerdata Noord doen in Nederland systematisch onderzoek naar het aantal 
schepen in jachthavens. Globaal 2/3 van Nederland is in de afgelopen jaren door beide organisaties in 
kaart gebracht. Na het combineren van de resultaten bleef nog een stuk van Nederland over, waar 
geen gegevens van waren, het grijze gebied op de afbeelding 
hiernaast. Om over dit gebied een onderbouwde uitspraak te 
kunnen doen heeft Waterrecreatie Advies eerst een 
adresbestand jachthavens opgebouwd en vervolgens met 
behulp van kengetallen een berekening gemaakt van het 
vermoedelijke aantal vaartuigen. Na een aantal correcties voor 
bijvoorbeeld havens met minder dan 20 vaste ligplaatsen en 
het invoeren van beschikbaar gekomen gegevens uit het grijze 
gebied kan worden geconcludeerd dat in Nederland circa 
162.000 recreatievaartuigen in jachthavens en bij 
watersportbedrijven liggen. Dit cijfer is behoorlijk nauwkeurig 
omdat het voor het grootste deel gebaseerd is op een 
werkelijk gemeten aantal vaartuigen. Een grotere 
nauwkeurigheid kan alleen worden verkregen door nader 
onderzoek te doen in het grijze gebied, maar daarvoor was in 
het kader van dit onderzoek geen (financiële) ruimte. 
  
2. Recreatievaartuigen in het water in sloten, kanalen en bij (vakantie)woningen 
           
Verspreid in Nederland liggen nogal wat recreatievaartuigen in sloten, kanalen en bij woningen of 
vakantiewoningen. Om hier een uitspraak over te kunnen doen, heeft Waterrecreatie Advies gebruik 
gemaakt van een tweetal onderzoeken in de provincie Fryslân. Alle wateren in deze provincie zijn 
middels luchtfoto’s in kaart gebracht (2000 en 2003). De foto’s zijn door de provincie gedigitaliseerd en 
alle zichtbare recreatievaartuigen zijn in categorieën verdeeld en met een muis aangeklikt.  
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Letterlijk een monnikenwerk, maar het geeft een uniek inzicht in het aantal recreatievaartuigen in het 
water in deze provincie. Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat in Fryslân ongeveer 8.000 
recreatievaartuigen in sloten, kanalen en bij (vakantie)woningen liggen. Dit is een behoorlijk 
nauwkeurig cijfer. Vervolgens is voor de andere provincies een schatting gemaakt van het aantal 
recreatievaartuigen in sloten, kanalen en bij (vakantie)woningen. Dit zijn schattingen omdat het verder 
niet op onderzoek is gebaseerd. In het rapport worden dergelijke geschatte waarden aangegeven als 
“best professional judgement”; het beste getal dat “we met zijn allen” konden bedenken.  
“We met zijn allen” betekent behalve Waterrecreatie 
Advies leden van de begeleidingsgroep, waaronder 
HISWA Vereniging, het Watersportverbond, de ANWB, 
SRN, de ministeries van LNV en V&W, consulenten van 
betrokken brancheorganisaties (“gebiedspecialisten”), 
maar ook beleidsmedewerkers van provincies en collega 
adviesbureau’s. Niet elke schatting is hetzelfde. Als het 
echt een schatting is “met een flinke slag om de arm”, 
wordt dit aangegeven met een “~” voor het getal. Op de 
foto’s in Fryslân zijn bijvoorbeeld alle schepen vanaf 
circa 5 meter lengte goed zichtbaar, daarna moest 
worden ingezoomd. Hoeveel en welke schepen werden 
gemist? Het gaat dan om bijvoorbeeld de hiernaast 
afgebeelde schepen waarvoor een aantal is geschat. Gezien de achtergrond van het onderzoek zijn 
dit niet echt relevante vaartuigen, maar het illustreert waar de problemen met schattingen voorkomen. 
In Fryslân is het aantal van dergelijke bootjes geschat op ~ 1.000 van de 8.000 boten met een vaste 
ligplaats in sloten, kanalen en bij vakantie(woningen) in het water. Met het aantal vaste ligplaatsen per 
provincie als hulpmiddel en de in Fryslân gevonden waarden, is vervolgens voor de andere provincies 
het aantal recreatievaartuigen in het water in sloten, kanalen en bij (vakantie)woningen geschat. Voor 
heel Nederland levert dit ~ 36.000 recreatievaartuigen op.  
 
3. Recreatievaartuigen op de wal 
 
In bovenstaande twee groepen gaat het in totaal over circa 200.000 recreatievaartuigen (162.000 plus 
36.000). Hoeveel recreatievaartuigen liggen er nu nog op de wal? Op luchtfoto’s zijn deze schepen 
niet of slecht zichtbaar (te weinig contrast met de achtergrond). In ieder geval liggen een groot aantal 
van deze schepen in schuurtjes, garages of onder een afdak. Ook hier moet dus worden geschat. 
Waterrecreatie Advies heeft de schepen op de wal onderverdeeld in 14 categorieën waar wel wat over 
gezegd kon worden en in 5 restgroepen (“~”). De meeste surfplanken en kano’s horen bijvoorbeeld bij 
de restgroepen. Volgens een steekproef van het CBS in 1997 onder 2.500 huishoudens waren er toen 
in Nederland ongeveer 500.000 surfplanken. Ieder weet dat een groot deel van deze planken als 
grofvuil is afgevoerd of ergens ligt opgeslagen en niet, waarschijnlijk zelfs nooit meer wordt gebruikt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er is daarom besloten om bij surfplanken en kano’s onderscheid te maken tussen schepen die nog 
wel en schepen die niet meer “met enige regelmaat” worden gebruikt. Gezien de achtergrond van dit 
onderzoek was dit een nuttige toevoeging, los van het feit of een watersportbijdrage wordt ingevoerd 
en of surfplanken en kano’s in dat geval worden belast. Al met al wordt geconcludeerd dat er in 
Nederland ongeveer ~ 210.000 vaartuigen op de wal staan die wel met enige regelmaat worden 
gebruikt. Daarnaast liggen er nog ongeveer ~ 100.000 vaartuigen, vooral surfplanken, kano’s en open 
bootjes in Nederland opgeslagen die waarschijnlijk nooit meer zullen varen.  
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Samenvatting aantal recreatievaartuigen in Nederland 
 
1. In het water; in (jacht)havens en bij watersportbedrijven 162.000
2. In het water; in sloten, kanalen en bij (vakantie)woningen ~   36.000
3. Op de wal; die nog met enige regelmaat worden gebruikt ~ 210.000
4. Op de wal; m.n. surfplanken en kano’s die nu niet en waarschijnlijk nooit meer varen ~ 100.000
Totaal ~ 500.000
 
Eigenschappen van recreatievaartuigen 
 
Het ministerie van LNV heeft niet alleen gevraagd naar het aantal recreatievaartuigen in Nederland, 
maar ook naar bepaalde eigenschappen zoals type boot, bouwmateriaal, soort motor en de 
aanwezigheid van vuilwatertanks. Verder wilde men de gegevens in een aantal lengtecategorieën 
zoals die door de Commissie Kamminga in 1999 waren bepaald. Om antwoord te kunnen geven op 
deze vragen heeft Waterrecreatie Advies voorgesteld onderzoek te doen bij 50 jachthavens met meer 
dan 20 ligplaatsen. Uiteindelijk zijn in 40 van deze 50 havens ruim 6.300 schepen op de door het 
ministerie gevraagde eigenschappen gecontroleerd en is de gemiddelde lengte bepaald. Het verschil 
tussen een tussentijdse telling nadat de gegevens van 20 havens waren verwerkt en het resultaat 
nadat de gegevens van 40 havens waren verwerkt is erg klein (bijvoorbeeld 49,4% kajuitzeiljachten 
werd uiteindelijk 46,4%). De conclusie is gerechtvaardigd dat dit onderzoek een goed en betrouwbaar 
beeld geeft van de eigenschappen van de circa 162.000 recreatievaartuigen in het water in 
jachthavens en bij watersportbedrijven in Nederland.  
Het onderzoek heeft een grote hoeveelheid nieuwe gegevens opgeleverd. Bijna 47% van de 
onderzochte boten zijn kajuitzeiljachten, 33% kajuitmotorboten, 8% open zeilboten, 9% open 
motorboten, 2% platbodems en 1% “overig” zoals roeiboten. 62% van alle boten is van polyester, 32% 
van staal en 6% van hout. 72% heeft een binnenboord motor, 25% een buitenboord motor en 3% is 
ongemotoriseerd. De gemiddelde lengte van alle recreatievaartuigen is 8,9 meter. Kajuitmotorboten 
(9,6 meter) zijn gemiddeld iets langer dan kajuitzeiljachten (9,2 meter). De meeste boten (in 
jachthavens) in Nederland zijn tussen de 7 en 11 meter lang. Alle door het ministerie gevraagde 
eigenschappen zijn per meter scheepslengte bepaald. De havens durfden geen schatting te maken 
van het aantal schepen met een vuilwatertank, ook niet op basis van het (geringe) gebruik van de in 
diverse havens aanwezige vuilwater pompstations. Op basis van de nieuw verzamelde kennis is een 
schatting gemaakt van de verschillende typen boten in sloten, kanalen en bij (vakantie)woningen en 
de gemiddelde scheepslengte. De percentages en getallen behorend bij deze groep van 36.000 
recreatievaartuigen zijn verder niet onderbouwd (indicatief, “best professional judgement”). Om het 
onderzoek te completeren, is ook voor de verschillende soorten schepen die op de wal liggen een 
gemiddelde lengte geschat.  
 
Conclusies en aanbevelingen 
 
Sinds de laatste inventarisatie van het aantal pleziervaartuigen in 1976 door de Directie Natuurbehoud 
en Openluchtrecreatie van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) is 
het aantal pleziervaartuigen opgehoogd op basis van nationale groeicijfers, gewenste groeicijfers, 
beperkte steekproeven en/of extrapolatie. Dit onderzoek naar het aantal recreatievaartuigen in 
Nederland heeft binnen de beschikbare tijd en budgetten een grote hoeveelheid nieuwe gegevens 
opgeleverd. Uiteraard kunnen een aantal schattingen ter discussie worden gesteld, maar het 
onderzoek levert voor het meest relevante segment in de discussie over een eventuele watersport- 
bijdrage, zeer betrouwbare gegevens. Door nader onderzoek kunnen betere cijfers worden gevonden. 
Het is in ieder geval een goede zaak verder onderzoek te doen bij de 445 havens (hoofd- of 
nevenactiviteit) in het grijze gebied. Goed cijfermateriaal is gewoon nodig ter onderbouwing van 
ruimtelijk (recreatie)beleid of toetsing van effecten aan de hedendaagse natuurwetgeving. Voorliggend 
onderzoek geeft antwoord op de door het ministerie van LNV als opdrachtgever en de Commissie 
Kamminga in 1999 gestelde vragen. Of dit zal leiden tot de introductie van een landelijke watersport- 
bijdrage is een ander verhaal dat gaat over draagvlak, haalbaarheid, grenzen en uitzonderingen, 
retributiekosten en politieke wenselijkheid. Dit rapport is een bouwsteen. Dit voorjaar heeft 
Waterrecreatie Advies in opdracht van het ministerie van LNV ook onderzoek gedaan naar “de kansen 
op het vrij toegankelijk maken van openbare vaarwateren voor watersporters” (het afschaffen van 
brug- en sluisgelden en doorvaartheffingen). Ook dat was een bouwsteen. Zowel voor als tegen een 
watersportbijdrage zijn argumenten aan te voeren. Er kan nu in ieder geval verder gerekend en verder 
gepraat worden.
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1. Inleiding 
 
Eind augustus 2004 heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) opdracht 
verleend aan Waterrecreatie Advies voor het project: Onderzoek aantal recreatievaartuigen in 
Nederland. Het gaat daarbij om alle recreatievaartuigen in Nederland en dat maakt het onderzoek 
zeer bijzonder. Er zijn natuurlijk toch wel grenzen gesteld. Kano’s en surfplanken zijn meegenomen, 
maar bijvoorbeeld opblaasboten van de supermarkt, bodyboards en kitesurf planken zijn niet als 
recreatievaartuig geteld. De doorlooptijd van het project bedroeg 12 maanden en in die tijd zijn veel 
nieuwe gegevens boven water gekomen. Er zijn minder recreatievaartuigen in Nederland dan vooraf 
algemeen werd aangenomen. Dat wil niet zeggen dat de recreatievaart geen belangrijke groep is.  
De omzet van de Nederlandse watersportindustrie bedraagt circa € 2,5 miljard per jaar en in de sector 
werken ongeveer 30.000 mensen2. Alle watersporters in Nederland bij elkaar zorgen niet alleen voor 
een groot deel van deze omzet, maar besteden per boot per vaardag3 ook nog ongeveer € 75 aan o.a. 
dagelijkse boodschappen, horeca, cultuurbezoek, recreatief winkelen en brandstof.        
 
1.1. Doel en vraagstelling 
  
Conform opdracht is de doelstelling van het onderzoek: “Het ontwikkelen van basismateriaal waarmee 
de contouren van een mogelijke watersportbijdrage kunnen worden aangegeven”. Door een 
interdepartementale werkgroep onder leiding van de voormalige directie Groene Ruimte en Recreatie 
van het ministerie van LNV zijn in 2002 de contouren aangegeven van een mogelijke 
watersportbijdrage. De (actuele) omvang van de pleziervaartvloot is onbekend (Kennisdocument 
“Cijfers boven water”, 2002). Voorafgaand aan eventueel nader onderzoek naar de juridische 
vormgeving en de wijze van heffing en controle, is het gewenst inzicht te krijgen in het aantal boten 
waarop deze eventuele watersportbijdrage betrekking kan hebben. 
 
Ten aanzien van de afmetingen van recreatievaartuigen wordt geen ondergrens gehanteerd. 
Gevraagd wordt naar pleziervaartuigen in een vijftal in 1999 door de Commissie Kamminga 
vastgestelde categorieën schepen. Het gaat daarbij om schepen van 4 tot 20 meter of langer én de 
categorie surfplanken, kano’s, roei- en visboten en overige recreatievaartuigen”.  
 
1.2. Opzet van het onderzoek en verantwoording 
 
Er is in Nederland geen algemene registratieplicht voor pleziervaartuigen. Wel zijn er schattingen van 
het aantal recreatievaartuigen. De getallen variëren echter omdat bepaalde categorieën wel of niet 
worden meegeteld. Voor het onderzoek heeft Waterrecreatie Advies een strategie voorgesteld, die 
globaal op het volgende neerkomt.  
 
Recreatievaartuigen in Nederland kunnen worden verdeeld in drie categorieën. Van iedere categorie 
zal een zo goed mogelijke schatting worden gemaakt van het aantal recreatievaartuigen. 
 

1. Recreatievaartuigen in het water in jachthavens en bij watersportbedrijven 
2. Recreatievaartuigen in het water in sloten en kanalen en bij (vakantie)woningen 
3. Recreatievaartuigen op de wal  

 
 
Ad 1. Recreatievaartuigen in het water in jachthavens en bij watersportbedrijven 
 
Voor het bepalen van het aantal recreatievaartuigen in het water bij jachthavens en bij 
watersportbedrijven is gebruik gemaakt van bestaande onderzoekgegevens. Door Toerdata Noord en 
Waterrecreatie Advies wordt systematisch onderzoek gedaan naar het aantal ligplaatsen en het aantal 
recreatievaartuigen in jachthavens. Toerdata Noord doet onderzoek in de provincies Fryslân, 
Groningen en Drenthe en Waterrecreatie Advies doet, of heeft onderzoek gedaan in het 
IJsselmeergebied, de provincie Noord-Holland, het Groene Hart en het Deltagebied. Van een groot 
deel van Nederland zijn dus gegevens over recreatievaartuigen in jachthavens bekend. 
 



 - 2 -

Het kaartje geeft aan wie over welke gegevens beschikt (roze = 
Toerdata Noord, blauw = Waterrecreatie Advies). De gegevens 
uit het onderzoek van Toerdata Noord en Waterrecreatie Advies 
worden o.a. gebruikt voor het maken van ruimtelijk beleid door 
betrokken provincies. Om gegevens over jachthavens te kunnen 
verzamelen moet eerst een adresbestand worden opgebouwd. 
Vervolgens kunnen alle havens met een vragenformulier worden 
benaderd en ontstaat een kennisbestand.  
 
In het grijze gebied wordt geen systematisch onderzoek gedaan 
naar ligplaatsen en recreatievaartuigen in jachthavens. Besloten 
is om voor dit gebied een adresbestand op te bouwen en 
vervolgens met kengetallen een berekening te maken van het 
aantal recreatievaartuigen in betrokken jachthavens.  
 
Naast jachthavens zijn er nog andere bedrijven die soms als nevenactiviteit ligplaatsen verhuren en/of 
ligplaatsen nodig hebben voor eigen gebruik. Het gaat dan om bijvoorbeeld jachtwerven, 
jachtmakelaars, importeurs, verhuurbedrijven, zeilscholen en onderhoudsbedrijven. Vaak zitten 
dergelijke bedrijven op het terrein van een jachthaven. Daarom is besloten deze groep 
watersportbedrijven bij de groep jachthavens in te delen. 
 
Gezien de achtergrond van dit onderzoek, de mogelijke introductie van een watersportbijdrage, is 
deze categorie 1, recreatievaartuigen in havens en bij watersportbedrijven, de belangrijkste groep.  
De uitkomst is behoorlijk nauwkeurig en kan alleen verder worden verbeterd, door voor het grijze 
gebied een kennisbestand op te bouwen.  
 
Ad 2. Recreatievaartuigen in het water buiten jachthavens, in sloten en kanalen en bij 
(vakantie)woningen 
 
Het aantal recreatievaartuigen in sloten en kanalen en bij (vakantie)woningen in Nederland moet 
worden geschat. Er is daarvoor gebruik gemaakt van twee recente onderzoeken in de provincie 
Fryslân, waar met behulp van digitale luchtfoto’s het aantal schepen (in het water) in de provincie 
daadwerkelijk is geteld. Op de luchtfoto’s zijn globaal alle schepen vanaf 5 meter te zien. Een Friese 
schouw is op de foto’s in ieder geval nog goed zichtbaar en dus meegeteld.  
 
Met deze kennis en in overleg met de provincie Fryslân is voor de andere provincies een zo goed 
mogelijke schatting gemaakt van het aantal recreatievaartuigen in sloten en kanalen en bij 
(vakantie)woningen. Vervolgens zijn deze schattingen getoetst en waar nodig aangepast door de 
begeleidingsgroep, betrokken provincies en consulenten van brancheorganisaties (“best professional 
judgement”). Probleem in deze categorie zijn kleine bootjes in het water zoals op onderstaande foto 
links. 

