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De Nederlandse jachthaven 
Het onderzoek over het gebruik van de Nederlandse jachthaven is gehouden in de maand 

juni van dit jaar. Dataverzameling heeft plaatsgevonden via online interviews. De 

respondenten zijn geworven via een oproep in het meinummer van de Waterkampioen, 

via de website (www.anwb.nl/watersport), via de Waterkampioen-nieuwsbrief en via 

andere watersportwebsites zoals HISWA Vereniging en de social media van de ANWB 

(Facebook, Twitter en LinkedIn). In totaal wordt gerapporteerd over 1.400 Nederlanders 

die een boot bezitten. De opdrachtgever heeft als primair doel bij dit onderzoek het in 

kaart brengen van de (on)tevredenheid van de Nederlandse bootbezitter over de 

jachthaven als vaste ligplaatshouder en als passant. En te komen tot mogelijke 

verbeterpunten van de jachthavens met als doel de service voor de watersporters te 

verhogen en meer tegemoet te komen aan hun wensen. 

 

Meer specifiek worden de volgende onderwerpen besproken: De eigen boot, het gebruik 

van de jachthaven, de vaste ligplaats, de prijsstelling van de vaste ligplaats, Wifi op de 

haven, de veiligheid van de jachthaven, de passant, Btw afdracht voor verenigingshavens, 

mooring, vergelijking tussen de HISWA Vereniging-havens, de niet-HISWA Vereniging-

havens en niet-commerciële havens en tot slot overige resultaten. 

 

Hieronder wordt na de managementsamenvatting en advies aan de HISWA Vereniging 

jachthavens een korte opsomming gegeven van de belangrijkste resultaten pér 

afzonderlijk onderzoeksonderwerp. Daarna wordt een beschrijving gegeven van de 

steekproef. Aan het eind van dit rapport is de onderzoeksverantwoording opgenomen.  

 

De onderdelen frequentieanalyses berekend over de gesloten meerkeuze vragen en de 

centrummaten (gemiddelde en standaarddeviatie) die zijn berekend over de numerieke 

items uit dit onderzoek zijn opgenomen  in een separate bijlage (de frequentieanalyses en 

gemiddelden). 

  

http://www.anwb.nl/watersport
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Managementsamenvatting 
Het onderzoek dat in opdracht van de redactie van de Waterkampioen van de ANWB en 

de HISWA Vereniging is uitgevoerd onder 1.400 Nederlandse bootbezitters, brengt de 

volgende zaken aan het licht.  

 

De watersporters met een vast ligplaats zijn tevreden over hun jachthaven en geven hun 

jachthaven het gemiddelde rapportcijfer 8,1. En ook over de prijs-kwaliteit verhouding 

zijn de vaste ligplaatshouders tevreden, ruim acht van de tien vindt de overall kwaliteit in 

relatie tot de prijs goed.  

 

Een Wifi verbinding op de jachthaven wordt door het merendeel van de watersporters 

belangrijk gevonden en ruim zeven van de tien jachthavens bieden dit dan ook aan. Maar 

het signaal laat wel te wensen over. Op de helft van de jachthavens waar Wifi wordt 

aangeboden, is het signaal niet overal even sterk.  

 

Wat door de vaste ligplaatshouders het meest gemist wordt op de jachthaven, is een 

supermarkt, een winkel met bootmaterialen, een overdekte winterstalling en een 

werkplaats voor reparaties en onderhoud.  

 

De drie belangrijkste services die passanten graag op een jachthaven aantreffen, zijn: 

douche- en wasgelegenheid, elektrische stroom op de steiger en een Wifi-verbinding. 

Maar buiten deze minimale services maakt de passant ook nog graag gebruik – in 

volgorde - van een supermarkt, een restaurant of snackbar, een winkel met 

bootmaterialen, een bar/café, een natuurrijke omgeving, een toeristische omgeving met 

uitjes, fietsverhuur en een zwembad.  

 

Over het onderwerp btw-verplichting voor verenigingshavens heeft varend Nederland de 

volgende mening. Bijna zes van de tien watersporters zijn van mening dat de vrijstelling 

voor verenigingshaven gewoon moet blijven en nog eens 14% vindt dat er een verlaagd 

btw-tarief van 6% moet worden gehanteerd. Een kwart tot slot vindt dat de 

verenigingshavens btw-plichtig moeten worden. 

