
 
 
 
 
 
 
 
 
Lelystad, 8 december 2016 

 
Resultaten Quickscan ontwikkeling watersport IJsselmeergebied 2012 - 2016 

 
In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Waterrecreatie Advies onderzoek gedaan naar de ontwikkeling 

van de watersport in het IJsselmeergebied (incl. Randmeren). Het laatste onderzoek vond plaats in 

20121. Het betrof toen een volledige monitor. Alle bedrijven, stichtingen, verenigingen en 

gemeentehavens die lig- en/of passantenplaatsen verhuurden en/of winterstallingmogelijkheden 

boden, zijn destijds schriftelijk benaderd met een vragenlijst. Niet-respondenten werden gebeld tot de 

respons nagenoeg 100% bedroeg. Zo’n onderzoek geeft een totaalbeeld, maar is tijdrovend en dus 

kostbaar. Nu werd een quickscan uitgevoerd net als in de provincie Zeeland in 2015. Alle bekende 

havens en winterstallingbedrijven kregen in september een e-mail met een vragenlijst waarop de 

gegevens die men in 2012 had ingevuld en het verzoek veranderingen door te geven. In oktober 

volgde een herinnering. 

 

Van de 241 deelnemers in 2012 hebben 124 meegedaan (incl. 2 nieuwe havens sinds 2012 en 2 

nieuwe winterstallingbedrijven). Zij hebben met elkaar ruim 70% van alle ligplaatsen in het 

IJsselmeergebied. De tabel op de volgende bladzijde geeft een totaalbeeld (2012) en een beeld van 

de ontwikkeling van de watersport bij de 124 deelnemers.  

 

De belangrijkste conclusie is dat het aantal ligplaatsen (-426 = -1,6%) en het aantal boten (-1.426 =  

-6%) is gedaald. De gemiddelde bezettingsgraad is gedaald naar 85% (-4%), wachtlijsten zijn met 

20% verder afgenomen. Het aantal zeilboten daalt (-1.400 = -8,5%), het aantal motorboten is 

nagenoeg gelijk gebleven. De herkomst van de ligplaatshouders, de verhouding Nederlanders – 

Duitsers, is nagenoeg stabiel. Het aantal passanten (boten) daalt (-9%), maar de verblijftijd van 

passanten in de havens neemt toe. Het aantal bootovernachtingen is als resultante met (maar) 2% 

afgenomen. Er zijn 15 havens met uitbreidingsplannen (+ 784 ligplaatsen) en 11 havens met 

krimpplannen (-215 ligplaatsen). Winterstalling buiten en in loodsen daalt met ca. 4%, hetgeen 

verklaard wordt door de daling van het aantal boten. Ook is voor het eerst gevraagd naar het aantal 

boten dat normaalgesproken zomers in het water ligt, maar nu ongebruikt op de wal blijft staan. Het 

gaat om iets meer dan 500 boten, ruim 2% van het aantal boten bij de respondenten.    

 

Trends in het IJsselmeergebied komen overeen met ontwikkelingen in andere vaargebieden2.  Het 

aantal boten en het gebruik daalt3. Amsterdam en een dunne schil daaromheen vormt een 

uitzondering. Achtergrond is een toename van het aantal dagtochten (m.n. sloepen) in combinatie met 

woningbouwprojecten aan het water. 

 

Als dank voor uw medewerking aan het onderzoek ontvangt u zoals beloofd deze korte samenvatting. 

Meer gedetailleerde uitkomsten staan in de tabel op de volgende bladzijde.  

  

                                                      
1  Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied 2012, Waterrecreatie Advies, december 2012 
2  Ontwikkeling watersport Hollandse Plassen 2008 – 2015 en provincie Zeeland 2009 -2015, Waterrecreatie Advies, 2015  
3  Zie ook: Prognose ontwikkeling recreatievaart in 2030, 2040 en 2050 in opdracht van RWS, Waterrecreatie Advies, 2016   
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(*) Niet gevraagd in 2012 
  
 
 

   Monitor   Quickscan    

          

Aantal havens (exploitatievorm)  2012  2012 2016   

 Gemeente haven(s)  26  15 15   

 Commerciële haven(s)  146  64 68   

 Stichtingshaven(s)  14  8 8   

 Verenigingshaven(s)  54  33 33   

 Rijks- / provinciale haven(s)  1  0 0   

 Totaal  241  120 124   

         

Ligplaatsen recreatievaart        

 Totaal aantal vaste ligplaatsen  36.536  26.513 26.087   

 Gemiddelde bezettingsgraad  89%  89% 85%   

 Aandeel zeilboten  67%  69% 68%   

 Aandeel motorboten  33%  31% 32%   

 Gemiddelde bootlengte (in m.)  9,7  9,7 9,8   

 Herkomst ligplaatshouders  82%  84% 83%   

   17%  15% 15%   

   0%  0% 1%   

   1%  1% 1%   

 Aantal schepen op wachtlijsten  3.475  2.208 1.705   

         

Passantenplaatsen recreatievaart        

 Aantal niet verhuurde ligplaatsen 3.977  2.884 3.884   

 Aantal specifieke passantenplaatsen 3.962  2.280 2.195   

 Aantal bootovernachtingen  337.677  207.535 203.723   

 Gemiddeld aantal nachten per boot 1,4  1,4 1,5   

         

      

 Aantal havens met uitbreidingsplannen 25  18 15   

 Verwachte / gewenste uitbreiding  2.259  1.712 784  ligplaatsen 

 Aantal havens met krimpplannen  ? *  ? * 11   

 Verwachte afname  ? *  ? * 215  ligplaatsen 

         

Winterberging:        

 Aantal schepen buiten aan land  13.678  8.647 8.276   

 Aantal schepen in loodsen  6.145  2.694 2.604   

 Aantal beschikbare plaatsen  21.509  12.272 12.032   

 Bezettingsgraad droge stalling  92%  92% 90%   

 Aantal schepen in het water  10.646  8.034 8.002   

Resultaten mogen worden gekopieerd of overgenomen, maar dan wel met bronvermelding 
‘Waterrecreatie Advies 2016’. Het is niet toegestaan cijfers te bewerken, aan te passen en/of onder 
eigen naam (bron) te publiceren. 