 

Kleine bootjes in een sloot in Naarden   Vakantiewoningen in Fryslân (Workum) 
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Ad 3. Recreatievaartuigen op de wal  
 
Het aantal recreatievaartuigen op de wal is de lastigste groep om een uitspraak over te doen. Het zijn 
vaak de kleinere boten, onzichtbaar op luchtfoto’s en voor een deel opgeslagen in schuurtjes en 
garages. Deze groep is in eerste instantie opgedeeld in een aantal herkenbare subcategorieën. 
Aangegeven is wat wel bekend is en hoe per subcategorie vervolgens een zo goed mogelijke 
schatting van het aantal recreatievaartuigen is gemaakt. Uiteindelijk bleven er een paar “restgroepen” 
over, waaronder kano’s en surfplanken. 4% van de huishoudens in Nederland heeft volgens het CBS 
een surfplank. Dit zou betekenen dat er nog bijna 400.000 surfplanken in Nederland zijn. Veel planken 
zijn echter “definitief” opgeslagen of volgens kenners in de afgelopen jaren met het grofvuil afgevoerd. 
Voor surfplanken, maar ook voor kano’s is daarom de opmerking “die nog met enige regelmaat 
worden gebruikt” toegevoegd. Gezien de achtergrond van het onderzoek is dit ook reëel. Met de 
begeleidingsgroep, brancheorganisaties en jachthavenexploitanten is over elke subcategorie 
gediscussieerd en bijbehorend aantal vaartuigen geschat. Deze uitkomsten (“best professional 
judgement”) zijn voor discussie vatbaar, maar beter is er niet.  

 

Recreatievaartuig op de wal, althans… 
 
4. Afmetingen en eigenschappen van recreatievaartuigen 
 
Om inzicht te krijgen in het aantal recreatievaartuigen conform de klassenindeling van de Commissie 
Kamminga is Nederland verdeeld in een aantal regio’s / vaargebieden. Een representatieve groep van 
50 jachthavens is gevraagd mee te werken aan een apart onderzoek. Van alle in de havens 
aanwezige schepen moest de lengte worden bepaald (scheepsmix) en van buitenaf zichtbare 
eigenschappen zoals type boot, bouwmateriaal en soort motor.  
40 havens (respons 80%) hebben uiteindelijk aan het onderzoek meegedaan. De gegevens van ruim 
6.000 recreatievaartuigen zijn verwerkt en daarmee is een uniek beeld ontstaan van de Nederlandse 
recreatievloot (in het water). Er is ook gevraagd naar het aantal vuilwatertanks aan boord, maar dit is 
van buitenaf niet zichtbaar. De havens durfden geen schatting te maken, ook niet op basis van het 
(geringe) gebruik van de in diverse havens aanwezige vuilwater pompstations. 
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Ontwikkeling watersport (2004)
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2.  Recreatievaartuigen in het water in jachthavens en bij watersportbedrijven 
 
2.1. Bestaand onderzoek Waterrecreatie Advies 
   
De meeste recreatievaartuigen in Nederland die relevant zijn voor het introduceren van een eventuele 
watersportbijdrage, liggen op dit moment in een jachthaven. Een jachthaven kan worden gedefinieerd 
als een accommodatie van een bedrijf, vereniging, stichting, gemeente, provincie of recreatieschap 
waar ligplaatsen op seizoen- of jaarbasis worden verhuurd. De verhuur van ligplaatsen kan een hoofd- 
of een nevenactiviteit zijn. Jachtwerven, winterstallingbedrijven, jachtmakelaars, verhuurbedrijven en 
zeilscholen kunnen ook ligplaatsen verhuren. Meestal bevinden dergelijke bedrijven zich op het terrein 
van een jachthaven maar het komt ook voor dat dit niet het geval is. Wat het aantal ligplaatsen betreft, 
wordt door Waterrecreatie Advies bij haar onderzoeken geen ondergrens gehanteerd, maar er moet 
wel sprake zijn van een bedrijfsmatige opzet (geen particuliere onderverhuur). Er wordt gestreefd naar 
een respons van 100% en die wordt ook nagenoeg gehaald (jaarlijks > 98%). Door systematische 
monitoring kan worden berekend hoeveel ligplaatsen en hoeveel schepen er in een gebied bijkomen.  
 
Grafiek 1, Ontwikkeling watersport in het IJsselmeergebied (monitor 2004) 
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Behalve naar het aantal ligplaatsen en het aantal boten wordt nog een groot aantal vragen gesteld 
zoals de herkomst van ligplaatshouders, de gemiddelde scheepslengte, het percentage zeil- en 
motorboten, eventuele wachtlijsten, mogelijkheden voor winterstalling, uitbreidingsplannen, aantal 
passanten, etc. Vanuit toeristisch en economisch perspectief zijn gegevens over het aantal passanten 
in jachthavens interessant. Passanten besteden geld en vertegenwoordigen dus een economisch 
belang dat van grote betekenis kan zijn voor de lokale economie. Niet alle, maar veel jachthavens 
bieden plaats aan passanten. In eerste instantie worden hiervoor de niet verhuurde plaatsen gebruikt 
of plaatsen van ligplaatshouders die tijdelijk afwezig zijn. Soms hebben jachthavens ook specifieke 
passantenplaatsen. Dit zijn plaatsen die niet op seizoen- of jaarbasis worden verhuurd. Er zijn ook 
havens die alleen passantenplaatsen hebben, we noemen dit passantenhavens. Een tijdelijke 
aanlegplaats (maximaal 3 x 24 uur) is in beginsel vergelijkbaar met een passantenplaats in een 
jachthaven. Tijdelijke aanlegplaatsen bevinden zich echter buiten (jacht)havens, meestal in “het 
landelijke gebied”. Als voorbeeld kunnen de aanlegplaatsen van de Marrekrite in Fryslân worden 
genoemd of de aanlegplaatsen van de Stichting Gastvrij(e) Meren in de Randmeren.  
 
Met het monitor onderzoek wordt de huidige situatie onderzocht, maar het is ook belangrijk een 
voorspelling te kunnen doen voor de toekomst. Jaarlijks organiseert Waterrecreatie Advies daarom 
drie bijeenkomsten voor het Platform jachthavens IJsselmeergebied. Deelnemers zijn 40 jachthavens 
in het IJsselmeergebied en de Waddenzee. Samen exploiteren ze meer dan 50% van alle ligplaatsen 
in deze regio’s. Met hen wordt gediscussieerd over de te verwachten vraag naar ligplaatsen op korte, 
middellange en lange termijn, aangegeven door de groene lijn in navolgende grafiek4. Zonodig wordt 
deze prognose op basis van de gesignaleerde ontwikkelingen bijgesteld.  
 
Grafiek 2, Groeiverwachting IJsselmeergebied 2005 - 2030 
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Uit grafiek 2 blijkt dat wanneer alle uitbreidingsplannen daadwerkelijk in het door de jachthavens en 
gemeenten opgegeven jaartal worden gerealiseerd er een overschot aan ligplaatsen zal ontstaan en 
de bezettingsgraad zal dalen. Sommige havens hebben op basis hiervan hun uitbreidingsplannen 
uitgesteld. Ook de problemen rond de Vogelrichtlijn en de waterberging zorgen in de praktijk voor veel 
vertraging in de uitvoering, waardoor de rode lijn in de praktijk afvlakt. 
 
2.2. Bestaand onderzoek Toerdata Noord 
 
Toerdata Noord, Datacentrum voor Recreatie en Toerisme, is een samenwerkingsverband van de 
provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Sinds 1996 wordt systematisch onderzoek gedaan binnen 
de toeristisch recreatieve sector. Niet alleen jachthavens, maar ook andere watersportbedrijven, 
verblijfsrecreatiebedrijven, dagattracties en o.a. de toeristische werkgelegenheid worden systematisch 
onderzocht. De uitvoering van dit onderzoek is sinds 1999 in handen van het Instituut Service 
Management van de Christelijke Hogeschool Nederland in Leeuwarden. De resultaten van het 
onderzoek worden jaarlijks gepubliceerd in het rapport Toerisme in Cijfers. Voor deze rapportage is 
Toerisme in Cijfers 2004 gebruikt met gegevens over 20035. Het rapport geeft een overzicht van de 
capaciteit, bezettingsgraad, overnachtingcijfers, werkgelegenheid en bestedingen in betrokken drie 
provincies. De provincies zijn onderverdeeld in 12 toeristische regio’s. Toerdata Noord benadert 
jaarlijks alle ruim 2.400 bedrijven uit haar adresbestand. De respons op het onderzoek bedraagt 60% 
en er worden geen correcties meer uitgevoerd aan de hand 
van provinciale CBS gegevens. Het CBS werkt met een 
steekproef van 30% van het totale aantal bedrijven. In het 
adresbestand van Toerdata Noord zitten jachthavens (hoofd- 
of nevenactiviteit) met meer dan 20 ligplaatsen. In 
tegenstelling tot Waterrecreatie Advies hanteert Toerdata dus 
een ondergrens.  
 
Van alle jachthavens, bedrijven, verenigingen, stichtingen en 
gemeentelijke havens, zijn capaciteit en 
bezettingsgraadgegevens bekend sinds 1998. Gevraagd wordt 
naar het aantal vaste ligplaatsen, het aantal verhuurde 
ligplaatsen en het aantal passantenplaatsen. De systematiek 
van Toerdata Noord is wat betreft capaciteit en 
bezettingsgraad vergelijkbaar met de systematiek van 
Waterrecreatie Advies. Waterrecreatie Advies stelt alleen 
meer vragen en gaat door tot een respons van 100% is 
bereikt. Als basis voor het onderzoek naar het aantal 
recreatievaartuigen in jachthavens in Nederland zijn de 
gegevens van Toerdata Noord goed te gebruiken. Op de 
verschillen die ontstaan door de door Toerdata gehanteerde 
ondergrens komen we later terug. 
 
 
2.3. Samenvoeging resultaten onderzoeken Waterrecreatie Advies en Toerdata Noord 
 
Het is mogelijk de resultaten van Waterrecreatie Advies (676 deelnemers waarvan 632 met 
ligplaatsen) en Toerdata Noord (231 deelnemers) samen te voegen. In het jaarlijks onderzoek naar de 
ontwikkeling van de watersport in het IJsselmeergebied onderzoekt Waterrecreatie Advies ook de 
jachthavens langs de Friese IJsselmeerkust. Om dubbeltellingen te voorkomen, zijn de jachthavens 
langs de Friese IJsselmeerkust (45 deelnemers waarvan 41 met ligplaatsen) uit het bestand van 
Waterrecreatie Advies in navolgend overzicht niet meegenomen. Toerdata Noord betreft de gegevens 
(2003) van jachthavens in Fryslân, Groningen en Drenthe (roze gebied, inclusief de Friese 
IJsselmeerkust). Waterrecreatie Advies betreft de gegevens (blauwe gebied) van jachthavens in het 
IJsselmeergebied (2004, excl. de Friese IJsselmeerkust), de rest van de provincie Noord-Holland 
(2000), het Groene Hart (2002, deel Zuid-Holland en Utrecht) en het Deltagebied (2003). Van beide 
gebieden is de ligplaatscapaciteit en het aantal verhuurde ligplaatsen (recreatievaartuigen) bekend. 
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Tabel 1: Totaal overzicht van de monitorresultaten in het “blauwe” en “roze” gebied 
 
 Aantal deelnemers 

 
Aantal vaste 
ligplaatsen 

Aantal 
recreatievaartuigen 

Toerdata Noord 256 30.121 24.696 
Waterrecreatie Advies 591 83.821 78.522 
Totaal 847 113.942 103.218 
 
Zoals eerder vermeld kent Toerdata een ondergrens van 20 ligplaatsen en Waterrecreatie Advies 
hanteert geen ondergrens. Dit geeft een kleine onderschatting van het aantal ligplaatsen in het 
Toerdata Noord gebied. In hoofdstuk 2.5 wordt hier een correctie voor toegepast.  
 
2.4. Ligplaatsen en recreatievaartuigen in het grijze gebied 
 
Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal recreatievaartuigen dat Waterrecreatie Advies en Toerdata 
Noord in de afgelopen jaren in jachthavens in Nederland hebben getraceerd. In het grijze gebied 
wordt geen systematisch onderzoek gedaan naar ligplaatsen en bijbehorende bezettingsgraden. Bij 
alle betrokken provincies, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Overijssel en Gelderland is 
dit geverifieerd. Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat in het grijze gebied een belangrijke 
informatiebron ontbreekt. De belangstelling voor het opbouwen van een kennisbestand is mede door 
dit onderzoek wel toegenomen. Vooralsnog kan alleen met kengetallen een schatting worden gemaakt 
van het aantal recreatievaartuigen in het grijze gebied. 
 
Adresbestand grijs gebied: 
 
Om met behulp van kengetallen een goede schatting te kunnen maken, heeft Waterrecreatie Advies 
voor het grijze gebied een adresbestand jachthavens en watersportbedrijven opgebouwd. Daarvoor 
zijn verschillende bronnen gebruikt. Om dit adresbestand te controleren, is betrokken provincies 
gevraagd hun eventuele havengegevens beschikbaar te stellen. Iedereen heeft hier positief op 
gereageerd. Utrecht heeft 21 adressen aangeleverd, Zuid-Holland 57, Limburg 45, Overijssel 69 en 
Gelderland 28. In een aantal gevallen werden LISA adresgegevens ontvangen. LISA (Landelijk 
Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen en vestigingen, sinds 1998 LISA Vestigingenregister) is een 
databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. De 
kerngegevens per vestiging hebben een ruimtelijke component (adresgegevens) en een sociaal-
economische component (werkgelegenheid en economische activiteit).Voor verdere informatie zie 
www.lisa.nl.  
 
Duidelijk werd dat het gebruik van LISA adresgegevens bij het zoeken naar jachthavens een 
onvolledig beeld geeft, vergelijkbaar met de Kamer van Koophandel adresbestanden. Het probleem 
wordt in beide gevallen veroorzaakt door de toegepaste SBI coderingen (standaard bedrijfsindeling) 
van het CBS. Het adresbestand jachthavens in Noord-Brabant is aangeleverd door Bureau Vrolijks, 
opgesteld in samenwerking met de NORT consulent Noord-Brabant. Wij zijn collega Vrolijks hiervoor 
speciale dank verschuldigd.  
 
Tabel 2: Adresbestand jachthavens in het grijze gebied (hoofd- of nevenactiviteit, zonder ondergrens)  
 

Provincie Totaal aantal  
adressen 

Al eerder  
deelgenomen aan  
een monitor van WA 

Nog niet 
deelgenomen aan  
een monitor van WA 

Gelderland 98 18 80 
Limburg 54 0 54 
Noord-Brabant 109 33 76 
Overijssel 91 25 66 
Utrecht 58 41 17 
Zuid-Holland 264 112 152 
Totaal 674 229 445 
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Berekening van kengetallen 
 
In het bestand van Waterrecreatie Advies zitten gegevens van 676 bedrijven met “hoofd- of 
nevenactiviteit jachthaven”. Zoals aangegeven, zitten daar ook passantenhavens, 
winterstallingbedrijven, jachtwerven, jachtmakelaars en zeilscholen bij die niet op een 
jachthaventerrein zijn gevestigd. Hoewel het om vrij veel bedrijven gaat, is het aantal ligplaatsen met 
gemiddeld ongeveer 10 per bedrijf beperkt. Indien deze groep bij het bepalen van kengetallen voor 
jachthavens wordt meegeteld, daalt het gemiddelde aantal ligplaatsen per haven en ontstaat een 
vertekend beeld van de bezettingsgraad. Zoals aangegeven hanteert Toerdata Noord een ondergrens 
van minimaal 20 ligplaatsen. Om met Toerdata Noord vergelijkbare grootheden te kunnen vinden, zijn 
in het bestand van Waterrecreatie Advies een aantal selecties gemaakt: 

• 522 jachthavens (hoofd- of nevenactiviteit) met meer dan 20 ligplaatsen 
• 110 jachthavens, jachtwerven, jachtmakelaars, winterstallingbedrijven, verhuurbedrijven en 

zeilscholen met 20 of minder vaste ligplaatsen 
• 44 passantenhavens en winterstallingbedrijven zonder vaste ligplaatsen  

 
Voor de 522 “grote jachthavens” en de 110 “bedrijven met minder dan 20 ligplaatsen, al dan niet voor 
eigen gebruik” kunnen vervolgens kengetallen worden berekend.  
 
“Groot water” en “binnenwater”  
 
De op basis van bovenstaande selecties te berekenen kengetallen zijn echter niet zonder meer 
geschikt om te gebruiken in het grijze gebied. Het grijze gebied bestaat namelijk voor een belangrijk 
deel uit “binnenwater”, terwijl een groot aantal havens in het bestand van Waterrecreatie Advies aan 
“groot water” ligt (IJsselmeergebied en Deltagebied).  
 

 
Bij de adresgegevens in de bestanden van Waterrecreatie Advies wordt behalve de (fysieke) 
postcode, gemeente en provincie ook aangegeven aan welk type water de haven ligt of op welk type 
water de ligplaatshouders zich qua vaargebied richten. Met 40 jachthavens in het IJsselmeergebied 
(Platform jachthavens IJsselmeergebied) en 20 jachthavens in het Deltagebied is uitgebreid over een 
gebiedsindeling gediscussieerd. Er is daarbij onderscheid gemaakt tussen twee categorieën water: 
“binnenwater” en “groot water”. Voor verreweg de meeste havens is het goed mogelijk om deze 
indeling te maken. Voor een aantal havens, bijvoorbeeld de havens in Den Helder, is deze indeling 
discutabel. Zijn de ligplaatshouders daar gericht op de Waddenzee, op het vaarwater in de kop van 
Noord-Holland of varen ze in beide gebieden als het weer het toe laat?  
 