 

En tot slot toont dit onderzoek aan dat de helft van de bootbezitters die nog geen app 

gebruiken om van te voren een plek kunnen reserveren in een jachthaven daar wel 

geïnteresseerd in is en verder staat bijna een kwart van de vaste ligplaatshouders positief 

tegenover het idee van seniorenjachthavens, analoog aan een seniorencamping, waar rust 

en ruimte een rol spelen en de voorzieningen zijn aangepast aan de leeftijd. 
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De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek  
De belangrijkste resultaten van het onderzoek worden hieronder per 

onderzoeksonderwerp gerapporteerd, in volgorde. 

 De eigen boot 

 Het gebruik van de jachthaven  

 De vaste ligplaats 

 De prijsstelling van de vaste ligplaats 

 Wifi op de haven 

 De veiligheid van de jachthaven  

 De passant 

 Btw afdracht voor verenigingshavens 

 Mooring 

 Vergelijking tussen de HISWA Vereniging havens, de niet-HISWA Vereniging 

havens en de niet-commerciële havens 

 Overige resultaten 

Voor alle details wordt verwezen naar de afzonderlijke bijlage, de Frequentieanalyses en 

gemiddelden. 

 

De eigen boot 
Het type boot in bezit, waar men het meest mee vaart, is de open motorboot of sloep. 

Boottype percentage 

Kajuit zeilboot 25% 

Kajuit motorboot 17% 

Open zeilboot 19% 

Open motorboot/Sloep 39% 

 

De gemiddelde lengte van de boot afgerond op hele meters is 7,9 meter en uitgesplitst 

naar boottype is het als volgt. 

Boottype Gemiddelde lengte op hele meters 

Kajuit zeilboot 9,7m 

Kajuit motorboot 10,4m 

Open zeilboot 6m 

Open motorboot/Sloep 6,6m 

 

 

  



TeraKnowledge··   Bureau voor Onderzoek 

Eindrapport ANWB/HISWA Vereniging De Nederlandse jachthaven         Pagina 5 van 16 

Versie 2.0,  26 augustus 2016                                                                            TeraKnowledge  Copyright 2016 

 

Het gebruik van de jachthaven 
83% van de bootbezitters die meededen aan dit onderzoek hebben op dit moment een 

vaste ligplaats of het afgelopen jaar een vaste ligplaats gehad bij een van de Nederlandse 

jachthavens. En nog eens 71% heeft dit kalenderjaar en/of vorig jaar gebruik gemaakt van 

een jachthaven als passant. 

 

72% brengt weleens een dag of dagdeel op hun boot door in de jachthaven zonder uit te 

varen, gemiddeld 27 dagen per jaar. De kajuit motorbootbezitters doen dit het meest en 

de open zeilbootbezitters het minst. 

Boottype Aantal dag(delen) op de boot 

zonder uit te varen per jaar 

Kajuit motorboot 37 keer 

Open motorboot/Sloep 27 keer 

Kajuit zeilboot 26 keer 

Open zeilboot 14 keer 

 

Een dag(deel) op de boot doorbrengen op de boot, zonder uit te varen, komt het meest 

voor op de gemeentelijke haven. 

Type jachthaven Aantal dag(delen) op de boot 

zonder uit te varen per jaar 

Gemeentelijk 50 keer 

Overig 31 keer 

Vereniging 27 keer 

Commercieel 27 keer 

 

23% van de bootbezitters met een vaste ligplaats op de jachthaven is actief als vrijwilliger 

op de haven. Het meest op de verenigingsjachthaven. 

Type jachthaven Vrijwilligerswerk 

Vereniging 48% 

Gemeentelijk 29% 

Overig 21% 

Commercieel 5% 

 

Maar het aantal uren dat vrijwilligers besteden per maand op de haven is het hoogst in de 

commerciële haven. 

Type jachthaven Aantal uur vrijwilligerswerk op de 

haven per maand 

Commercieel 12 uur 

Overig 11 uur 

Vereniging 11 uur 

Gemeentelijk 7 uur 
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De vaste ligplaats 
De vaste ligplaatsen komen het meest voor in de provincie Noord-Holland (27%), Zuid-

Holland (20%) en Friesland (13%). 