Omdat Waterrecreatie Advies in haar onderzoek de havens vraagt naar het percentage motorboten en 
zeiljachten en de gemiddelde scheepslengte, dient dit als hulpmiddel om jachthavens in een bepaald 
gebied in te delen. Op “groot water” varen normaal gesproken meer zeiljachten dan op “binnenwater”. 
Het percentage zeiljachten in het IJsselmeergebied (exclusief Randmeren) en het Deltagebied ligt 
significant hoger dan bijvoorbeeld in het Groene Hart of in het binnengebied van de provincie Noord-
Holland. Ook de gemiddelde scheepslengte wijkt duidelijk af. Verder zijn de ligplaatstarieven in 
jachthavens aan “groot water” meestal hoger dan aan “binnenwater”.  
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Van de 522 jachthavens in het bestand van Waterrecreatie Advies met meer dan 20 ligplaatsen, 
liggen of grenzen er 179 aan “groot water” en 343 aan “binnenwater”. Deze tweedeling levert 
navolgende kengetallen op: 
 
Tabel 3: Kengetallen voor jachthavens aan “groot water” en “binnenwater” op basis van de 
monitorgegevens van Waterrecreatie Advies (blauw gebied) 
 
Jachthavens met meer dan 20 ligplaatsen Groot water Binnenwater Totaal 
Aantal deelnemers 179 343 522 
Gemiddelde capaciteit in ligplaatsen / jachthaven 212 149 170 
Gemiddelde bezettingsgraad in % 92,8% 93,6% 93,3% 
Gemiddelde scheepslengte in m 9,8m 8,1m 8,9m 
Percentage zeilboten 76% 44% 58% 
Percentage motorboten 24% 54% 41% 
 
Nadere analyse van het adresbestand van het grijze gebied 
 
Alle 445 nieuwe adressen in het grijze gebied (tabel 2) zijn op basis van hun bedrijfsnaam, 
internetgegevens, de ANWB Wateralmanak, ontvangen gegevens over het aantal ligplaatsen, onze 
gebiedskennis, enz. ingedeeld in navolgende categorieën: jachthavens, jachtwerven, zeilscholen, 
verhuurbedrijven, jachtmakelaars, passantenhavens en winterstalling bedrijven. Dit levert navolgend 
resultaat op: 
 

• 346 jachthavens (hoofd- of nevenactiviteit) met meer dan 20 ligplaatsen 
• 67 jachthavens, jachtwerven, jachtmakelaars, winterstallingbedrijven, verhuurbedrijven en 

zeilscholen met 20 of minder vaste ligplaatsen 
• 32 passantenhavens en winterstallingbedrijven zonder vaste ligplaatsen  

 
Alle adressen zijn vervolgens ingedeeld in “groot water” en “binnenwater”. 
 
De 346 havens met meer dan 20 ligplaatsen kunnen worden verdeeld in 16 havens aan “”groot water” 
en 330 aan “binnenwater”. Dit levert navolgende resultaat op voor het grijze gebied: 
     
Tabel 4: Berekende ligplaatscapaciteit en aantal recreatievaartuigen in jachthavens met meer dan 20 
ligplaatsen. 
 

Aantal deelnemers Aantal vaste ligplaatsen Aantal 
recreatievaartuigen 

Groot 
water 

Binnen 
water 

Groot 
water 

Binnen 
water 

Groot 
water 

Binnen 
water 

 
aantal JH x 

212
aantal JH x 

149
aantal ligpl. 

x 92,8% 
aantal ligpl. 

x 93,6%

 

16 330 3.392 49.170 3.148 46.023
Totaal 346 52.562 49.171
 
Vervolgens is een berekening gemaakt van het aantal recreatievaartuigen bij jachthavens, 
jachtwerven, jachtmakelaars, winterstallingbedrijven, verhuurbedrijven en zeilscholen met 20 of 
minder vaste ligplaatsen. Het gaat hier om 67 adressen.  
 
De 110 adressen in het bestand van Waterrecreatie Advies met 20 of minder vaste ligplaatsen hebben 
gemiddeld 10 ligplaatsen per adres. De gemiddelde bezettingsgraad bedraagt 86%. Indien we deze 
kengetallen gebruiken voor de categorie bedrijven met minder dan 20 ligplaatsen, dan komen er in het 
grijze gebied nog 576 boten bij (67 x 10 x 86%) waardoor het totale aantal boten in het grijze gebied 
circa 50.000 zou bedragen. 
 
Van een aantal havens in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Overijssel zijn ook 
capaciteitsgegevens aangeleverd. Deze gegevens (aantal ligplaatsen) zijn bij Waterrecreatie Advies 
ingevoerd als “voorlopig bekende cijfers”. Tijdens het opbouwen van het adresbestand van het grijze 
gebied heeft Waterrecreatie Advies ook nog capaciteitsgegevens gevonden en als voorlopig bekende 
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cijfers ingevoerd. Indien de ontvangen en gevonden capaciteitsgegevens als correct worden 
beschouwd en verder met de verkregen kengetallen wordt gewerkt, dan stijgt het aantal 
recreatievaartuigen in het grijze gebied met bijna 4.000 boten. Deze toename is te verklaren omdat de 
havens langs de rivieren (Limburg en Gelderland) groter blijken te zijn dan op basis van de voor 
“binnenwater” berekende kengetallen werd aangenomen. In het voorjaar van 2005 werd deze 
conclusie ook bevestigd door de deelnemers aan het Platform jachthavens IJsselmeergebied.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeilcentrum Henk van Gent in Rotterdam.  
 
2.5. Correctie gegevens Toerdata Noord en Waterrecreatie Advies 
 
Toerdata Noord: 
 
Toerdata Noord hanteert een ondergrens van minimaal 20 vaste ligplaatsen. Rekening houdend met 
deze ondergrens, zijn er 256 jachthavens (hoofd- of nevenactiviteit) in Groningen, Fryslân en Drenthe. 
Waterrecreatie Advies beschikt niet over het adresbestand van Toerdata Noord. Ervan uitgaand dat 
het adresbestand verder compleet en actueel is, betekent dit dat er nog een toeslag moet worden 
meegenomen voor bedrijven met 20 of minder vaste ligplaatsen.  
 
Fryslân heeft als watersportprovincie veel kleine watersportbedrijven, zeilscholen en verhuurbedrijven. 
Gebruik van kengetallen uit het blauwe gebied leidt daarom tot een onderschatting. Na overleg met de 
provincie Fryslân en op basis van de luchtfoto’s (zie hoofdstuk 3) is besloten dat in het gebied van 
Toerdata Noord circa 3.000 recreatievaartuigen liggen bij jachthavens, jachtwerven, jachtmakelaars, 
winterstallingbedrijven, verhuurbedrijven en zeilscholen met minder dan 20 vaste ligplaatsen.  
 

Conclusie: 
 
Het aantal recreatievaartuigen in het grijze gebied in het water bij jachthavens en 
watersportbedrijven kan worden geschat op circa 54.000. 
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Waterrecreatie Advies: 
 
Tijdens het maken van een adresbestand voor het grijze gebied (zie hoofdstuk 2.4) is ook het 
adresbestand van het blauwe gebied geactualiseerd. Dit heeft o.a. in Noord-Holland een aantal 
nieuwe adressen opgeleverd, mede omdat het onderzoek daar alweer een aantal jaren geleden heeft 
plaatsgevonden (2000). Verder zijn ten behoeve van onderhavig onderzoek naar het aantal 
recreatievaartuigen in Nederland alle adressen van zeilscholen en verhuurbedrijven verzameld / 
gecompleteerd. In totaal gaat het om 86 nieuw gevonden adressen die als volgt zijn verdeeld: 
 

• 7 jachthavens (hoofd- of nevenactiviteit) met meer dan 20 ligplaatsen 
• 69 jachthavens, jachtwerven, jachtmakelaars, winterstallingbedrijven, verhuurbedrijven en 

zeilscholen met 20 of minder vaste ligplaatsen 
• 10 passantenhavens en winterstallingbedrijven zonder vaste ligplaatsen  

 
Met behulp van eerdergenoemde kengetallen kan worden berekend dat dit in het blauwe gebied circa 
1.700 recreatievaartuigen extra oplevert. 
 
2.6. Totaal aantal recreatievaartuigen in het water in jachthavens en bij watersportbedrijven  
 
Door de gevonden resultaten te totaliseren, kan het totale aantal vaste ligplaatsen in jachthavens en 
bij watersportbedrijven worden bepaald en bijbehorend aantal recreatievaartuigen in het water. Een 
grotere nauwkeurigheid kan worden verkregen door gericht onderzoek te doen bij de jachthavens in 
het “grijze gebied”.  
 
Tabel 5: Totaaloverzicht aantal recreatievaartuigen in Nederland met een ligplaats in het water bij 
jachthavens, jachtwerven, jachtmakelaars, winterstallingbedrijven, verhuurbedrijven en zeilscholen. 
 

 Aantal deelnemers / 
adressen 

Aantal ligplaatsen in 
het water 

Aantal 
recreatievaartuigen 

Toerdata Noord (roze gebied, 
basis > 20 ligplaatsen) 256 30.121 24.696 

Toerdata Noord (toeslag < 20 
ligplaatsen) ? ~ 3.500 ~ 3.000 

Waterrecreatie Advies (blauw 
gebied)  591 83.821 78.522 

Correctie nieuwe adressen 
blauw gebied 76 ~ 1.860 ~ 1.680 

Grijs gebied  413 ~ 57.750 ~ 54.000 

Totaal  ~ 177.000 ~ 162.000 

 

Conclusie: 
 
Het aantal recreatievaartuigen in Nederland in het water in jachthavens en bij watersportbedrijven 
zoals jachtwerven, jachtmakelaars, winterstallingbedrijven, verhuurbedrijven en zeilscholen 
bedraagt circa 162.000.  
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Op basis van de nu bekende cijfers kan ook per provincie een globale verdeling van het aantal 
recreatievaartuigen in het water in jachthavens en bij watersportbedrijven worden gemaakt. 
 
Tabel 6: Verdeling van het aantal recreatievaartuigen in Nederland per provincie met een ligplaats in 
het water bij jachthavens, jachtwerven, jachtmakelaars, winterstallingbedrijven, verhuurbedrijven en 
zeilscholen. 
 

Provincie Aantal recreatievaartuigen in havens en bij 
watersportbedrijven (afgerond / 1.000) 

Fryslân 25.000 
Groningen 3.000 
Drenthe 1.000 
Overijssel 8.000 
Flevoland 8.000 
Gelderland 13.000 
Utrecht 7.000 
Noord-Holland 32.000 
Zuid-Holland 32.000 
Zeeland 11.000 
Noord-Brabant 12.000 
Limburg 10.000 

Totaal Nederland 162.000 
 
Zoals gezegd kan de nauwkeurigheid verder worden vergroot door nader onderzoek te doen bij de 
445 havens in het grijze gebied (zie tabel 2).  
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3. Recreatievaartuigen in het water in sloten, kanalen en bij (vakantie)woningen 
 
3.1. Inventarisatie aantal recreatievaartuigen in de provincie Fryslân op basis van 

luchtfoto’s 
 
In hoofdstuk 2 is een berekening gemaakt van het aantal boten in het water bij jachthavens en bij 
watersportbedrijven. Vervolgens is de vraag hoeveel boten daarbuiten nog in het water liggen. Het 
gaat dan om boten in sloten en kanalen en bij (vakantie)woningen. Zoals aangegeven in hoofdstuk 1.2 
heeft de provincie Fryslân in 2000 en in 2003 luchtfoto’s laten maken van alle wateren in de provincie. 
Alle schepen in en buiten jachthavens in het water groter dan 5 meter zijn daarop goed zichtbaar. Na 
het digitaliseren van de foto’s zijn de zichtbare recreatievaartuigen met een muis aangeklikt en in een 
GIS bestand verwerkt. Bij twijfel is ingezoomd naar een gedetailleerder niveau. Niet zichtbare 
recreatievaartuigen in schiphuizen zijn op basis van strekkende meters schiphuis geschat en op die 
manier meegeteld. Dankzij dit onderzoek is het aantal recreatievaartuigen in het water buiten 
jachthavens langs waterwegen en bij (vakantie)woningen in Fryslân vrij nauwkeurig bekend. 
Waterrecreatie Advies heeft in haar offerte voorgesteld uit dit onderzoek een toeslag te bepalen die in 
overleg met organisaties als het Watersportverbond en HISWA Vereniging (specifieke gebiedskennis) 
als hulpmiddel voor andere provincies kan worden gebruikt. Omdat het onderzoek in Fryslân uniek is, 
hebben we besloten hier in deze rapportage uitgebreid aandacht aan te besteden.  
 
In 2003 is een notitie van de heer M. Tamminga van de provincie Fryslân verschenen met de 
onderzoekresultaten van de luchtfoto’s uit 2000. Mede in verband met dit onderzoek naar het aantal 
recreatievaartuigen in Nederland, zijn ook de resultaten van de in 2003 gemaakte luchtfoto’s inmiddels 
in de computer verwerkt. Dit bood de mogelijkheid om de resultaten van twee metingen met elkaar te 
vergelijken en verschillen te analyseren. In 2000 zijn de gefotografeerde boten in een aantal 
categorieën verdeeld. Navolgend, uit de notitie van de provincie, een toelichting op de werkwijze.  

Luchtfoto van Lemmer met daarop getelde en in categorieën verdeelde recreatievaartuigen in het 
water.
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3.1.1. Werkwijze (overgenomen uit de notitie van de provincie) 
 
De in 2000 gefotografeerde boten zijn ingedeeld in navolgende categorieën:  
 
Vaste ligplaatsen 

1. In jachthaven 
2. In schiphuizen 
3. Bij boerderij (clusters van meerdere boten) 
4. Bij woning 
5. Bij recreatiewoning 
6. Overige vaste ligplaatsen 

 
Tijdelijke ligplaatsen 

7. Varend 
8. Aanlegplaats 

 
Beroepsmatig 

9. Jachtwerf 
10. Verhuur 
11. Zeilschool 
12. Jachtmakelaar 

 
Toelichting: 
 
In jachthaven:  
Boten die in een jachthaven liggen. Ook boten vlak buiten de jachthaven, maar die daar op het oog 
nog wel bij horen zijn tot deze categorie gerekend. 
 
In schiphuizen: 
Boten in schiphuizen kunnen uiteraard niet worden waargenomen. De schiphuizen zelf zijn echter 
duidelijk zichtbaar op de luchtfoto’s. Op basis van het aantal strekkende meters is een schatting 
gemaakt van het aantal boten in de schiphuizen. Schiphuizen bevinden zich doorgaans in 
jachthavens. Kleine geïsoleerde schiphuizen zijn in de inventarisatie niet meegenomen. Boten in 
schiphuizen behoren dus ook tot de categorie Jachthavens. 
 
Bij boerderij: 
Deze categorie heeft alleen betrekking op clusters van boten bij boerderijen, waarbij het aannemelijk 
is dat het gaat om verhuurde ligplaatsen. Solitaire boten bij boerderijen zijn beschouwd als boten bij 
een woning. 
 
Bij woning: 
Boten bij woningen zijn ingedeeld in de categorie “bij woning” wanneer er op basis van de luchtfoto 
een duidelijke link met een woning of woonwijk is. De oever waar de boot ligt hoeft niet persé te 
grenzen aan het erf van de woning. Er kan een weg of pad tussen de oever en de huizen lopen. Als 
een woonwijk een apart haventje heeft voor omwonenden, dan zijn deze boten tot deze categorie 
gerekend (boten hoeven dus niet persé voor de deur te liggen). Recreatievaartuigen bij woonboten 
zijn ook tot deze categorie gerekend. 
 
Bij recreatiewoning: 
Hier gelden dezelfde criteria als de vorige categorie, waarbij vast staat dat het om recreatiewoningen 
gaat (uitsluitend in recreatiewoningcomplexen). 
 
Overige vaste ligplaatsen: 
Alle boten die wel op een vaste ligplaats lijken te liggen, maar niet direct aan een woning of een groep 
van woningen lijkt te zijn gerelateerd, zijn in de categorie “overige vaste ligplaatsen” terecht gekomen. 
 
Varend: 
Spreekt voor zich. 
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Aanlegplaats: 
Boten die liggen op plaatsen waarvan het niet aannemelijk is dat ze daar permanent liggen. De 
bereikbaarheid over land van de locatie is een belangrijk criterium. Ligplaatsen die over land niet of 
moeilijk bereikbaar zijn, zijn doorgaans als aanlegplaats beschouwd. 
 
Jachtwerf: 
Uit het Werkgelegenheid Register (WGR) is bekend op welke adressen jachtwerven zijn gevestigd. 
Sommige jachtwerven verhuren echter ligplaatsen aan particulieren. Als een jachtwerf in Toerdata 
Noord geregistreerd stond als jachthaven, dan is deze jachthaven opgenomen in het 
jachthavenbestand. De boten vallen in de categorie Jachthaven. Als niet bekend is of de jachtwerf 
ligplaatsen verhuurt, dan zijn de boten tot de categorie Jachtwerf gerekend. Waarschijnlijk zijn er veel 
jachtwerven die ook ligplaatsen verhuren. 
 
Verhuur: 
Als een verhuurder veel dezelfde boten verhuurt dan is dat op de luchtfoto duidelijk zichtbaar als een 
rij identieke boten. In die gevallen zijn boten als verhuur gemarkeerd. Het bestand van Toerdata geeft 
weer waar de verhuurders zitten. Op deze 
adressen zijn bij grotere verhuurders (meer dan 10 
boten) soms een aantal boten gemarkeerd als 
verhuur. Het was niet mogelijk om alle 
verhuurboten als zodanig te markeren. Dat blijkt 
ook uit de gegevens van Toerdata. In totaal zijn 
1.430 boten aan deze categorie toegekend, terwijl 
er volgens Toerdata ruim 3.000 verhuurjachten in 
Noord-Nederland (Groningen, Fryslân en Drenthe) 
zijn. 
 
Zeilschool: 
Ook bij een zeilschool valt vaak op dat er een rij 
keurig geordende boten ligt. Adressen waar 
zeilscholen zitten, zijn bekend van Toerdata. 
 
                Zeilschool de ûlepanne, Balk 
Jachtmakelaar: 
Bij jachtmakelaars valt vaak op dat de boten schots en scheef bij elkaar liggen.  
 
Het bepalen tot welke categorie iedere boot behoort, is niet altijd even eenvoudig. In veel gevallen is 
het wel duidelijk, maar ook heel vaak moest er een inschatting worden gemaakt. Daarbij is gebruik 
gemaakt van aanvullende informatie uit het Werkgelegenheidsregister Fryslân (WGR) en Toerdata 
Noord. Daarnaast was het postcodebestand een belangrijk hulpmiddel. De provincie beschikt over 
een postcodebestand dat over de luchtfoto’s heen geprojecteerd kan worden. Ieder officieel adres 
wordt weergegeven door een punt. Van iedere woning op de luchtfoto’s is zo het adres plus 
huisnummer bekend. Dit laatste was vooral een belangrijk hulpmiddel om na te gaan of de 
waargenomen boten bij een jachtwerf, jachtverhuurder, jachtmakelaar of een zeilschool lagen. 
 
Voor het onderscheid woning / recreatiewoning is gebruik gemaakt van een GIS-bestand van 
bungalowparken. Alle jachthavens zijn met een polygoon op kaart gezet. Daarbij is als ondergrens 
gehanteerd dat er minimaal voor ca. 20 boten plaats moet zijn. Sommige jachthavens bestaan uit 
meerdere, van elkaar gescheiden delen. In dat geval is de jachthaven weergegeven door meerdere 
polygonen, met dezelfde jachthavencode. 
 