 

Ruim de helft van de jachthavens (52%) is commercieel, 37% is van een vereniging, 4% 

is gemeentelijk en de rest (8%) is ‘overig’ zoals een stichtings- of een particuliere haven. 

 

48% van de jachthavens is aangesloten bij de HISWA Vereniging of is HISWA 

Vereniging erkend, 20% van de jachthavens is geen HISWA Vereniging haven volgens 

de vaste ligplaatshouders en 34% van de ligplaatshouders weet niet of hun jachthaven is 

aangesloten bij de HISWA Vereniging of niet. 

 

De Nederlandse jachthavens krijgen een ruime voldoende (8,1) als rapportcijfer voor de 

tevredenheid van de ligplaatshouders. De 3% die een onvoldoende geeft, doet dat 

voornamelijk omdat hun haven slecht of niet wordt onderhouden en omdat het personeel 

en management niet servicegericht is. 

 

De overige jachthavens, zoals stichtingshavens scoren het hoogst met een gemiddeld 

rapportcijfer van 8,7 voor tevredenheid. 

Type jachthaven Gemiddeld rapportcijfer  

Overig 8,7 

Vereniging 8,3 

Commercieel 8,0 

Gemeentelijk 7,2 

 

66% van de jachthavengebruikers ergert zich weleens aan anderen in de jachthaven, het 

meest aan lawaai en luidruchtigheid, te hard varen, rommel niet opruimen, dronkenschap, 

kinderen in motorbootjes, slecht vaarmanschap en klapperende vallen. 
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De services die de meeste jachthavens aan hun vaste ligplaatshouders aanbieden, zijn 

elektrische stroom op de steiger, douche- en wasgelegenheid, Wifi verbinding, een 

natuurrijke omgeving en een open winterstalling. 

Service Percentage * 

Elektrische stroom op de steiger 90.4 

Douche- en wasgelegenheid 90.1 

Wifi verbinding 77.1 

Natuurrijke omgeving 65.0 

Winterstalling open 63.4 

Wasmachines 62.3 

Toeristische omgeving met uitjes 55.8 

Restaurant/snackbar 55.2 

Bar/café 52.4 

Speeltuin 47.9 

Werkplaats voor reparaties en onderhoud 47.9 

Winkel met bootmaterialen 37.2 

Winterstalling overdekt 36.4 

Fietsverhuur 33.5 

Bootverhuur 29.3 

Zeillessen 27.7 

Kampeermogelijkheden 26.4 

Supermarkt(je) 21.6 

Overnachtingfaciliteiten/hotel 16.8 

Ontspanningsruimte met bijvoorbeeld televisie 16.2 

Iets anders 8.4 

Zwembad 8.0 

Animatieteam voor kinderen 6.0 

Verhuur materiaal voor kitesurfen, waterskiën, stand up paddle 5.3 

Les in kitesurfen, waterskiën, stand up paddle (SUP) 5.2 

Sauna 2.2 

*) Het geheel is meer dan 100 in verband met meerdere antwoordmogelijkheden.  
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De services die het meest gemist worden door de vaste ligplaatshouders zijn een 

supermarkt, een winkel met bootmaterialen en een Wifi verbinding. 

Service Percentage 

Supermarkt  12% 

Winkel met bootmaterialen  12% 

Wifi verbinding  9% 

Winterstalling overdekt  6% 

Bar/café  6% 

Werkplaats voor reparaties en onderhoud  5% 

Restaurant/snackbar  5% 

Wasmachines  2% 

Winterstalling open  2% 

Zwembad  2% 

Overnachtingfaciliteiten/hotel  2% 

Elektrische stroom op de steiger  2% 

Sauna  2% 

Elektrische stroom op de steiger  2% 

Speeltuin  2% 

Douche- en wasgelegenheid  2% 

 

De top vijf gemiste services in commerciële havens zijn een supermarkt (13%), Wifi 

(11%), winterstalling overdekt (6%), winkel met bootmateriaal (5%) en 

overnachtingfaciliteiten/hotel (3%). 

 

En de top 5 gemiste services in de niet-commerciële havens zijn een winkel met 

bootmateriaal (18%), supermarkt (10%), werkplaats (8%), Wifi (7%) en een overdekte 

winterstalling (6%). 