Aanpassingen in 2003: 
 
In 2000 werden in categorie 3: Bij boerderij (clusters van meerdere boten) 369 boten bij 44 boerderijen 
geteld. In overleg met de provincie zijn deze boten zowel in 2000 als in 2003 toegevoegd aan  
categorie 4: Bij woning.  
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3.1.2. Overzicht van de resultaten  
 
Het onderzoek in Fryslân en de hierboven beschreven indeling in categorieën was zeer goed 
bruikbaar voor het onderzoek naar het aantal recreatievaartuigen in Nederland. Wij realiseren ons dat 
het onderzoek slechts de resultaten geeft van één provincie, maar het is wel een watersportprovincie 
waar velen een bepaald gevoel bij hebben. Navolgend de resultaten van 2000 en 2003 naast elkaar. 
Deze tabel is tot stand gekomen in overleg met de provincie Fryslân.  
 
Tabel 8: Resultaten van de in 2000 en 2003 gefotografeerde recreatievaartuigen in de provincie 
Fryslân 
 
  2000   2003   
Jachthaven 17.227   14.881   
Schiphuizen 2.690   2.840   
Subtotaal in jachthaven   19.917   17.721 
Jachtwerf 720   693   
Verhuur 1.436   546   
Zeilschool 282   82   
Makelaar 375   380   
Subtotaal overige bedrijven   2.813   1.701 
Totaal jachthavens en bedrijven   22.730   19.422 
          
Woning 2.829   2.816   
Recreatiewoning 1.765   1.910   
Vast overig 1.998   1.723   
Totaal bij (recreatie)woningen en in 
kanalen   6.592   6.449 
          
Varend 1.355   5.020   
Aanlegplaats 770   2.446   
    2.125   7.466 
Totaal gefotografeerd   31.447   33.337 
 
Analyse van de resultaten 
 
Tussen de resultaten van 2000 en 2003 zitten een aantal opvallende verschillen die als volgt kunnen 
worden verklaard. In 2003 zijn circa 2.000 boten meer gefotografeerd en is het aantal varende 
schepen en schepen op een aanlegplaats ruim 5.000 hoger dan in 2000. Dit kan voor een groot deel 
worden verklaard uit het tijdstip waarop de foto’s zijn gemaakt. In 2000 zijn de meeste foto’s op 
maandag 19 en dinsdag 20 juni gemaakt (90%), de rest op woensdag 24 augustus (10%).  
In 2003 zijn de foto’s op donderdag 29, vrijdag 30 mei en zondag 1 juni gemaakt. In 2000 waren dit 
doordeweekse dagen in het voorseizoen, waarop het aantal varende schepen zichtbaar beperkt was. 
De meetdagen in 2003 vielen samen met het (mooie) Hemelvaartweekend. Het is dus niet 
verbazingwekkend dat het aantal varende schepen en schepen op een aanlegplaats in 2003 hoger is 
dan in 2000. Het is ook zichtbaar dat veel schepen van zeilscholen en verhuurbedrijven onderweg 
zijn. Dat het totale aantal schepen in 2003 hoger is dan in 2000 kan deels worden verklaard vanuit de 
verwachting dat “de inkomende pendel” in het lange weekend van 2003 hoger was dan de “uitgaande 
pendel”. Anders gezegd het aantal bezoekende schepen in Fryslân was vermoedelijk hoger dan het 
aantal schepen dat Fryslân had verlaten.  
 
Het genoemde aantal schepen in schiphuizen is gebaseerd op het vanaf de luchtfoto’s gemeten 
aantal m2 schiphuis vermenigvuldigd met een door de provincie bepaalde factor (aantal m2 schiphuis 
/ schip). In de praktijk is deze factor een aantal keer getoetst. Het aantal schepen in schiphuizen in  
tabel 8 is echter het bruto aantal, niet gecorrigeerd voor uitvarende schepen. In 2000 maakt dat niet 
veel uit, maar in 2003 is op basis van het aantal varende schepen te verwachten dat circa 500 van de 
2.840 schepen in schiphuizen ook op pad zijn.  
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Vervolgens is aan de hand van de luchtfoto’s bekeken hoe het zit met eerdergenoemde grens van 
minimaal circa 5 meter. Anders gezegd, hoeveel schepen in het water zijn niet geteld omdat ze 
onzichtbaar waren. Op basis van een aantal bij Waterrecreatie Advies en de provincie goed bekende 
locaties kon worden geconcludeerd dat bijvoorbeeld de Friese schouwen, vergelijkbaar met een 
punter in Overijssel op de foto’s goed zichtbaar waren en ook door de provincie waren meegeteld. Op 
de luchtfoto’s liggen circa 6.500 boten in sloten, kanalen en bij (vakantie)woningen. Indien een 
evenredig deel van de varende vloot aan deze categorie wordt toebedeeld, gaat het over ruim 7.000 
schepen (in het jaar 2000). Vervolgens was de vraag welke en hoeveel recreatievaartuigen (in het 
water buiten jachthavens en watersportbedrijven) op de foto’s zouden zijn gemist. Veel typen schepen 
zijn in die discussie met de provincie de revue gepasseerd (zie ook hoofdstuk 4). Uiteindelijk is 
besloten het totale aantal boten in het water buiten jachthavens en watersportbedrijven af te ronden 
op 8.000, inclusief kleine bootjes die op de foto’s niet zichtbaar waren.  

 
Onder een boom, zichtbaar of niet zichtbaar, geteld of niet geteld? Toeslag Fryslân 1.000 boten. 
 
Vervolgens is nog gekeken of aansluiting gevonden kon worden bij de tellingen van Toerdata Noord 
en de resultaten uit hoofdstuk 2. Het aantal vaste ligplaatsen in Fryslân in havens met meer dan 20 
ligplaatsen bedroeg volgens Toerdata Noord (2004) 25.438. Bij een bezettingsgraad van 84% volgens 
Toerdata levert dit 21.322 boten op. Op basis van de luchttellingen blijken in Fryslân, inclusief een 
evenredig deel van de varende boten, circa 3.000 boten bij “overige (watersport)bedrijven” te liggen. 
Als we ervan uitgaan dat deze bedrijven minder dan 20 vaste ligplaatsen hebben, dan komt het totale 
aantal schepen bij jachthavens en watersportbedrijven op ruim 24.000 (21.322 + 3.000).  
 
Geactualiseerd op basis van de resultaten van de luchtfoto’s uit 2000 en 2003 heeft de provincie zelf 
ook een bestand opgebouwd van jachthavens en watersportbedrijven (categorieën zie tabel 8), 
waarbij geen ondergrens wordt gehanteerd. Het aantal ligplaatsen in dat bestand bedraagt 28.291.  
Bij een bezettingsgraad van 84% (Toerdata Noord) levert dit 23.764 boten op. In overleg met de 
provincie is besloten het totale aantal boten in de provincie Fryslân in jachthavens en bij 
watersportbedrijven naar boven af te ronden op 25.000 (zie ook tabel 6).  
 

 

Conclusie: 
 
Alles overwegende, kan geconcludeerd worden dat in de hele provincie Fryslân circa 33.000 
gebiedseigen boten in het water liggen, 25.000 in havens en bij watersportbedrijven en 8.000 
(25%) in sloten, kanalen en bij (vakantie)woningen.  
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3.2.  Totaal aantal recreatievaartuigen in het water per provincie 
 
De in hoofdstuk 2.6 berekende 162.000 recreatievaartuigen in Nederland in het water in jachthavens 
en bij watersportbedrijven zijn in tabel 6 per provincie verdeeld (afgerond op duizend tallen om een 
schijnnauwkeurigheid te voorkomen). Met behulp van de resultaten van het luchtfoto onderzoek in 
Fryslân moet nu per provincie een toeslag worden bepaald voor het aantal boten buiten jachthavens 
en watersportbedrijven in sloten, kanalen en bij (vakantie)woningen. 
Als in Fryslân circa 25% van de schepen (in het water) buiten jachthavens en watersportbedrijven ligt, 
wil dat niet zeggen dat dit ook voor andere provincies geldt. Fryslân heeft veel kanalen en meren in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld Drenthe. De watersport in Gelderland en Limburg wordt voor een 
belangrijk deel bepaald door de aanwezige rivieren. Vakantiehuizen aan het water met een eigen 
steiger komen niet veel voor. Ook de provincie Zeeland heeft niet veel mogelijkheden om buiten de 
jachthavens een vaste ligplaats te kiezen. Anderzijds liggen er in de provincies Utrecht, Zuid-Holland, 
Noord-Holland wel veel schepen op privé ligplaatsen.  
 
In eerste instantie heeft Waterrecreatie Advies per provincie een schatting gemaakt van het aantal 
recreatievaartuigen in het water buiten jachthavens en watersportbedrijven. De leden van de 
begeleidingsgroep en de diverse achterbannen (consulenten HISWA Vereniging en 
Watersportverbond) hebben vervolgens met hun specifieke gebiedskennis commentaar geleverd op 
de door Waterrecreatie Advies geschatte getallen. De tabel is ook voor commentaar naar de 
verschillende provincies gestuurd. Het schatten van een waarde voor het aantal recreatievaartuigen in 
sloten en kanalen en bij (vakantie)woningen is lastig, maar toch ontstond door alle discussies 
langzamerhand een redelijk helder beeld. Met nadruk moet worden gesteld dat het onderzoek in 
Fryslân bij deze discussie van groot belang is geweest. Omdat iedereen wel een beeld heeft bij de 
watersport in Fryslân, durfde men dit voorzichtig te vertalen naar het eigen of andere 
watersportgebieden. Tabel 9 geeft het resultaat van genoemde discussies, waarbij de waarden naar 
boven zijn afgerond op vijfhonderdtallen. Op Fryslân na, zijn het geschatte waarden en niet een 
werkelijk geteld aantal (“best professional judgement”).  
 
Tabel 9: Totaal aantal recreatievaartuigen in het water per provincie  
  

Provincie 
Aantal 

recreatievaartuigen in 
havens en bij 

watersportbedrijven 

Aantal 
recreatievaartuigen bij 

(recreatie)woningen en in 
sloten en kanalen 

Totaal 
recreatievaartuigen 

in het water 

Fryslân 25.000 8.000 33.000 
Groningen 3.000 2.000 5.000 
Drenthe 1.000 500 1.500 
Overijssel 8.000 3.000 11.000 
Flevoland 8.000 500 8.500 
Gelderland 13.000 500 13.500 
Utrecht 7.000 3.000 10.000 
Noord-Holland 32.000 7.500 39.500 
Zuid-Holland 32.000 9.000 41.000 
Zeeland 11.000 500 11.500 
Noord-Brabant 12.000 1.000 13.000 
Limburg 10.000 500 10.500 

Totaal Nederland 162.000 36.000 198.000 
 
Op dit moment met de huidige kennis lijkt het hierboven genoemde getal van bijna 200.000 
recreatievaartuigen in Nederland in het water uiterst reëel. Het is niet exact te bepalen wat de 
foutmarge is. Op basis van het toch vergaande onderzoek naar ligplaatsen in jachthavens, het 
detailniveau van de luchtfoto’s en alle gevoerde discussies denken wij er maximaal 10%, vermoedelijk 
slechts 5% naast te zitten. Een hogere nauwkeurigheid kan alleen worden bereikt door een nulmeting 
uit te voeren bij 445 jachthavens in het grijze gebied (zie tabel 2) en van alle provincies luchtfoto’s te 
maken en te analyseren.  
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4. Recreatievaartuigen op de wal  
 
4.1. Op de wal of in het water? 
 
Pragmatisch geredeneerd liggen grote zware boten meestal in het water en staan kleine lichte boten 
meestal op de wal. Voor deze basisindeling zijn enkele eenvoudige argumenten. Stalling van een 
(kleine) boot op de wal is goedkoper dan een ligplaats in het water en de onderhoudskosten zijn bij 
schepen op de wal meestal ook lager. Geen dure onderwaterverf, geen osmose, minder slijtage, 
etcetera. Een boot die eenvoudig op een trailer of op het dak van een auto te vervoeren is, heeft 
daarnaast nog als voordeel dat de actieradius groot is. Voor fanatieke wedstrijdzeilers in open boten is 
dit een noodzaak, maar ook veel sportvissers hebben trailerbare boten.  
Surfplanken en kano’s liggen meestal bij de eigen woning in een garage, in een schuurtje, op de oprit, 
of zomaar ergens in het gras. Een plaats in een jachthaven op het jollenveld, in een loods (zomer) of 
op een trailer op het parkeerterrein is vrijwel altijd ook nog goedkoper dan een vaste ligplaats in het 
water. Al met al argumenten genoeg om een boot uit het water te halen. Of het nu gevolg of oorzaak 
is, jachthavens hebben ook bijna geen ligplaatsen in het water voor kleine (< 5 meter) boten. Het 
bouwen van dergelijke ligplaatsen is relatief duur. In het IJsselmeergebied is een ligplaats of box van 
7 meter al klein.  

“Jollensteiger” bij Flevostrand (jachthaven en camping) aan het Veluwemeer  
 
Naast onderhoud, liggeld en beschikbare ruimte is ook de gebruiksintensiteit van belang bij de keuze 
van een (lig)plaats. Wordt een boot niet of nauwelijks (meer) gebruikt, dan zoek je de goedkoopste 
manier om de boot op te slaan. Een variant is natuurlijk om de boot te verkopen. Met vrij recente 
schepen gaat dat ondanks de matige economie goed, maar aan de andere kant van het spectrum 
liggen in Nederland ook nog een flink aantal schepen die waarschijnlijk nooit meer in het water terecht 
zullen komen. De reparatiekosten zijn te hoog en de afvoerkosten en stortkosten (grofvuil) zijn in de 
afgelopen jaren zover opgelopen dat men niet meer weet wat men ermee moet. Op die manier liggen 
in Nederland duizenden zeil- en motorjachtjes, open boten, surfplanken en kano’s te verpieteren. Er is 
geen “scheepskerkhof” waar schepen worden afgezonken, gerecycled of verbrand en er is ook geen 
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APK voor recreatievaartuigen die het schonen van het scheepsbestand in de hand werkt. De waarde 
van veel recreatievaartuigen is zelfs voor een uitermate handige doe-het-zelver “nul”. € 5 voor een 
complete surfplank, met zeilen, trapeze en zwemvest is op Koninginnedag geen uitzondering. Ook 
een compleet zeiljacht voor € 1.000 is niet abnormaal.  
 
Op jachthavens worden veel boten “achtergelaten”. Liggeld wordt niet meer betaald en de eigenaar is 
zoek. Pas als de deurwaarder heeft vastgesteld dat de eigenaar spoorloos is verdwenen, kan tot een 
openbare veiling van het vaartuig worden overgegaan. Dit is een langdurig en uitermate frustrerend 
proces voor een jachthaven en meestal levert het aan het eind van de rit in financiële zin niets op. Met 
veel geluk is het schip na afloop in ieder geval weg en kan de vrijgevallen plaats weer worden 
verhuurd. De watersport heeft het imago duur te zijn en de glimmende schepen op Boot Düsseldorf, 
Boot Holland en de HISWA, al dan niet te Water, stralen dat ook uit. Veel Nederlanders varen echter 
in boten die al een heel leven achter de rug hebben en met veel enthousiasme worden onderhouden 
en opgeknapt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De boeier Constanter, een van Nederlands mooiste recreatievaartuigen, gebouwd in 1877 
 
Ook veel Duitsers en Belgen hebben hun schip in Nederland liggen. Behalve de ondiepe Waddenkust 
en enkele kleinere meren, heeft men in Duitsland weinig water en het is niet verwonderlijk dat ruim 
20% van de ligplaatshouders in het IJsselmeergebied en bijna 10% van de ligplaatshouders in het 
Deltagebied uit Duitsland komt. Duitsers varen relatief veel en daarom liggen veel schepen van 
Duitsers in het water. Het is niet rendabel om een trailerboot elk weekend heen en weer naar 
Nederland te rijden. Voor surfplanken ligt dit anders. Duitsers zijn ook fanatieke surfers en elke vrijdag 
ziet men een gestage stroom auto’s met in speciale hoezen opgeborgen surfplanken de grens 
passeren op weg naar de Friese IJsselmeerkust, de Noordzee kust of het Deltagebied. Hoe harder het 
waait, des te groter de pendel. In België hebben ze behalve enkele jachthavens langs de 
Noordzeekust ook weinig meren, rivieren en kanalen. Dit verklaart het grote aantal Belgen in ons 
Deltagebied, vooral (> 30%) in de Oosterschelde, de Westerschelde en het Veerse Meer. Net als bij 
de Duitsers loont het niet de moeite een trailerboot elk weekend heen en weer te slepen. Surfplanken 
gaan meestal wel heen en weer, maar dat heeft ook te maken met de waarde. Hedendaagse 
surfplanken, kite boards en fun boards zijn behoorlijk prijzig en dat is een goed argument om het 
materiaal mee naar huis te nemen. 
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4.2. Cijfers uit het verleden 
 
Alvorens verder in te gaan op het aantal recreatievaartuigen op de wal, navolgend eerst een overzicht 
van relevante cijfers die tot nu toe over het aantal recreatievaartuigen in Nederland zijn gepubliceerd. 
De getallen lopen ver uiteen, maar dat heeft vooral te maken met de systematiek en de gehanteerde 
(onder)grenzen. Navolgend zijn een aantal cijfers gegroepeerd en met bronvermelding opgenomen. 
 
Uit: Cijfermateriaal boven water, paragraaf 3.1.5: Omvang recreatievloot 6 
 
Het rapport Cijfermateriaal boven water, opgesteld door de Stichting 
Recreatie in 2002, geeft een overzicht van het beschikbare 
cijfermateriaal over de watersport in Nederland. Over de omvang van 
de recreatievloot geeft het rapport aan dat er geen exacte gegevens 
beschikbaar zijn. Schattingen over de omvang van de recreatievloot in 
Nederland zijn ook volgens dit rapport vaak ontstaan door extrapolatie 
van getallen uit het rapport “Inventarisatie van pleziervaartuigen naar 
ligplaatssituatie 1-1-1976”7, opgesteld door Ir. R.J. Brouwer, toen 
werkzaam bij het ministerie van CRM en nu namens SRN 
gewaardeerd lid van onze begeleidingsgroep. Na 1976 is het aantal 
recreatievaartuigen geschat door de stichting Nederland Maritiem 
Land8, de ANWB9, de SRN in de Beleidsvisie Recreatietoervaart 
Nederland (BRTN)10 en in de CBS publicatie Toerisme en recreatie in 
cijfers 200011. Navolgend een overzicht van de in deze rapportages 
genoemde getallen: 
 
 
Tabel 10: Aantal recreatievaartuigen volgens het ministerie van CRM, NML, ANWB, SRN en CBS  
 

  

Inventa-
risatie 
Ministerie 
van CRM 

Nederland
Maritiem 
Land 

ANWB, 
Water-
sport 
onderzoek 

SRN, visie 
BRTN  

CBS, 
gebruiks 
goederen 

Publicatiejaar  1976 1999 1998 2000 1997
Surfplanken incl. funboard jumpplank         486.000
Kano's         135.000
Roeiboten         89.000
Zeilboot        70.000 126.000
Motorboot        110.000 126.000
Open zeilboten   100.000 89.000     
Open motorboten   40.000       
Kajuitzeilboten   50.000 60.000     
Kajuitmotorboten   75.000 71.000     
            
Aantal genoemde recreatievaartuigen 138.500   220.000 500.000 962.000
Aantal genoemde kleine boten           
Aantal genoemde schepen >6m   265.000   180.000   
 
Er is veel meer onderzoek bekend naar het gedrag van de recreant. Dan spreken we niet meer over 
het aantal boten, maar over het aantal beoefenaars. Het CBS, het NBTC en het NRIT verzorgen sinds 
1995 een jaarlijkse reeks van vier op elkaar afgestemde publicaties over trends in toerisme en 
specifiek over inkomend, binnenlands en uitgaand toerisme: 
 
- Trendrapport Toerisme en Recreatie (verschijnt in mei) 
- Vakanties van Nederlanders (verschijnt in juli) 
- Toerisme in Nederland: het gebruik van logiesaccommodaties (verschijnt in augustus) 
- Toerisme en Recreatie in Cijfers (verschijnt in oktober) 
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CBS cijfers 
 
Waterrecreatie Advies heeft contact opgenomen met het CBS en het NBTC om na te gaan of er meer 
recente cijfers over het bezit van recreatievaartuigen bekend zijn. De heer T. van Miltenburg van het 
CBS verwees ons naar de cijfers uit het Continu Vakantieonderzoek (CVO). In 1997 werd dit 
onderzoek door het CBS uitgevoerd onder 2.412 panelleden. Op de website van het CBS staan deze 
oude cijfers nog steeds vermeld.12 Inmiddels wordt het CVO onderzoek uitgevoerd door het NBTC (K. 
van der Most) in samenwerking met het NIPO en het NRIT. Ieder kwartaal worden tenminste 6.500 
Nederlanders ondervraagd over hun vakantiegedrag in de afgelopen 3 maanden (PC-panel). 
Aanvullend worden nog 1.000 Nederlanders telefonisch benaderd. Het CVO onderzoek is gericht op 
het recreatieve gedrag van de Nederlandse consument. Er worden vragen gesteld over het bezit van 
recreatiegoederen en in het kader hiervan wordt o.a. naar het bezit van caravans en boten gevraagd. 
Dan wordt nadrukkelijk een boot bedoeld, waarin je kunt overnachten; dus veelal kajuitboten. Naar 
kleine (open) boten wordt in het kader van dit onderzoek niet meer gevraagd. 
 
Voor een tweetal duurzame gebruiksgoederen namelijk surfplanken en een niet nader omschreven 
categorie zeil- of motorboot geeft het CBS het bezit bij de Nederlandse huishoudens op13. 
 
Tabel 11: Aantal recreatievaartuigen op basis van steekproeven onder gebruikers  
 

  

CBS, 
gebruiks- 
goederen 

CBS, Web-magazine 
  

CBS Statline 
  

Publicatiejaar 1997 2003    2002   
aantal huishoudens (in 2000)       6.941.000   
Surfplanken incl. funboard, jumpplank 486.000 52% 501.800 4% 277.640
Kano's 135.000 13% 125.450     
Roeiboten 89.000 8% 77.200     
Zeilboot 126.000         
Motorboot 126.000         
Zeil- of motorboot       3% 208.230
Open zeilboten   7% 67.550     
Open motorboten   4% 38.600     
Kajuitzeilboten   8% 77.200     
Kajuitmotorboten   8% 77.200     
            
Aantal genoemde recreatievaartuigen 962.000   965.000   485.870
Aantal genoemde kleine boten           
Aantal genoemde schepen >6m           
 
In veel onderzoek naar recreatiegedrag 
wordt het aantal beoefenaars genoemd 
en soms ook het aantal boten. In de 
Beleidsvisie Kleine Waterrecreatie14 
wordt op pagina 4 het aantal 
kanovaarders geschat op 150.000. Op 
pagina 5 wordt ook het aantal kano’s 
geschat op 150.000. Het ligt voor de 
hand dat gebruikers en boten hier door 
elkaar worden gehaald. Het is niet 
aannemelijk dat iedere kanoër een 
eigen kano heeft. Veel recente 
publicaties grijpen terug naar in oudere 
rapporten genoemde cijfers. Er worden 
cijfers van het CBS uit 199515 en 199716 
gebruikt, maar ook schattingen van 
HISWA Vereniging uit 2001.  
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In 2001 heeft TRN een telefonisch onderzoek gehouden onder 1.457 respondenten waarbij 517 
varende waterrecreanten zijn ondervraagd. De resultaten zijn in 2002 gepubliceerd in het rapport Wat 
drijft de recreant?17 Jaarlijks werd door TRN, en thans door het NBTC in samenwerking met een 
aantal organisaties het boekje Kerncijfers18 uitgegeven met een complete pagina kerncijfers 
waterrecreatie. In Cijfermateriaal boven water staan in hoofdstuk 3.3 verschillende schattingen voor de 
“kleine watersport” vermeld. Ook Waterrecreatie Advies heeft in 1999 in overleg met branche 
organisaties een schatting gemaakt van boten in een aantal categorieën kleine watersport19. 
Navolgende tabel geeft een overzicht van gepubliceerde cijfers. Wanneer geen getal maar een 
minimum en maximum werd genoemd is het gemiddelde in de tabel opgenomen. Wanneer duidelijk 
twee verschillende bronnen worden genoemd met heel verschillende cijfers staan beide getallen 
vermeld, anders is het gemiddelde genomen.  
 
Tabel 12: Aantal recreatievaartuigen volgens diverse publicaties  
 

  

Visie 
Rand-
meren 
WA 

Beleids-
visie 
Kleine 
Water-
sport 

Cijfer-
materiaal 
boven 
water 
diverse 
bronnen 

Wat drijft 
de 
recreant 
TRN 

Kern-
cijfers 
TRN e.a. 

Kern-
cijfers 
NBTC e.a.

Publicatiejaar  1999 2001 2002 2002 2003 2004 

Surfplanken  
450.000 
250.000 1 250.000

 486.000
 250.000       

Kano's   150.000  135.000   106.000 106.000
Roeiboten incl. visboten 80.000    89.000       
Zeilboot      120.000     
Motorboot      255.000     
Open zeilboten 50.000  50.000   67.200 67.200
Open motorboten 

120.000  
  80.000     56.000 56.000

Visboten   150.000         
Speedboten 40.000    40.000      
Jetski's 4.500           
Kajuitzeilboten       78.200 72.800
Kajuitmotorboten 

137.500  
        84.000 84.000

Aantal recreatie 
vaartuigen 632.000 680.000  

Gebruikers 
Surfers   250.000   258.000 2     
              
Roeiers   23.000   4%     
Sportvissers 1.300.000 1.500.000 1.500.000       

Waterskiërs 
46.000 

100.000   
 40.000
100.000       

 
1 Cijfer Toerisme & Recreatie, AVN uit 1998 met dalende tendens  
2 Cijfer CBS uit 1995 met een sterk dalende tendens  
 

 
 
    

Conclusie: 
 
Sinds 1976 is het aantal recreatievaartuigen in Nederland niet meer serieus geteld. Alle cijfers die 
daarna zijn verschenen zijn gebaseerd op steekproeven, overgeschreven van anderen of ontstaan 
door extrapolatie (van oude cijfers).  
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4.3. Boten op de wal verdeeld in categorieën 
 
Uit hoofdstuk 4.2 blijkt dat men in genoemde rapporten en onderzoeken de recreatievaartuigen in 
Nederland op verschillende manieren in categorieën heeft ingedeeld of geclusterd. De een heeft het 
over zeilboten als groep, de ander over open zeilboten en/of kajuitzeilboten. Hetzelfde geldt voor 
motorboten, open motorboten en/of kajuitmotorboten. Er zijn natuurlijk ook veel visboten met een 
motor en die je ook open motorboten zou kunnen noemen. De meeste speedboten zijn open 
motorboten, maar er zijn ook kajuitmotorboten die hoge snelheden kunnen halen. Kan je roeiboten en 
visboten bij elkaar optellen? In veel roeiboten wordt gevist, maar op bijna elke boot ligt wel ergens een 
hengel. Waarom een grens van 6 meter, waarom geen 7 of 5 meter, waarom überhaupt een grens? Er 
zijn natuurlijk best argumenten te vinden voor de verschillende indelingen en categorieën, maar er 
ontstaat wel een ondoorzichtig beeld.  
 
De opdracht die het ministerie van LNV aan Waterrecreatie Advies heeft gegeven is op zich helder: 
alle recreatievaartuigen inclusief kano’s en surfplanken. Er is alleen nog even gediscussieerd over 
opblaasboten van de supermarkt, recreatieve woonboten en kitesurf planken. Deze soorten tellen niet 
mee.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tellen we toch maar niet mee         Opblaasboten tellen ook niet mee 
 
Een “echte” rubberboot die als bijboot wordt gebruikt, wel. Volgens het Onderzoek vaargedrag 
IJsselmeer & Waddenzee20 zorgen vooral deze “rubbermuizen” uitgerust met aanhangmotor, voor de 
nodige overlast in havens. Bewust is nagedacht over de strategie hoe de vraag van LNV het beste 
kon worden beantwoord. Dit was natuurlijk mede afhankelijk van beschikbare gegevens van 
bijvoorbeeld jachthavens en luchtfoto’s zoals behandeld in voorgaande hoofdstukken. Alle 
recreatievaartuigen in het water zijn daarmee wel ongeveer geteld. Wat voor soort vaartuigen dat zijn, 
komt nog aan de orde in hoofdstuk 5. Voor een eventuele watersportbijdrage was deze groep 
belangrijk, daarom is er ook veel aandacht aan besteedt. Wat resteert, zijn de recreatievaartuigen op 
de wal. Het gaat nu niet meer over “de visboten” in Nederland of over “open zeilboten”, want veel 
visboten en open zeilboten liggen in het water en zijn daar al geteld. Het gaat zuiver en alleen over de 
groep die op de wal staat en dus nog niet is meegeteld. Het is een “restgroep” die in veel gevallen niet 
zichtbaar is. Op de luchtfoto’s die de provincie Fryslân heeft gebruikt zijn ze niet goed zichtbaar, 
omdat er onvoldoende contrast met de ondergrond is. Als ze in een garage, schuur of botenhuis 
liggen zijn ze in ieder geval niet zichtbaar. Maar ook de natuur kan een boot fantastisch camoufleren. 
We hebben situaties meegemaakt waarbij de eigenaar zelf niet meer wist welke boten onder het 
onkruid lagen.  
 
Recreatievaartuigen op de wal zijn in 5 groepen te verdelen: 

• Zeilboten 
• Roeiboten 
• Kano’s 
• Motorboten, inclusief jetski’s waterscooters en rubberboten 
• Surfplanken 

      
Navolgend zullen we per groep aangeven, hoe deze groepen verder kunnen worden onderverdeeld.  
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4.3.1. Zeilboten 
 
Het gaat hier om kleine zeilboten en trailerboten. In de zomer staat nog wel eens een kajuitzeiljacht op 
een bok op de wal bij een jachthaven, maar meestal moet er dan een onderhoudsklus worden gedaan 
en heeft het schip ook een vaste ligplaats in het water. Er zijn weinig mensen die een (groot) zeiljacht 
bij een jachthaven op de wal of in een loods stallen en het niet meer gebruiken. Makelaars hebben 
nog wel eens wat grotere (zeil)schepen op de wal staan en dat geldt ook voor importeurs (incl. 
showroom). De meeste schepen bij deze bedrijven liggen echter in het water (aan een verkoopsteiger) 
en zijn dus al meegeteld. 
 
Op basis van bovenstaand hebben we de groep zeilboten op de wal gesplitst in 5 subgroepen: 

• Wedstrijdzeilboten met meetbrief van het Watersportverbond 
• Ex wedstrijdzeilboten zonder meetbrief (die wel ooit een meetbrief hebben gehad) 
• Open catamarans langs de Nederlandse kust 
• Zwaardboten bij (45) zeilscholen 
• Overige zeilboten (schatting) 

 
 
Wedstrijdboten met en zonder meetbrief 
Als iemand met een boot wil wedstrijdzeilen, heeft hij een zogenaamde “meetbrief” nodig waaruit blijkt 
dat het vaartuig aan de klassenvoorschriften voldoet. Het vaartuig zelf, maar vaak ook onderdelen 
zoals de tuigage, worden door speciale “meters” van het Watersportverbond gemeten, zodat daarna 
op een eerlijke manier wedstrijd kan worden gezeild. Via het Watersportverbond (Postbus 85393, 
3508 AJ Utrecht, www.watersportverbond.nl) is in oktober 2004 bij de afdeling Techniek & 
Ledenservice het meetbrieven bestand opgevraagd. Een deel van de boten met een meetbrief ligt in 
het water en is daar in voorgaande hoofdstukken al meegeteld (bijvoorbeeld de meeste 
kajuitzeiljachten en ronde- en platbodemjachten). Per wedstrijdklasse kan op basis van het aantal 
geldige meetbrieven en het hoogst uitgegeven (nationale) zeilnummer een schatting worden gemaakt 
van het aantal boten op de wal. 
 
Een voorbeeld: Van de 
140 meetbrieven die ooit 
zijn uitgegeven in de 
Regenboogklasse zijn er 
nu 75 geldig (worden 
jaarlijks verlengd). Deze 
schepen varen veel 
wedstrijden en staan bijna 
allemaal op een trailer op 
de wal (stel 70 van de 
75). Van de resterende 65 
Regenbogen zonder 
meetbrief is een deel 
verdwenen, gesloopt of 
vergaan. Er zijn naar 
schatting nog 25 over 
waarvan wij denken dat er 
15 op de wal liggen en 10 
in het water. Het 
totaalresultaat is dus 85 
Regenbogen op de wal. 
Op deze manier zijn alle 
erkende klassen langsgelopen. Ook de websites van klassenorganisaties bevatten veel informatie. 
Het resultaat van bovenstaande exercitie is dat er circa 5.000 wedstrijdboten met een meetbrief op de 
wal staan en circa 17.000 voormalige wedstrijdboten zonder meetbrief. Voor de wijze waarop deze 
berekening tot stand is gekomen, verwijzen wij naar bijlage 1.  
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Open catamarans 
Een kleine groep catamarans is 
achterhaald via het meetbrievenbestand 
van het Watersportverbond en valt in de 
categorie hierboven “met meetbrief”. In 
het verleden hebben de meeste 
Nederlandse catamaranzeilers hun 
meetbrief bij het Watersportverbond 
opgezegd en zijn lid geworden van de 
Nederlandse Federatie van 
Brandingwatersportverenigingen (Postbus 
3029, 2220 CA Katwijk, 
www.brandingsport.nl). De NFB heeft een 
zo nauwkeurig mogelijke schatting 
gemaakt van het aantal catamarans in 
Nederland. Op basis van het aantal 
aangesloten catamaran- en 
kustzeilverenigingen (circa 30), het aantal leden en het aantal uitgegeven meetbrieven volgens het 
Texel Rating systeem (www.texelrating.knwv.nl) schatten zij het aantal catamarans buiten jachthavens 
langs de Nederlandse kust op circa 1.200. Op basis van dit aantal kunnen de overige open 
catamarans in Nederland (op de wal) worden geschat op circa 300. Veel daarvan liggen bijvoorbeeld 
op het grootste catamaranstrand van Europa bij Marina Muiderzand (Almere) en langs de Friese 
IJsselmeerkust.  
 
Zwaardboten van zeilscholen  
In totaal zijn er 45 zeilscholen (aangesloten bij CWO en / of ANWB) die zwaardbootcursussen 
aanbieden. Gemiddeld hebben die zeilscholen circa 20 zwaardboten die bij de zeilschool op de wal 
liggen. Het totale aantal zwaardboten bij zeilscholen in Nederland kan worden geschat op circa 1.000. 
 
Overige kleine zeilboten 
Vervolgens moest een schatting worden 
gemaakt van het aantal zeilboten op de 
wal dat tot nu toe nog niet is meegeteld. 
Een blik op het terrein van sommige 
jachthavens of campings levert nog een 
redelijk aantal exotische modellen op. 
Waterrecreatie Advies heeft op basis 
daarvan het aantal “overige kleine 
zeilboten” geschat op 20.000. Dit getal is 
niet verder te onderbouwen. Het betekent 
dat van alle zeilbootjes en zeilboten op de 
wal ongeveer de helft bestaat uit (ex) 
wedstrijdboten en de andere helft uit 
“bijzondere ontwerpen”. Deze schatting 
werd door anderen onderschreven (“best 
professional judgement”).  
 
 

 
 

Conclusie: 
 
Het totale aantal (open) zeilboten op de wal kan op basis van bovenstaande analyse worden 
geschat op ongeveer 45.000. 
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4.3.2. Roeiboten 
 
Het gaat hier over roeiboten die na gebruik uit het water worden gehaald. Stalen roeiboten zijn al 
eerder meegenomen (liggen in het water in jachthavens, in sloten, kanalen of bij (vakantie)woningen). 
In feite gaat het dus om roeiboten bij de 118 roeiverenigingen in Nederland, de roeiboten van de 
24.000 individuele leden van de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB) en een restgroep. De 
onderverdeling is navenant: 

• Roeiboten van 118 roeiverenigingen en 24.000 individuele KNRB leden 
• Overige roeiboten (schatting) 

 
In overleg met de KNRB (Bosbaan 6, 1182 AG Amstelveen, www.knrb.nl) is bepaald dat de 118 
aangesloten verenigingen en de 24.000 individuele leden ongeveer 5.000 (wedstrijd)roeiboten hebben 
die in een loods of buiten op de wal liggen. Het aantal overige roeiboten dat na gebruik op de wal 
wordt getild, is vervolgens geschat op 1.500 totaal (“best professional judgement”).  
 

 

 
4.3.3. Kano’s 
 
Ook hier kan op een onderverdeling worden gemaakt. In Nederland zijn 2 kanobonden; de 
Nederlandse Kanobond (NKB) en de Toeristische Kanobond Nederland (TKBN). Bij de NKB zijn 90 
kanoverenigingen aangesloten en de NKB heeft 8.000 individuele leden. Bij de TKBN zijn 12 
kanoverenigingen aangesloten en de TKBN heeft 3.000 leden. Deze twee groepen zijn georganiseerd. 
Daarnaast zijn er nog een flink aantal kano’s bij verhuurbedrijven en particulieren.  