 

 

De prijsstelling van de vaste ligplaats 
De prijs voor een zomerseizoen is gemiddeld 741 euro en voor een winterseizoen wordt 

gemiddeld 380 euro betaald. De prijs voor een jaarligplaats is gemiddeld 1.100 euro. De 

prijzen verschillen per type jachthaven. De commerciële havens zijn het duurst en de 

categorie overige havens zoals stichtingshavens zijn het goedkoopst. Voor de 

verschillende typen havens komt een jaarprijs per vierkante meter uit op de volgende 

bedragen. 

Type haven Jaarprijs per m² 

commerciële haven 49 euro 

verenigingshaven 27 euro 

gemeentelijke haven 24 euro 

overige havens, zoals stichting of particulier 23 euro 
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51% van de watersporters vindt deze prijzen reëel, 17% vindt het goedkoop, 24% vindt 

het aan de dure kant en 8% vindt het te duur. 

 

Toch probeert 25% van de watersporters de kosten van de jachthaven te drukken door bij 

voorbeeld terug te gaan naar de thuishaven, door dure havens te mijden en door minder 

uit eten te gaan in de haven. 

 

 

Wifi op de haven 
70% van de vaste ligplaatshouders vindt Wifi op de haven belangrijk. 30% vindt het heel 

belangrijk en 40% belangrijk. 73% van de jachthavens heeft een Wifi verbinding op de 

haven. Op precies de helft van de jachthavens waar Wifi wordt aangeboden, is het signaal 

niet overal even sterk. De oplossing wordt getroffen door een eigen versterker te 

gebruiken, naar de plek te gaan waar de router staat (clubhuis of kantine), door 3G of 4G 

te gebruiken of door gewoon dan maar niet online te gaan. Het rapportcijfer dat de Wifi-

verbinding krijgt, is gemiddeld een zeven, maar 17% van de Wifi gebruikers geeft een 

onvoldoende. De meeste genoemde reden is vanzelfsprekend de slechte verbinding, maar 

ook bijvoorbeeld het telkens weer opnieuw moeten aanvragen van een nieuw password. 

5% van de vaste ligplaatshouders overweegt een andere jachthaven te kiezen met een 

betere Wifi verbinding. 

 

 

De veiligheid van de jachthaven  
De jachthaven krijgt het gemiddelde rapportcijfer 7,4 voor veiligheid en 9% van de 

bootbezitters geeft een onvoldoende. De meest genoemde redenen voor die onvoldoendes 

is omdat de haven voor iedereen toegankelijk is en er geen bewakingscamera’s zijn. De 

overige havens worden het meest veilig gevonden en de gemeentelijke havens het minst. 

Type haven Rapportcijfer 

veiligheid 

overige havens, zoals stichting of particulier 7,7 

verenigingshaven 7,5 

commerciële haven 7,4 

gemeentelijke haven 6,4 

 

In 52% van de havens komt diefstal níet voor en voor de rest zo nu en dan (15%) of 

sporadisch (33%). Het meest worden buitenboordmotoren gestolen. Maatregelen om de 

veiligheid van de havens te verbeteren, zijn volgens de ligplaatshouders camerabewaking 

oplettendheid van de booteigenaren zelf en beter toezicht door het havenpersoneel. Bij 

50% van de havens bestaat er een procedure ingeval er iets mis is met de boot, zoals 

diefstal, vandalisme of schade. De booteigenaren worden gebeld door de havenmeester 

wanneer er iets aan de hand is en indien nodig handelt de havenmeester direct zelfstandig.  
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9% van de vaste ligplaatshouders maakt gebruik van track and trace. En 40% van de 

booteigenaren die daar (nog) geen gebruik van maken, is daar wel in geïnteresseerd. 

 

 

De passant 
De drie belangrijkste services die passanten graag op een jachthaven aantreffen, zijn: 

douche- en wasgelegenheid, elektrische stroom op de steiger en een Wifi-verbinding. 