Conclusie: 
 
Het totale aantal roeiboten op de wal kan op basis van bovenstaande analyse worden geschat op 
ongeveer 6.500. 
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Dit leidt tot navolgende 3 subgroepen: 
• Kano’s van 90 bij de NKB aangesloten verenigingen en 8.000 leden 
• Kano’s van 12 bij de TKBN aangesloten verenigingen en 3.000 leden 
• Overige kano’s (schatting) 

 
Volgens de NKB (Postbus 85210, 3508 AE Utrecht, www.nkb.nl) hebben de 90 bij de NKB 
aangesloten verenigingen en de 8.000 individuele leden circa 15.000 kano’s. Volgens de TKBN 
(Postbus 715, 2600 AS Delft, www.tkbn.nl) hebben de 12 aangesloten verenigingen en de 3.000 
individuele leden ongeveer 5.000 kano’s. Aangenomen mag worden dat al deze kano’s een plaats op 
de wal hebben.  
Vervolgens is een discussie ontstaan over het 
overige aantal kano’s in Nederland. In 
gedachten is ieder op zoek geweest naar deze 
boten. Inderdaad zijn er verhuurbedrijven met 
een behoorlijke hoeveelheid kano’s zoals in 
Giethoorn, rond de Biesbosch en in Groningen. 
Op kampeerterreinen die aan het water grenzen, 
liggen ook een behoorlijk aantal. In schuurtjes bij 
recreatiewoningen, in garages, … Het gaat om 
kano’s van kanovaarders die niet aangesloten 
zijn bij een kanovereniging. In eerdere 
rapportages (zie hoofdstuk 4.2.) werd het aantal 
kano’s wel geschat op 150.000. Dit getal is 
echter niet geloofwaardig. Het getal 150.000 is 
door Waterrecreatie Advies eerst teruggebracht 
naar 80.000. Dit zou betekenen dat er in Nederland naast de kano’s van de leden van de twee bonden 
nog 60.000 kano’s zijn. De conclusie was al snel dat deze 60.000 als ze er zijn, in ieder geval 
grotendeels onzichtbaar zijn. 200.000 boten in het water en dan 80.000 kano’s werd door niemand 
geloofd. In overleg met de NKB werd het aantal overige kano’s verder teruggebracht naar 20.000. Ook 
dit getal werd wederom aangevallen als zijnde “veel te hoog”. Hoewel kano’s voor een eventuele 
watersportbijdrage vermoedelijk niet van groot belang zullen zijn, ontstond een principiële discussie. 
Voor het eerst werd gesproken over werkelijk gebruik. Toegegeven werd dat de kano’s er misschien 
ooit geweest waren, maar volgens leden van het Overlegplatform jachthavens IJsselmeergebied, 
waaronder ook meerdere campinghouders, waren in de afgelopen jaren veel kano’s en surfplanken 
via het grofvuil afgevoerd. 
 
Voorgesteld werd bij deze groep en bij de groep surfplanken de aanvulling “die met enige regelmaat 
worden gebruikt” op te nemen. Zo zou er in ieder geval een reëel beeld ontstaan. Met deze 
toevoeging werd het aantal overige kano’s nogmaals teruggebracht van 20.000 naar 10.000.  
 

 
 
4.3.4. Motorboten, inclusief jetski’s, waterscooters en rubberboten 
 
Net als bij zeilboten gaat het hier over motorboten die na gebruik uit het water worden gehaald, alle 
andere motorboten zijn al meegeteld. Veel boten in deze categorie worden op een trailer vervoerd of 
gestald. Kleine rubberboten als bijboot van een jacht worden na gebruik meestal aan boord gehesen 
of in de davits opgehangen. Rubberbootjes bij (vakantie)woningen trekt men na gebruik meestal op de 
wal. Behalve rubberboten zitten in deze groep ook veel trailerbare boten die door sportvissers worden 
gebruikt. Waterscooters en jetski’s hebben we in deze groep meegenomen, omdat die meestal ook op 
een trailer aan land worden gestald. Een flink deel van de hier behandelde groep “motorboten” gaat 
met gemak harder dan 20 km per uur en moet daarom bij de Rijksdienst van het Wegverkeer (RDW) 
worden geregistreerd als “snelle motorboot”.  

Conclusie: 
 
Het totale aantal kano’s in Nederland dat met enige regelmaat wordt gebruikt, kan worden geschat 
op 30.000. Nagenoeg alle kano’s liggen op de wal.  
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Ook deze groep kan in een aantal subgroepen worden verdeeld: 
• Bij de RDW geregistreerde snelle motorboten 
• Visboten van NVVS leden (binnenwater en buitenwater) zonder registratie 
• Jetski’s en waterscooters 
• Overige kleine motor- en rubberboten zonder registratie 

 
Bij de RDW geregistreerde snelle motorboten 
Registratie is verplicht indien aan de volgende criteria wordt voldaan21: 

• Het betreft een klein motorschip met een lengte van minder dan 20 meter dat sneller kan 
varen dan 20 km per uur. 

• De eigenaar wil met het vaartuig varen op wateren die voor de scheepvaart open staan en 
waarvoor een registratieplicht geldt (dat is het geval voor bijna alle openbare wateren).  

 
Snelle motorboten worden door de RDW ingeschreven, maar niet over- of uitgeschreven zoals dat met 
het kentekenbewijs van een auto gaat. Het komt dus geregeld voor dat een boot niet op de juiste 
naam staat geregistreerd. De RDW gaf desgevraagd aan dat in de administratie veel dubbeltellingen 
zitten, omdat de boot is verkocht en de registratie niet is opgezegd. Bovendien loopt de administratie 
na het invoeren van registratie via Internet niet meer synchroon. Na overleg is het aantal bij de RDW 
geregistreerde snelle motorboten dat aan land wordt gestald en dat werkelijk nog bestaat geschat op 
30.000. Als het over diefstal in de watersport gaat, betreft het ook vaak deze groep boten. Het 
vervelende van de huidige systematiek is dat bekeuren op kenteken niet mogelijk is, wat de 
handhaving van snelheidsovertredingen op het water bemoeilijkt. Verder heeft registratie geen waarde 
waar het gaat om het juridisch eigendom van de boot. De enige manier om het eigendom van een 
boot vast te leggen is registratie bij het Kadaster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visboten van NVVS leden (binnenwater) zonder registratie 
De Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (Postbus 288, 3800 AG Amersfoort, 
www.nvvs.org) heeft op basis van het aantal visvergunningen en hun ledenbestand voor ons een zo 
nauwkeurig mogelijke schatting gemaakt van het aantal sportvissers met een niet geregistreerde 
trailerbare visboot die normaal gesproken op de wal wordt gestald. Met dergelijke boten wordt, net als 
met geregistreerde snelle boten, op binnenwater en op buitenwater gevist. Het aantal sportvisboten 
zonder registratie op binnenwater werd door de NVVS geschat op 30.000 en op buitenwater op 5.000. 
 
Jetski’s en waterscooters 
In overleg met de Nederlandse Jetskiclub (Galjoen 104, 3862 EV Nijkerk, www.jetskiclub.nl) is het 
totale aantal jetski’s en waterscooters in Nederland geschat op 7.000. Bijna al deze vaartuigen staan 
op een trailer op de wal. Hoewel ze allemaal sneller kunnen dan 20 km per uur, zijn ze niet allemaal bij 
de RDW geregistreerd. Registratie is namelijk niet nodig wanneer op ”afgesloten water “ wordt 
gevaren. Het aantal jetski’s en waterscooters zonder (RDW) registratie wordt door de Jetskiclub 
geschat op 3.000. 
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Overige kleine motor- en rubberboten zonder registratie 
Veel van deze “motorboten” liggen op de wal bij privé-woningen en vakantiehuisjes. Onderhoud 
(aangroei), kwetsbaarheid of golfslag in het aangrenzende water kan een reden zijn om deze boten uit 
het water te halen. Soms worden ze via een rol op een speciaal voor het doel gemaakte kleine helling 
getrokken.  
Een tweede belangrijke groep zijn de rubberboten met een motor die als bijboot in de watersport 
worden gebruikt. Grotere motorboten hebben vaak een bijboot met buitenboordmotor in de davits. Op 
zeiljachten komt het voor dat de rubberboot als pakje opgevouwen in een van de kuipbanken 
(“bakskist”) ligt en de aanhangmotor aan de railing hangt. Een bijboot kan handig zijn om de wal te 
bereiken voor boodschappen of om de hond uit te laten als men voor anker ligt. Het totale aantal 
overige kleine motor- en rubberboten zonder RDW registratie in deze subgroep is door Waterrecreatie 
Advies geschat op 30.000. Net als met de groep Overige kleine zeilboten is dit een schatting die door 
anderen werd onderschreven (“best professional judgement”).  
 

 
 
4.3.5. Surfplanken 
 
De opdracht van het ministerie van LNV aan Waterrecreatie Advies was een schatting van het totale 
aantal recreatievaartuigen in Nederland, inclusief kano’s en surfplanken. Vooral de categorie 
surfplanken heeft in het afgelopen jaar tot heftige discussies geleid. Overal in Nederland liggen nog 
surfplanken. Nadat de eerste Ten Cate surfplanken in het begin van de 70-er jaren op de markt 
kwamen, zijn waarschijnlijk honderdduizenden surfplanken in Nederland verkocht. Niemand heeft 
gegevens over de werkelijk verkochte hoeveelheden. Het aantal surfplanken in Nederland is tot nu toe 
bepaald aan de hand van steekproeven bij Nederlandse huishoudens. Tot 2002 onderzocht het CBS 
op die manier (steekproef onder circa 5.000 huishoudens) het bezit van duurzame 
consumptiegoederen. In 1995 had 6% van de huishoudens een surfplank, in 2000 en 2001 5% en in 
2002 4%. In 2002 waren er in Nederland 6.934.000 huishoudens en dat resulteert in 277.360 
surfplanken (zie tabel 11). Ook de ANWB heeft in 2004 een onderzoek onder haar leden en niet-leden 
gedaan (1.262 leden, 1.115 niet-leden, totaal 2.377 deelnemers) en een vraag gesteld over 
surfplanken.  
4% van de ANWB leden (huishoudens) geeft op dat ze een surfplank hebben en 2% van de niet 
leden, gemiddeld 3%. Stel dat dit representatief is voor Nederland dan moeten er nog ongeveer 
210.000 surfplanken zijn. Om een heldere discussie te kunnen voeren, zijn de surfplanken eerst in 
een aantal categorieën verdeeld: 

• Surfplanken van wedstrijdsurfers met een officiële startlicentie van het Watersportverbond 
• Surfplanken van surfscholen  
• Overige surfplanken  

 

Conclusie: 
 
Het totale aantal motorboten op de wal, inclusief jetski’s, waterscooters en rubberboten met een 
buitenboordmotor kan op basis van bovenstaande analyse worden geschat op circa 100.000. 
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Surfplanken van wedstrijdsurfers met een officiële startlicentie van het Watersportverbond  
Om deel te nemen aan surfwedstrijden heeft een surfer een persoonsgebonden startlicentie nodig van 
het Watersportverbond. Voor het wedstrijdseizoen 2004 heeft het Watersportverbond 250 
startlicenties uitgegeven. De meeste wedstrijdsurfers hebben verschillende boards voor de 
verscheidene disciplines en omstandigheden. Het aantal surfplanken van wedstrijdsurfers kan worden 
geschat op circa 1.000 en vormt daarmee maar een klein deel van het totale aantal surfplanken in 
Nederland.  
 
Surfplanken van surfscholen  
In totaal zijn er 21 zeilscholen 
(aangesloten bij CWO en / of 
ANWB) die surflessen 
aanbieden. In totaal hebben die 
surfscholen samen circa 300 
surfplanken die op de wal 
liggen. 
 
Overige surfplanken 
De wedstrijdsurfers en 
zeilscholen hebben nauwelijks 
invloed op het aantal 
surfplanken in Nederland. Op 
basis van de onderzoeken van 
het CBS en de ANWB zou je 
kunnen zeggen dat er nog 
ongeveer 200.000 surfplanken 
in Nederland moeten zijn. Of 
genoemde onderzoeken onder 
ruim 2.000 huishoudens 
representatief zijn voor de bijna 7 miljoen huishoudens in Nederland is een verhaal apart. Ieder weet 
dat het werkelijke aantal surfers in Nederland niet hoog meer is. Concentraties komen nog voor in het 
Deltagebied (Brouwersdam, Veersedam, Oesterdam, Haringvlietdam en Noordzeekust) en langs de 
Friese IJsselmeerkust (Makkum, Workum en Hindeloopen). Veel van deze fanatieke surfers komen uit 
Duitsland. Er wordt nog wel gesurft in Nederland, maar de huidige groep windsurfers is beperkt. Een 
aantal planken wordt gebruikt als zwemplank, maar verreweg de meeste planken liggen ergens 
opgeslagen of zijn in de loop der jaren als grofvuil afgevoerd. Net als bij kano’s ontstond ook hier een 
discussie over het aantal surfplanken “die nog met enige regelmaat worden gebruikt”. Het aantal 
daalde tot 30.000 (“best professional judgement”).  
 

 
 
4.4. Totaal aantal recreatievaartuigen op de wal 
       
Navolgend een overzicht van de resultaten van 4.3. Om het aantal boten in deze categorie te bepalen 
zijn geen feitelijke tellingen verricht. De hele groep is zover mogelijk opgesplitst in delen waar wel iets 
van te zeggen viel. Verenigingen en belangenorganisaties hebben vervolgens naar beste eer en 
geweten getallen genoemd die door Waterrecreatie Advies zijn overgenomen. Voor een aantal 
restgroepen moest vervolgens een getal worden geschat. In onderstaande tabel staan deze 
restgroepen met een “~” aangegeven. Ongetwijfeld kan over deze waarden worden gediscussieerd. 
Dat is ook gebeurd, uiteraard met de begeleidingsgroep maar ook met het Platform jachthavens 
IJsselmeergebied. Men onderschrijft de hieronder aangegeven waarden, die wij daarom beschouwen 
als “best professional judgement”.  
 

Conclusie: 
 
Het totale aantal surfplanken in Nederland dat met enige regelmaat wordt gebruikt, kan worden 
geschat op 30.000. Nagenoeg alle surfplanken liggen op de wal.  
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Tabel 13: Aantal recreatievaartuigen op de wal  
  
Recreatievaartuigen op de wal Aantal Totaal 
     
Zeilboten    
Wedstrijdzeilboten met meetbrief Watersportverbond 5.000  
Ex wedstrijdzeilboten zonder meetbrief (hebben die wel ooit gehad)  17.000  
Open catamarans langs de Nederlandse kust 1.200  
Overige catamarans 300  
Zwaardboten van 45 zeilscholen 1.000  
Schatting overige kleine zeilboten ~ 20.000  
    ~ 45.000
Roeiboten    
Roeiboten van 118 roeiverenigingen en 24.000 leden van de KNRB 5.000  
Schatting overige roeiboten  1.500  
     6.500
Kano's    
Kano's van 90 kanoverenigingen en 8.000 leden van de NKB  15.000  
Kano's van 12 kanoverenigingen en 3.000 leden van de TKBN 5.000  
Schatting overige kano's ~ 10.000  
    ~ 30.000
Motorboten, incl. jetski's, waterscooters en rubberboten    
Geregistreerde snelle motorboten (RDW na correctie) ~ 30.000  
Visboten van NVVS-leden (binnenwater) zonder registratie 30.000  
Visboten van NVVS-leden (buitenwater) zonder registratie 5.000  
Jetskis en waterscooters 3.000  
Schatting overige kleine motor- en rubberboten zonder registratie ~ 30.000  
    ~ 98.000
Surfplanken    
Surfplanken van 236 wedstrijdsurfers met een officiële startlicentie 1.000  
Surfplanken van 21 surfscholen 300  
Schatting overige surfplanken ~ 30.000  
    ~ 31.000
TOTAAL   ~210.000
 
 

 
 
4.5. Rest, die “niet met enige regelmaat…” 
 
De verleiding is natuurlijk groot om op basis van de tot nu toe verzamelde kennis ook een uitspraak te 
doen over het aantal recreatievaartuigen dat niet meer met enige regelmaat vaart. Vaartuigen die 
behoorlijk definitief liggen opgeslagen, rijp voor de sloop of in afwachting van een liefhebber die er nog 
iets mee kan. Af en toe komt er weer een in de vaart en wordt dan weer toegevoegd aan “de 
recreatieve voorraad”.  

Conclusie: 
 
Rekening houdend met de opmerking dat bij kano’s en surfplanken er vanuit is gegaan dat ze nog met 
enige regelmaat worden gebruikt, bedraagt het totale aantal recreatievaartuigen in Nederland op de 
wal circa 210.000. 
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Conclusie: 
 
Naast de in dit hoofdstuk geschatte 210.000 boten op de wal die daadwerkelijk of met enige 
regelmaat worden gebruikt, liggen er naar schatting nog 100.000 surfplanken en andere boten op 
de wal, in schuurtjes en garages weg te kwijnen die nu niet en waarschijnlijk nooit meer worden 
gebruikt.  

Een “verloren” kano die voor € 50 een nieuw leven tegemoet ging.  
 
Gedurende dit onderzoek hebben we boten gezien die zeker nooit meer zullen varen, omdat ze te rot 
zijn om op te knappen en geen enkele historische waarde hebben (zie foto voorblad). Verder hebben 
we boten gezien die met wat liefde wel weer in de vaart zijn te brengen. Alles is nog aanwezig, maar 
blijkbaar komen vraag en aanbod niet bij elkaar. Zonde om via het grofvuil af te voeren, maar als er de 
komende jaren niets verandert, komt dat punt wel dichterbij. Tenslotte zijn er surfplanken en een 
aantal open zeilboten en motorbootjes waarvan de waarde definitief “nul” is. Je zou er misschien nog 
mee kunnen varen, maar niemand wil dat, er is geen vraag. Een surfplank op Koninginnedag voor € 5 
compleet inclusief twee zeilen, zwemvest en trapeze illustreert dat. Als hij niet verkocht was, zou hij 
die dag in de container zijn verdwenen. Nostalgie weerhoudt veel (vergrijzende) watersporters ervan 
iets weg te gooien. Misschien later iets voor de (klein)kinderen? Een surfplank in een schuurtje tegen 
het dak neemt weinig ruimte in. Het laatste is waar, maar heeft ook grenzen. Waar ligt het verschil 
tussen nostalgie en last?  
 