Service en diensten  Percentage * 

Douche- en wasgelegenheid 80% 

Elektrische stroom op de steiger 76% 

Wifi verbinding 62% 

Supermarkt(je) 32% 

Restaurant/snackbar 27% 

Wasmachines 26% 

Natuurrijke omgeving 24% 

Toeristische omgeving met uitjes 19% 

Bar/café 18% 

Winkel met bootmaterialen 15% 

Fietsverhuur 11% 

Werkplaats voor reparaties en onderhoud 11% 

Speeltuin 7% 

Iets anders 6% 

Kampeermogelijkheden 3% 

Ontspanningsruimte met bijvoorbeeld televisie 2% 

Zwembad 2% 

Animatieteam voor kinderen 2% 

Overnachtingfaciliteiten/hotel 1% 

Sauna 1% 

Bootverhuur 1% 

Zeillessen 1% 

Verhuur materiaal voor kitesurfen, waterskiën, stand up paddle 0% 

Les in kitesurfen, waterskiën, stand up paddle (SUP) 0% 

*) Het geheel is meer dan 100 in verband met meerdere keuzemogelijkheden. 

 

De prijs die passanten daarvoor willen betalen is gemiddeld 16,80 euro per dag. 

Omgerekend naar de lengte van de boot komt dit neer op gemiddeld 2,20 euro per meter.  
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Buiten deze minimale services wordt er ook nog graag gebruik van een supermarkt, Wifi 

verbinding, gevolgd door een restaurant of snackbar, een winkel met bootmaterialen, 

elektrische stroom op de steiger, douche- en wasgelegenheid, wasmachines, een bar/café, 

een natuurrijke omgeving, een toeristische omgeving met uitjes, fietsverhuur en een 

zwembad.  

Extra service en diensten passanten Percentage * 

Supermarkt(je) 41% 

Wifi verbinding 34% 

Restaurant/snackbar 34% 

Winkel met bootmaterialen 32% 

Elektrische stroom op de steiger 24% 

Douche- en wasgelegenheid 24% 

Wasmachines 23% 

Bar/café 23% 

Natuurrijke omgeving 23% 

Toeristische omgeving met uitjes 22% 

Fietsverhuur 19% 

Zwembad 13% 

Werkplaats voor reparaties en onderhoud 12% 

Speeltuin 8% 

Sauna 4% 

Animatieteam voor kinderen 3% 

Ontspanningsruimte met bijvoorbeeld televisie 3% 

Kampeermogelijkheden 3% 

Overnachtingfaciliteiten/hotel 2% 

Iets anders 2% 

Verhuur materiaal voor kitesurfen, waterskiën, stand up paddle 2% 

Les in kitesurfen, waterskiën, stand up paddle (SUP) 1% 

Bootverhuur 1% 

Zeillessen 1% 

*) Het geheel is meer dan 100 in verband met meerdere keuzemogelijkheden. 

 

De extra prijs die men bereid is te betalen voor deze extra service is gemiddeld 9,5 euro 

per overnachting. 
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Btw afdracht voor verenigingshavens 
56% van de bootbezitters is van mening dat de vrijstelling voor verenigingshaven moet 

blijven, 14% vindt dat er een verlaagd tarief van 6% moet worden gehanteerd en 26% 

vindt dat de verenigingshavens btw-plichtig moeten worden. De rest (4%) heeft een 

andere mening 

 

 

Mooring 
46% van de tien watersporters kent het principe van mooring en nog eens 12% heeft er 

weleens gebruik van gemaakt. 43% ziet ook wel mogelijkheden voor deze service in 

Nederland. 

 

 

Vergelijking tussen de HISWA Vereniging havens, de niet-HISWA 

Vereniging havens en de niet-commerciële havens 
De HISWA Vereniging havens (die zijn aangesloten bij de HISWA Vereniging of 

HISWA Vereniging erkend) zijn vergeleken met de commerciële havens die níet zijn 

aangesloten bij de HISWA Vereniging. De HISWA Vereniging havens verschillen op een 

aantal punten met de overige commerciële havens. Zo hebben de HISWA Vereniging 

jachthavens vaker Wifi voorzieningen met hogere dekking. De vaste ligplaatshouders op 

een HISWA Vereniging jachthaven zijn meer tevreden over hun jachthaven, met een half 

rapportpunt. Ofschoon de ligplaatsprijzen beduidend hoger liggen bij HISWA Vereniging 

havens wordt de prijs-kwaliteit verhouding door meer HISWA Vereniging 

ligplaatshouders als goed beoordeeld. Verder zijn vaste ligplaatshouders in HISWA 

Vereniging havens meer geïnteresseerd in de verhuur van hun eigen boot, gemiddeld drie 

tot vier keer zo veel als in niet-HISWA Vereniging havens. Verder zijn HISWA 

Vereniging ligplaatshouders meer geïnteresseerd in seniorenhavens. En ofschoon diefstal 

vaker voorkomt, worden de HISWA Vereniging havens als veiliger beschouwd dan de 

andere commerciële havens. 

 

In de vergelijking van commerciële havens met niet-commerciële havens vallen de 

volgende zaken op. In de niet-commerciële havens komen naar oordeel van de vaste 

ligplaatshouders beduidend minder lege plekken voor dan in de commerciële havens. Er 

wordt aanzienlijk meer vrijwilligerswerk verricht. En de jaarprijs per m² ligt er beduidend 

lager. De prijs-kwaliteit verhouding ligt er dan ook hoger en de ligplaatsprijzen worden 

beduidend minder als duur aangemerkt.   
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Kenmerk HISWA 

Vereniging 

commerciële 

haven 

Niet-

HISWA 

Vereniging 

commerciële 

haven 

Niet-

commerciële 

havens 

Ziet veel lege plekken op haven 32% 33% 6% 

Wifi voorzieningen aanwezig  82% 52% 71% 

Rapportcijfer Wifi 7,2 7,0 7,0 

Wifi signaal overal even sterk 56% Ja 42% Ja 48% 

Actief als vrijwilliger 6% Ja 2% Ja 42% 

Cijfer tevredenheid jachthaven  8,3 7,8 8,3 

Jaarprijs per m2 €54 €40 €26 

Prijs-kwaliteit verhouding 82% Goed 69% Goed 90% Goed 

Ligplaatsprijzen duur/ dure kant 49% 41% 13% 

Rapportcijfer veiligheid 7,6 6,9 7,4 

Komt diefstal voor 52% 26% 19% 

Proberen om kosten te drukken 24% 33% 23% 

Btw vrijstelling moet blijven 31% 41% 78% 

Geïnteresseerd in seniorenhaven 17% 11% 19% 

Eigen boot verhuren 14% 4% 7% 

Abonnement Waterkampioen 29% 39% 34% 

Gemiddelde leeftijd 52 jaar 50 jaar 54 jaar 

Weleens op boot zonder varen 78% 76% 74% 

Ergeren aan anderen 69% 60% 65% 

Reglement /voorwaarden gezien 91% 82% 84% 

Top 3 meest gemiste diensten 

op haven bij vaste ligplaats 

1 Supermarkt 

2 Wifi 

3 Bar/café 

 

1 Overdekte 

winterstalling  

2 Wifi 

3 Bar/café 

1 Winkel met 

bootmateriaal 

2 Supermarkt 

3 Werkplaats 
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Overige resultaten 
4% gebruikt een app op hun mobiele apparaat waarmee ze van te voren een plek kunnen 

reserveren in een jachthaven en 51% van de watersporters die een dergelijke app niet 

gebruiken, is er in geïnteresseerd om het te gaan gebruiken. 

 

23% is in principe geïnteresseerd in een seniorenjachthaven, analoog aan een 

seniorencamping, waar rust en ruimte een rol spelen en de voorzieningen zijn aangepast 

aan de leeftijd. 

 

61% is bereid mee te werken aan het geven van reviews van jachthavens, wanneer de 

Waterkampioen een review-site in het leven zou roepen. 

 

In totaal is 8% geïnteresseerd om hun boot te verhuren. De belangrijkste reden hiervoor is 

het drukken van de kosten. 

 

 

Aanbevelingen HISWA Vereniging 
De aanbevelingen voor de HISWA Vereniging hebben betrekking op de volgende 

onderwerpen: Wifi, tarieven en nieuwe diensten of services. 

 

Wifi 

Ofschoon HISWA Vereniging havens betere Wifi service bieden dan de niet-HISWA 

Vereniging commerciële havens, zowel wat betreft de aanwezigheid van Wifi op de 

jachthaven als de sterkte van het signaal, verdient het aanbeveling deze service te 

verbeteren en verder uit te breiden. Een goed werkende Wifi verbinding wordt door een 

groot deel van de watersporters als belangrijk ervaren en voor een deel van de 

watersporters is het zelfs een reden om van jachthaven te veranderen. 