12 achtergelaten surfplanken en 3 kano’s boven de koeien   /  2 zeilboten en een surfplank onder het onkruid
  
Op basis van discussies met leden van het Overlegplatform jachthavens IJsselmeergebied gaan wij 
ervan uit dat in de afgelopen jaren veel surfplanken zijn afgevoerd en opgeruimd. Als de steekproef 
van de ANWB klopt, waren er in 2004 nog circa 200.000 surfplanken. Waterrecreatie Advies schat dit 
aantal op basis van de gevoerde discussies anno 2005 op ruim 100.000, waarvan circa 70.000 
ongebruikt ergens liggen opgeslagen. Daarnaast vermoeden wij in Nederland nog 30.000 bootjes en 
kano’s die ergens op het droge liggen te verpieteren en vermoedelijk nooit meer zullen varen. Deze 
waarden hebben een groot “~” gehalte. 
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5. Eigenschappen van recreatievaartuigen 
 
5.1. Eigenschappen van recreatievaartuigen in jachthavens en bij watersportbedrijven 
 
In 1999 heeft de Commissie Kamminga geconstateerd dat men niet wist hoeveel recreatievaartuigen 
er in Nederland waren en dat men geen inzicht had in de verschillende soorten schepen en 
bijbehorende eigenschappen zoals breedte, diepgang, hoogte, bouwmateriaal en type aandrijving.  
De recreatievloot werd in navolgende klassen verdeeld: 
 

 
Om antwoord te kunnen geven op de gestelde vragen heeft Waterrecreatie Advies voorgesteld 50 
jachthavens te selecteren en daar een speciaal onderzoek te doen dat representatief is voor 
recreatievaartuigen in jachthavens in Nederland. Volgens tabel 9 liggen 162.000 van de 198.000 
recreatievaartuigen (voorzover in het water) in jachthavens en bij watersportbedrijven. 36.000 
vaartuigen liggen in sloten, kanalen en bij (vakantie)woningen. Het onderzoek geeft dus uitsluitsel 
over de groep van 162.000. Hierna wordt aangegeven hoe het onderzoek is uitgevoerd en welke 
resultaten het heeft opgeleverd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jachthaven Lutsmond, Balk 
 
5.1.1. Selectie van 50 jachthavens 
 
Volgens hoofdstuk 2.7 zijn er ongeveer 1.100 jachthavens in Nederland met meer dan 20 ligplaatsen. 
Gezamenlijk bieden deze havens circa 170.000 ligplaatsen, meer dan 95% van de totale 
ligplaatscapaciteit (vaste ligplaatsen in jachthavens en bij watersportbedrijven) in Nederland. 
Waterrecreatie Advies heeft voorgesteld het onderzoek binnen deze groep uit te voeren, omdat 
daarmee in ieder geval de belangrijkste groep recreatievaartuigen in Nederland in kaart wordt 
gebracht. Van de havens is bekend of ze tot de categorie “groot water” of “binnenwater” behoren en in 
welke provincie ze liggen. In bijlage 5 wordt aangegeven hoe de 50 havens zijn geselecteerd.  

Klassenindeling 
 
1. (aangepast); Surfplanken, kano’s, roei- en visboten en overige recreatievaartuigen 
2. Pleziervaartuigen van 4 - 6 meter / 6m2 - 12m2 
3. Pleziervaartuigen van 6 - 10 meter / 12m2 - 35m2 
4. Pleziervaartuigen van 10 - 15 meter / 35m2 - 60m2 
5. Pleziervaartuigen van 15 - 20 meter / 60m2 - 100m2 
6. Pleziervaartuigen van 20 meter of langer / 100m2 
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5.1.2. Opzet, uitvoering en verantwoording van het onderzoek 
 
De 50 geselecteerde havens zijn eerst telefonisch benaderd. Het doel en het belang van het 
onderzoek is aan de havenexploitant of havenmeester uitgelegd. Gevraagd werd of men bereid was 
tegen een geringe vergoeding aan het onderzoek mee te werken. Medewerking hield in dat men alle 
schepen in de haven op bepaalde kenmerken moest controleren. Indien men “in principe bereid” was 
mee te werken, kreeg men per post de verder benodigde formulieren toegestuurd (toelichting, 
monitorformulier, twee telformulieren en twee voorbeeldformulieren, zie bijlagen 2, 3 en 4).  
Twee havens gaven direct aan niet mee te willen werken en daarvoor zijn twee alternatieve havens 
benaderd. De mailing is op 27 mei verstuurd met het verzoek de ingevulde formulieren uiterlijk 20 juni 
terug te sturen.  
 
Na 20 juni zijn de niet-respondenten gebeld. Acht havens gaven aan bij nader inzien toch niet mee te 
willen doen (tijdgebrek of achterliggende gedachte van het onderzoek). Het is natuurlijk zo dat een 
eventuele watersportbijdrage voor de klanten van de havens kostenverhogend werkt en niet iedereen 
vindt dat leuk. In overleg met de begeleidingsgroep is bepaald dat een respons van 80% (40 havens) 
voldoende was, mits de mix groot water – binnenwater in balans bleef evenals de verdeling tussen 
verenigingshavens en commerciële havens. Bij het binnenhalen van de laatste formulieren is hier 
expliciet rekening mee gehouden. Uiteindelijk zijn ruim 6.300 recreatievaartuigen onderzocht. 
 
5.1.3. Resultaten van de totale groep 
 
Uit de resultaten is allereerst de verdeling naar type boot te zien. In de havens liggen voornamelijk 
kajuitzeilboten (47%), gevolgd door kajuitmotorboten (33%). Het percentage open zeil en open 
motorboten is met 8% en 9% nagenoeg gelijk. De groep ‘Anders’ komt vooral voor op binnenwater en 
bestaat voornamelijk uit roeiboten.  
 
N geeft het totale aantal boten in de participerende havens aan waarvan de gevraagde 
eigenschappen zijn vastgesteld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er is ook gevraagd om het gebruikte bouwmateriaal van de schepen op te geven. Polyester wordt 
duidelijk het meest gebruikt gevolgd door staal (inclusief aluminium). Hout volgt op ruime afstand. 
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Als laatste is gevraagd om, indien mogelijk of zichtbaar, het soort motor aan te geven. 72% van de 
boten heeft een binnenboordmotor, 25% heeft een buitenboordmotor en 3% heeft geen motor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het geval van een binnenboordmotor is het niet duidelijk of het een diesel of een benzinemotor 
betreft. In scheepstypen uit de jaren 70 komen benzinemotoren nog wel voor, maar in aantal zijn die 
te verwaarlozen. Navraag leert dat benzinemotoren niet meer in nieuwe schepen worden ingebouwd 
en dat schepen die met een benzinemotor zijn uitgerust moeilijk worden verkocht. 
 
Vuilwater tanks: 
 
Net als met het type binnenboordmotor (diesel of benzine) is van buitenaf niet te zien of een vaartuig 
uitgerust is met een vuilwatertank. Waterrecreatie Advies heeft daarom voorgesteld de 
havenexploitant of havenmeester te vragen naar een schatting (%) van het aantal schepen met een 
vuilwatertank (“best guess”). In de praktijk blijkt dat men niet in staat is hier antwoord op te geven, ook 
niet op basis van het (geringe) gebruik van de in veel havens aanwezige vuilwater pompstations. Zelfs 
de deelnemers aan het Platform jachthavens IJsselmeergebied waren desgevraagd niet in staat een 
enigszins onderbouwd percentage te geven.  
 
5.1.4. Resultaten naar scheepslengte 
 
Bovenstaande resultaten vormen een afspiegeling van de ruim 6.300 boten in de 40 havens die aan 
het onderzoek hebben meegedaan. Door de Commissie Kamminga is in 1999 een indeling naar 
lengteklassen gemaakt. Omdat bij dit onderzoek naar zowel de gemiddelde boxlengte als de 
gemiddelde scheepslengte is gevraagd, is het mogelijk om per meter scheepslengte of boxlengte de 
gegevens te analyseren. Gezien de achtergrond van het onderzoek ligt scheepslengte het meest voor 
de hand. 
 
De dikkere lijnen in navolgende tabellen geven aan in welke klassen de Commissie Kamminga was 
geïnteresseerd. Percentages kunnen indien gewenst eenvoudig worden opgeteld. De boten in havens 
met meer dan 20 vaste ligplaatsen wijken in de praktijk nauwelijks af van boten in havens met minder 
dan 20 vaste ligplaatsen. Gezien de zorgvuldigheid waarmee de havens zijn geselecteerd en de 
manier waarop het onderzoek is uitgevoerd, mag worden geconcludeerd dat de uitslag van het 
onderzoek bij de 40 havens een goed beeld geeft van de 162.000 recreatievaartuigen in het water in 
jachthavens en bij watersportbedrijven in Nederland.  
 
In navolgende tabel is per lengtecategorie [m] aangegeven hoe de recreatievaartuigen procentueel en 
daarmee als deel van de 162.000 schepen zijn verdeeld.  
 

Verdeling naar soort motor (N= 6.315)
Geen motor

3%

Binnenboord
72%

Buitenboord
25%
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Tabel 14: Aantal recreatievaartuigen per meter scheepslengte 
 
Lengte   Aantal 
Scheepslengte [m] Lengte gemidd. [m] Aantal vaartuigen [%] Aantal vaartuigen 

t/m 4 4,0 0,2% 282 
4,01 t/m 5 4,9 4,1% 6.690 
5,01 t/m 6 5,8 7,3% 11.890 
6,01 t/m 7 6,7 15,2% 24.550 
7,01 t/m 8 7,7 15,0% 24.280 
8,01 t/m 9 8,8 17,7% 28.620 

9,01 t/m 10 9,8 19,4% 31.355 
10,01 t/m 11 10,8 7,6% 12.249 
11,01 t/m 12 11,7 5,8% 9.399 
12,01 t/m 13 12,9 2,6% 4.237 
13,01 t/m 14 13,6 2,9% 4.674 
14,01 t/m 15 14,9 1,3% 2.080 
15,01 t/m 16 16,0 0,2% 385 
16,01 t/m 17 16,8 0,3% 462 
17,01 t/m 18 18,0 0,2% 334 
18,01 t/m 19 19,0 0,0% 51 
19,01 t/m 20 20,0 0,2% 257 

> 20 25,6 0,1% 205 
Totaal   100% 162.000 

 
Tabel 15: Soort recreatievaartuigen [%] per meter scheepslengte 
 

Lengte Soort recreatievaartuig 

Scheepslengte [m] Kajuitzeil-
boot [%] 

Open zeil-
boot [%] 

Platbodem 
[%] 

Kajuitmotor-
boot [%] 

Open motor- 
boot [%] 

Overig 
[%] 

t/m 4 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0%
4,01 t/m 5 0,4% 11,3% 0,6% 1,5% 19,0% 70,7%
5,01 t/m 6 2,5% 27,2% 7,1% 2,8% 29,3% 8,0%
6,01 t/m 7 15,2% 34,9% 0,6% 8,9% 26,6% 1,3%
7,01 t/m 8 16,2% 15,1% 10,9% 15,3% 10,3% 5,3%
8,01 t/m 9 18,6% 8,2% 22,4% 22,2% 5,2% 4,0%

9,01 t/m 10 23,0% 1,7% 20,5% 22,4% 7,4% 6,7%
10,01 t/m 11 10,3% 0,6% 15,4% 7,1% 0,5% 0,0%
11,01 t/m 12 7,3% 0,0% 7,1% 6,8% 0,0% 0,0%
12,01 t/m 13 3,2% 0,2% 3,2% 3,1% 0,0% 0,0%
13,01 t/m 14 2,1% 0,0% 7,7% 5,2% 0,0% 1,3%
14,01 t/m 15 0,8% 0,0% 1,3% 2,7% 0,0% 0,0%
15,01 t/m 16 0,2% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 1,3%
16,01 t/m 17 0,2% 0,6% 0,6% 0,3% 0,0% 1,3%
17,01 t/m 18 0,0% 0,0% 0,6% 0,5% 0,0% 0,0%
18,01 t/m 19 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
19,01 t/m 20 0,0% 0,0% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%

> 20 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Gem. lengte [m] 9,2 6.7 10,0 9,6 6,5 6,0
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Navolgende grafiek laat per meter scheepslengte de verdeling zien naar type boot. De meeste boten 
zijn tussen de 7 en 11 meter lang. 
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Het is mogelijk om per meter scheepslengte het type boot te bekijken, maar ook het bouwmateriaal en 
het soort motor.  
 
Tabel 16: Bouwmateriaal en soort motor [%] per meter scheepslengte 
 
Lengte Bouwmateriaal Motor 

Scheepslengte [m] Staal [%] 
Polyester 
[%] Hout [%] 

Bi. Motor 
[%] 

Bu. Motor 
[%] 

Geen 
[%] 

t/m 4 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0%
4,01 t/m 5 4,0% 4,3% 3,9% 0,5% 12,1% 20,2%
5,01 t/m 6 2,2% 9,2% 12,9% 1,7% 21,6% 22,5%
6,01 t/m 7 6,2% 18,6% 28,1% 7,5% 34,4% 29,4%
7,01 t/m 8 13,5% 15,3% 20,5% 14,5% 16,8% 11,0%
8,01 t/m 9 23,5% 15,2% 11,8% 21,8% 6,8% 12,8%

9,01 t/m 10 21,7% 18,9% 12,6% 25,1% 5,4% 2,8%
10,01 t/m 11 9,2% 7,2% 2,5% 10,2% 1,2% 0,0%
11,01 t/m 12 7,1% 5,5% 2,2% 7,8% 0,9% 0,0%
12,01 t/m 13 2,8% 2,6% 1,7% 3,6% 0,1% 0,0%
13,01 t/m 14 5,8% 1,5% 1,7% 4,0% 0,1% 0,0%
14,01 t/m 15 2,2% 0,9% 0,8% 1,8% 0,0% 0,0%
15,01 t/m 16 0,4% 0,2% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0%
16,01 t/m 17 0,3% 0,3% 0,6% 0,3% 0,0% 1,4%
17,01 t/m 18 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0%
18,01 t/m 19 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
19,01 t/m 20 0,5% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%

> 20 0,4% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 
In principe zijn verder nog talloze kruistellingen en analyses mogelijk, die bijvoorbeeld voor 
watersportbedrijven interessant kunnen zijn. Het achterhalen van marketinggegevens was echter niet 
de bedoeling van het onderzoek, maar wel een leuke bijkomstigheid. Navolgend nog een tabel over 
eigenschappen van de verschillende soorten boten.  
 
Tabel 17: Bouwmateriaal en soort motor [%] per type vaartuig 
 

Bouwmateriaal Soort motor 
  Staal Polyester Hout Binnen Buiten Geen 
Kajuitzeilboot  13,2% 81,0% 5,8% 75,4% 24,2% 0,4% 
Open zeilboot  4,8% 73,9% 21,3% 1,3% 62,3% 36,4% 
Platbodem  89,1% 2,6% 8,3% 89,7% 10,3% 0% 
Kajuitmotorboot  64,8% 34,0% 1,3% 90,5% 9,4% 0,1% 
Open Motorboot  12,3% 82,5% 5,2% 46,6% 53,4% 0% 
Overig  48,0% 44,0% 8,0% 6,8% 84,9% 8,2% 
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5.2. Eigenschappen van recreatievaartuigen in sloten, kanalen en bij (vakantie)woningen 
 
Hiervoor, in hoofdstuk 5.1, zijn de eigenschappen beschreven van ruim 6.300 recreatievaartuigen in 
40 jachthavens met meer dan 20 vaste ligplaatsen. In de praktijk levert dit een beeld op van de circa 
162.000 recreatievaartuigen in jachthavens en bij watersportbedrijven zoals berekend in hoofdstuk 2. 
Conform hoofdstuk 3 liggen er verder nog 36.000 recreatievaartuigen in sloten, kanalen en bij 
(vakantie)woningen. Er is geen onderzoek gedaan naar de eigenschappen van deze schepen, maar 
met de vergaarde kennis kan wel iets over deze groep worden gezegd. Het is in ieder geval zo dat de 
schepen in sloten en kanalen gemiddeld kleiner zijn dan de schepen in jachthavens. Het aantal 
kajuitzeilboten met een vaste ligplaats in het buitengebied is relatief laag, de meeste kajuitzeiljachten 
liggen in een haven. Minder zeiljachten, maar meer open boten en ook nog relatief veel kleinere 
kajuitmotorboten treft men in sloten en kanalen. Niet overal, maar toch zijn de boten bij een eigen 
woning voor de wal of bij een vakantiewoning meestal kleiner dan de boten in jachthavens.  
Schertsend is wel gezegd dat iemand die een vakantiewoning heeft gekocht geen geld meer heeft 
voor een duur jacht. Omgekeerd geld hetzelfde.  
 
De verleiding om een uitspraak te doen over de vermoedelijke eigenschappen van de circa 36.000 
recreatievaartuigen in sloten, kanalen en bij (vakantie)woningen was groot. Het is duidelijk dat dit valt 
onder ”best professional judgement”, mede gebaseerd op de uitkomsten van hoofdstuk 5.1. 
 
Tabel 18: Eigenschappen recreatievaartuigen in het water buiten jachthavens en watersportbedrijven 
 

 
In jachthavens 
  

Buiten jachthavens 
  

  Aantal [%] Gem. lengte Aantal [%] Gem. lengte 
Kajuitzeilboot  46,4 9,2 ~ 15 ~ 9 
Open zeilboot  8,3 6,7 ~ 20 ~ 5 
Platbodem  2,5 10 ~ 3 ~ 6 
Kajuitmotorboot  32,9 9,6 ~ 20 ~ 8 
Open Motorboot  8,8 6,5 ~ 30 ~ 5 
Overig  1,2 6 ~ 12 ~ 4 
Totaal 100 8,9 100 ~ 6,1 
  
Aantal boten ~162.000 ~ 36.000 

 
 
5.3. Eigenschappen van recreatievaartuigen op de wal 
 
De recreatievaartuigen op de wal uit hoofdstuk 4 kunnen worden verdeeld in een aantal soorten.  
Dit geld zowel voor de schepen die wel als die niet meer met enige regelmaat worden gebruikt.  
Voor de eerste groep is zo goed mogelijk onderbouwd, een aantal bepaald. Dit aantal is terug te 
rekenen naar een percentage. Per categorie is in navolgende tabel de gemiddelde lengte geschat 
(“best professional judgement”). 
 
Tabel 19: Eigenschappen recreatievaartuigen op de wal die nog met enige regelmaat worden gebruikt 
 
Scheepstype Aantal vaartuigen Aantal vaartuigen [%] Lengte gem. [m] 
Zeilboten  44.500 21% ~ 4 
Roeiboten 6.500 3% ~ 5 
Kano's 30.000 14% ~ 5 
Motorboten 98.000 47% ~ 4 
Surfplanken 31.300 15% ~ 2,5 
Totaal ~ 210.300 100%   
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De laatste groep waarover nog geen uitspraak is 
gedaan wat betreft de lengte, is de groep 
recreatievaartuigen die niet meer worden 
gebruikt. Voor een belangrijk deel gaat het in 
deze groep over surfplanken en kano’s en 
verder betreft het vooral open zeilboten en open 
motorbootjes.  
In hoofdstuk 4 is het aantal boten in deze 
categorie geschat op 100.000. Door deze 
100.000 te verdelen in 3 subcategorieën kan 
een uitspraak worden gedaan over de 
gemiddelde lengte per categorie. 
 
 
 
Tabel 20: Eigenschappen recreatievaartuigen op de wal die niet meer ‘met enige regelmaat’ worden 
gebruikt 
 
Scheepstype Aantal vaartuigen Aantal vaartuigen [%] Lengte gem. [m] 
Zeil- en motorboten ~ 15.000 15% ~ 4 
Kano's ~ 15.000 15% ~ 5 
Surfplanken ~ 70.000 70% ~ 2,5 
Totaal ~ 100.000 100%   

 
 
5.4. Lengte, breedte, diepgang en hoogte 
 
Het ministerie van LNV heeft behalve naar lengte en soort recreatievaartuigen, ook gevraagd naar de 
breedte, diepgang en hoogte volgens de klassenindeling van de Commissie Kamminga (zie bladzijde 
34). Door de gehanteerde systematiek was het mogelijk om per meter scheepslengte het aantal 
vaartuigen, soort, bouwmateriaal en type motor te bepalen (tabel 14, 15 en 16). Deze verdeling ging 
veel verder dan de klassenindeling van de Commissie Kamminga. Het is moeilijk om per meter 
scheepslengte ook een gemiddelde breedte, diepgang en hoogte te bepalen. Breedte, diepgang en 
hoogte kunnen namelijk behoorlijk variëren. In de afgelopen decennia zijn de recreatievaartuigen niet 
alleen langer, maar vooral ook breder en hoger geworden. In veel havens passen nieuwe schepen 
niet meer in een (oude) box die bij de lengte van de boot hoort, omdat ze te breed zijn. In dit 
onderzoek gaat het niet om schepen die nu op de markt komen, maar om een soort gemiddelde van 
de schepen die nu varen. In eerste instantie is via de websites van diverse makelaars gezocht naar de 
grenswaarden ten aanzien van breedte, diepgang en hoogte conform de klassenindeling van de 
Commissie Kamminga. Dit betekent bijvoorbeeld dat een boot met een lengte van 10 meter gemiddeld 
ongeveer 3 meter breed is. Dit levert navolgend resultaat op:  
 
Tabel 21: Lengte, breedte, diepgang en hoogte van recreatievaartuigen 
 

Open zeilboten (tot ca. 6 meter) en kajuitzeilboten 
Lengte [m] Breedte [m] Diepgang [m] Hoogte [m] 
4 - 6  ~ 2 ~ 1,25 ~ 8 
6 - 10  ~ 3 ~ 2 ~ 15 
10 – 15  ~4 ~ 2,5 ~ 20 
15 – 20  ~ 5 ~ 4 ~ 30 
> 20 bijzondere gevallen, niet aan te geven 
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Platbodem 

Lengte [m] Breedte [m] Diepgang [m] Hoogte [m] 
4 – 6  ~ 2 ~ 0,5 ~ 8  
6 – 10  ~ 3 ~ 1 ~12  
10 – 15  ~ 4 ~ 1 ~ 20  
15 – 20 ~ 5 ~ 1,5 ~ 30  
> 20  bijzondere gevallen, niet aan te geven 
 

Open motorboten (tot ca. 6 meter) en kajuitmotorboten 
Lengte [m] Breedte [m] Diepgang [m] Hoogte zonder mast [m] 
4 – 6 ~ 2 ~ 1 ~ 2  
6 – 10 ~ 3,5 ~ 1,25 ~ 2,5  
10 – 15 ~ 5 ~ 1,5 ~ 3  
15 – 20  ~ 6 ~ 2 ~ 4  
> 20 bijzondere gevallen, niet aan te geven 
 
Er zijn uiteraard meer manieren om deze vraag te beantwoorden, maar het blijven benaderingen. Uit 
bovenstaande tabel blijkt onder andere dat de grotere motorboten gemiddeld iets breder zijn dan 
zeiljachten. 
 
De Commissie Kamminga levert per lengtecategorie ook een gemiddeld scheepsoppervlak. Er is nog 
een manier om iets te zeggen van de door de Commissie genoemde scheepsoppervlakten. Een 
ligplaats in een jachthaven is vaak een “box”; een plaats tussen de steiger en twee achterpalen.  
Het oppervlak van een box (L x B) is de vierkantmaat tussen de steiger en het hart van de achterpalen 
(h.o.h.). In de praktijk blijkt gemiddeld 80% van het aldus bepaalde boxoppervlakte ingenomen te 
worden door een vaartuig (idem L x B). Een gemiddelde 10 meter box in een jachthaven op dit 
moment is 10 x 3,75 (h.o.h.). Dat betekent dat in een 10 meter box ongeveer (37,5 x 80%=) 30m2 
scheepsoppervlakte ligt. Op deze wijze ontstaan navolgende oppervlakte maten. Toegevoegd is het 
bijbehorende aantal recreatievaartuigen volgens tabel 14. 
   
Tabel 22: Oppervlakte van recreatievaartuigen en aantal in jachthavens volgens tabel 14 
 

Oppervlakte van recreatievaartuigen en aantal in jachthavens 
Lengte [m] 
 

Opp. Volgens Commissie 
Kamminga [m2] 

Opp. op basis boxmaat, 
afgerond [m2] 

Aantal in jachthavens 
 

< 4 282
4 - 6  6 - 12 7 – 13 18.580
6 – 10 12 – 35 13 – 30 108.805
10 – 15 35 – 60 30 – 60 32.639
15 – 20  60 – 100 60 – 96 1.489
> 20  100 niet aan te geven 205
Totaal 162.000
      
De op basis van het gemiddelde boxoppervlak berekende scheepsoppervlak wijkt iets af van de 
gegevens van de Commissie Kamminga. Het gaat daarbij vooral om schepen met een lengte van 10 
meter.   
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6. Conclusies en aanbevelingen 
 
Sinds de laatste inventarisatie van het aantal pleziervaartuigen in 1976 door de Directie Natuurbehoud 
en Openluchtrecreatie van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) is 
het aantal pleziervaartuigen opgehoogd op basis van nationale groeicijfers, gewenste groeicijfers, 
beperkte steekproeven en/of extrapolatie. Dit onderzoek heeft binnen de beschikbare tijd en 
budgetten een grote hoeveelheid nieuwe gegevens opgeleverd. Uiteraard kunnen een aantal 
schattingen ter discussie worden gesteld, maar het onderzoek levert voor het meest relevante 
segment in de discussie over een eventuele watersportbijdrage, zeer betrouwbare gegevens. Door 
nader onderzoek kunnen betere cijfers worden gevonden. Het is in ieder geval een goede zaak verder 
onderzoek te doen bij de 445 havens (hoofd- of nevenactiviteit) in het grijze gebied. Goed 
cijfermateriaal is gewoon nodig ter onderbouwing van ruimtelijk (recreatie)beleid of toetsing van 
effecten aan de hedendaagse natuurwetgeving. 
 
Voorliggend onderzoek geeft antwoord op de door het ministerie van LNV als opdrachtgever en de 
Commissie Kamminga in 1999 gestelde vragen. Of dit zal leiden tot de introductie van een landelijke 
watersportbijdrage is een ander verhaal dat gaat over draagvlak, haalbaarheid, grenzen en 
uitzonderingen, retributiekosten en politieke wenselijkheid. Dit rapport is een bouwsteen. Dit voorjaar 
heeft Waterrecreatie Advies in opdracht van het ministerie van LNV ook onderzoek gedaan naar “de 
kansen op het vrij toegankelijk maken van openbare vaarwateren voor watersporters” (het afschaffen 
van brug- en sluisgelden en doorvaartheffingen)22. Ook dat was een bouwsteen. Zowel voor als tegen 
een watersportbijdrage zijn argumenten aan te voeren. Er kan nu in ieder geval verder gerekend en 
verder gepraat worden.  
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     Bijlage 1
      
Overzicht van (wedstrijd)zeilboten met of zonder officiële meetbrief op de wal  
      

Aantal 
meetbrieven 
(oktober '04) 

Hoogste nationale 
zeilnummer 
(oktober '04) 

Klasse 
Schatting met 

meetbrief op de 
wal 

Schatting 
zonder 

meetbrief op de 
wal 

Schatting totaal 
op de wal 

227 837 12 voetsjol 227 200 427 
66   Cadet 66 50 116 
99 768 Europe 99 200 299 

111 1100 Flits 111 600 711 
1 164 Int. Moth 1 25 26 
19 467 Jeugdboot 19 50 69 
35   Mirror 35 100 135 
9 662 OK-jol 9 150 159 

611 2621 Optimist 611 1750 2361 
61 542 Solo 61 100 161 

743   Splash / Flash 743 1000 1743 
19 19 Zoom 8 19 0 19 
20   420 20 100 120 
38 1084 470 38 100 138 
58 230 12 m2 sharpie 58 30 88 
8 14 2.4 meter 8 25 33 
2   29-er 2 10 12 
6   49-er 6 0 6 
2   A-Cat 2 50 52 
41 228 Contender 41 50 91 
20   Dart 18 20 150 170 

136 814 Finn 136 300 436 
3   Fireball 3 50 53 
50 1474 FJ 50 300 350 
17   Hobie Tiger 17 100 117 
2 154 Hornet 2 50 52 
14 20 Jan van Gent 14 6 20 
26   Javelin 26 50 76 

379   Laser 379 5000 5379 
36   Laser 2 36 100 136 

197 598 O-jol 197 200 397 
141 2616 Schakel 141 1000 1141 
4 1141 Stern 4 3000 3004 
16   Sunfish 16 50 66 
82   Vaurien 82 750 832 

401 4447 16 m2 401 500 901 
22 71 22 m2 15 0 15 
27 36 30 m2 5 0 5 
21 34 5.5 meter 15 0 15 
92 351 Draak 75 25 100 
57 2073 Efsix 30 75 105 
37 352 FD 37 50 87 
21   Formule 18 21 150 171 
12 79 H-Boot 6 4 10 
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120 181 J-22 100 20 120 
33 64 J-24 15 15 30 

199 437 Pampus 160 50 210 
280 978 Randmeer 120 50 170 
75 140 Regenboog 70 15 85 
47 2588 Sailhorse 20 30 50 
9 42 Soling 6 5 11 
1 1 Sonar 1 0 1 

109 960 Spanker 90 100 190 
30   Star 25 25 50 
3 27 Tempest 1 5 6 
32 371 Top 15 25 40 
17 163 Tornado 17 50 67 

297 838 Valken 175 75 250 
93 1568 Vrijheid 50 100 150 

114 325 Yngling 100 25 125 
5.448     4.869 17.090 21.959 
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Bijlage 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting onderzoek 'Aantal recreatievaartuigen in Nederland' 
Voor dit onderzoek hebben we drie soorten formulieren opgesteld: 

 

1. Een formulier met een aantal (basis)vragen over uw jachthaven. 
De bedrijven die al meedoen aan de jaarlijkse monitor in het IJsselmeergebied ontvangen dit 

formulier niet. 

 

2. Tien formulieren voor recreatievaartuigen met een ligplaats in een box 

• Let op: per vaartuig dienen 2 streepjes te worden gezet: één in de kolom ‘Materiaal’ en één in 

de kolom ‘Soort motor’. Het aantal streepjes in beide kolommen moet dus gelijk zijn! 

• Bijbootjes (bijvoorbeeld op het voordek, in de davits of onder de steiger) tellen niet mee. 

• Als er meerdere boxlengten aan één steiger voorkomen, dan per boxlengte een formulier 

invullen. Als bijvoorbeeld aan de BB-kant van de steiger 8 meter boxen liggen en aan de SB-

kant 9 meter boxen, of in het begin 8 meter en verderop 10 meter boxen, dan twee 

formulieren gebruiken. 

• Als er meerdere boxlengten aan één steiger liggen doordat de achterpalen ‘uitwaaieren’ van 

bijvoorbeeld 8 naar 9 meter, graag een gemiddelde boxlengte opgeven. 

• Mocht u formulieren tekort komen, dan graag extra kopieën maken. 

 

3. Een formulier voor recreatievaartuigen met een ligplaats aan een kopsteiger of langs de wal 

• Let op: per vaartuig a.u.b. de geschatte lengte (meters) in de kolom van het betreffende 

‘Materiaal’ zetten en een streepje in de kolom ‘Soort motor’. 

• Ook hier moet het aantal ‘geschatte lengtes’ gelijk zijn aan het aantal streepjes in de kolom 

‘Soort motor’. 

 

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Hylke Steensma, telefoon 0320-218845 of via 

info@waterrecreatieadvies.nl.  

 
We verzoeken u de formulieren uiterlijk 21 juni 2005 terug te sturen naar Waterrecreatie Advies, 

Antwoordnummer 779, 8200 VB in Lelystad zodat wij de gegevens op tijd kunnen verwerken! 

Het Ravelijn 1 
Postbus 123, 8200 AC Lelystad 
Tel. (0320) 21 88 47, fax (0320) 28 13 08 
Rek. nr. 50.51.79.431 ABN-AMRO 
K.v.K. Lelystad nr. 39066758 
E-mail: info@waterrecreatieadvies.nl 
Website: www.waterrecreatieadvies.nl 
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Bijlage 3 
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Bijlage 4 
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Onderzoek eigenschappen recreatievaartuigen, selectie 50 havens          Bijlage 5 
 
 
Van het blauwe gebied dat door Waterrecreatie Advies is 
onderzocht, is bekend welke havens meer dan 20 ligplaatsen 
hebben en of ze tot groot water of binnenwater moeten worden 
gerekend. Na het opbouwen van het adresbestand havens in het 
grijze gebied is ook voor deze groep onderzocht wie er 
vermoedelijk meer dan 20 ligplaatsen heeft en tot welke soort 
water ze moeten worden gerekend. Toerdata Noord hanteert een 
onderverdeling in 12 toeristengebieden. Met behulp van deze 
verdeling zijn de 256 havens in het roze gebied verdeeld in 80 
havens aan groot water en 176 havens aan binnenwater. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de havens met meer 
dan 20 ligplaatsen per provincie.  
 
Tabel 1: verdeling van het aantal havens met meer dan 20 
ligplaatsen, naar provincie, vaarwater en monitorregime.  
 
 Aantal havens met meer dan 20 ligplaatsen 
 Groot water Binnenwater  
Provincies Roze Blauw Grijs Totaal Roze Blauw Grijs Totaal Totaal 
Drente 0   0 6   6 6
Flevoland  13  13  20  20 33
Friesland 71   71 135   135 206
Gelderland    0  16 64 80 80
Groningen 9   9 35   35 44
Noord-Brabant  20 3 23  3 56 59 82
Noord-Holland  51  51  170 7 177 228
Overijssel    0  19 47 66 66
Utrecht    0  38 10 48 48
Zeeland  30  30  20  20 50
Zuid-Holland  30 15 45  57 105 162 207
Limburg    0   46 46 46
Totaal 80 144 18 242 176 343 335 854 1.096
 
Om de 50 te selecteren havens eerlijk te verdelen is eerst gekeken naar de totaalkolommen. 
 
Tabel 2: procentueel aandeel van elke deelsector 
 

Totaal aantal Procentueel 
aandeel 

Verdeling 
volgens 
aandeel 

Provincies 

Totaal 
aantal 
havens 

Procen-
tueel 
aandeel 

Verde-
ling 
volgens 
aandeel groot 

water 
binnen
water 

groot 
water 

binnen 
water 

groot 
water 

binnen
water 

Drente 6 0,5% 0,27 0 6 0,0% 0,5% 0,0 0,3
Flevoland 33 3,0% 1,51 13 20 1,2% 1,8% 0,6 0,9
Friesland 206 18,8% 9,40 71 135 6,5% 12,3% 3,2 6,2
Gelderland 80 7,3% 3,65 0 80 0,0% 7,3% 0,0 3,6
Groningen 44 4,0% 2,01 9 35 0,8% 3,2% 0,4 1,6
Noord-Brabant 82 7,5% 3,74 23 59 2,1% 5,4% 1,0 2,7
Noord-Holland 228 20,8% 10,40 51 177 4,7% 16,1% 2,3 8,1
Overijssel 66 6,0% 3,01 0 66 0,0% 6,0% 0,0 3,0
Utrecht 48 4,4% 2,19 0 48 0,0% 4,4% 0,0 2,2
Zeeland 50 4,6% 2,28 30 20 2,7% 1,8% 1,4 0,9
Zuid-Holland 207 18,9% 9,44 45 162 4,1% 14,8% 2,1 7,4
Limburg 46 4,2% 2,10 0 46 0,0% 4,2% 0,0 2,1
Totaal 1.096 100% 50 242 854 22,1% 77,9% 11,0 39,0
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De noodzakelijke afronding op gehele getallen leverde alleen bij groot water één tekort op. Voor de 
afronding is toen gekeken naar de ligplaatscapaciteit waarna de keuze voor Noord-Holland snel was 
gemaakt. Bij de verdeling naar roze, blauw en grijs is rekening gehouden met de verdeling van het 
aantal havens in de betreffende cluster. 
 
Tabel 3: verdeling van de 50 geselecteerde havens over Nederland, naar provincie, vaarwater en 
monitorregime. 
 
  Totaal Groot water Binnenwater 

Provincies 
Totaal Groot 

water 
Binnen
water 

Roze Blauw Grijs Roze Blauw Grijs 

Drente 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flevoland 2 1 1 0 1 0 0 1 0
Friesland 9 3 6 3 0 0 6 0 0
Gelderland 4 0 4 0 0 0 0 1 3
Groningen 2 0 2 0 0 0 2 0 0
Noord-Brabant 4 1 3 0 1 0 0 0 3
Noord-Holland 11 3 8 0 3 0 0 8 0
Overijssel 3 0 3 0 0 0 0 1 2
Utrecht 2 0 2 0 0 0 0 1 1
Zeeland 2 1 1 0 1 0 0 1 0
Zuid-Holland 9 2 7 0 2 0 0 2 5
Limburg 2 0 2 0 0 0 0 0 2
Totaal 50 11 39 3 8 0 8 15 16
 
Het gemiddelde aantal ligplaatsen in een haven aan groot water bedraagt 212 en aan binnenwater 
149. Die waarden zijn meegenomen bij het selecteren van de havens uit het jachthavenbestand van 
Waterrecreatie Advies. Er is uiteraard ook gelet op een goede regionale spreiding zodat 
bedrijfsgrootte slechts als richtdraad wordt gezien.  
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