 

Tarieven 

Bij de tariefstelling van de vaste ligplaats zien we en interessant verschijnsel. De kosten 

voor de HISWA Vereniging ligplaats zijn hoger, gemiddeld een derde van de prijs van 

niet-HISWA Verenigingen en commerciële jachthavens. Absoluut vindt de helft van de 

HISWA Vereniging-klanten de ligplaatsprijs duur of aan de dure kant. Bij de andere 

commerciële havens is dit wat minder. Het zijn vooral de kajuitzeilbooteigenaren – bijna 

de helft - die de vaste ligplaats bij de HISWA Vereniging haven duur of aan de hoge kant 

vinden. Daarentegen wordt de prijs-kwaliteit verhouding door HISWA Vereniging 

klanten hoger beoordeeld dan niet-HISWA Vereniging klanten. Verder probeert een 

geringer aantal HISWA Vereniging-leden de kosten te drukken op de haven in 

vergelijking met niet-HISWA Vereniging-leden. Dus ofschoon de HISWA Vereniging 

prijzen voor ligplaatsen hoger zijn, lijdt dit niet direct tot meer kostendrukkend gedrag. 

Verder is het prijsverschil van de ligplaats tussen de commerciële havens als groep en de 

niet-commerciële havens aanzienlijk. De niet-commerciële jachthaven ligplaatshouders 

beoordelen de prijs-kwaliteit verhouding aanzienlijk hoger en vinden de ligplaatsprijzen 
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beduidend minder duur. Het verdient aanbeveling de ligplaatsprijsstelling van de HISWA 

Vereniging jachthavens kritisch te evalueren. Ook in het licht van de geringere 

bezettingsgraad. 

 

Nieuwe diensten of services 

De interesse om de eigen boot te verhuren, komt bij watersporters die een ligplaats 

hebben bij een HISWA Vereniging jachthaven tussen de drie en vier keer zo veel voor als 

bij niet-HISWA Vereniging havens. Het verdient aanbeveling om te onderzoeken of 

HISWA Vereniging in deze behoefte een ondersteunende rol kan spelen, door 

bijvoorbeeld het aanbieden van een applicatie aan haar klanten, om vraag en aanbod van 

bootverhuur te faciliteren.  

 

Veel HISWA Vereniging ligplaatshouders brengen bootbezitters dagen of dagdelen door 

op de boot in de haven, zonder uit te varen. Het verdient aanbeveling te onderzoeken in 

hoeverre de HISWA Vereniging havens bij deze populaire dagbesteding een helpende of 

ondersteunende rol kunnen spelen.  

 

Zeven van de tien HISWA Vereniging jachthavengebruikers ergeren zich weleens aan 

anderen in de jachthaven, het meest aan lawaai en luidruchtigheid, te hard varen, rommel 

niet opruimen, dronkenschap en klapperende vallen. Het verdient aanbeveling te 

onderzoeken in hoeverre de medewerkers van de HISWA Vereniging jachthavens een rol 

kunnen spelen in de naleving van de goede gedragsregels op de haven met het doel 

ergernissen te verminderen. 

 

Bijna twee van de tien watersporters zijn geïnteresseerd in een zogenaamde 

seniorenjachthaven analoog aan een seniorencamping, waar rust en ruimte een rol spelen 

en de voorzieningen zijn aangepast aan de leeftijd. Het verdient aanbeveling verder te 

onderzoeken of er binnen de groep van HISWA Vereniging havens kandidaten zijn die 

zich zouden kunnen specialiseren als seniorenjachthaven.  

 

De drie meest gemiste diensten op HISWA Vereniging jachthavens volgens vaste 

ligplaatshouders zijn een supermarkt, Wifi en een bar/café. Het verdient aanbeveling te 

onderzoeken welke diensten per afzonderlijke HISWA Vereniging haven het meest 

worden gemist door de vaste ligplaatshouders. En vervolgens te onderzoeken of in die 

behoefte kan worden voorzien.  
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Beschrijving van de steekproef 
In totaal wordt gerapporteerd over 1.400 Nederlanders die een boot bezitten en die de 

jachthaven gebruiken dan wel als vaste ligplaatshouder, dan wel als passant of beiden. De 

respondenten zijn geworven via een oproep in het meinummer van de Waterkampioen, 

via de website (www.anwb.nl/watersport), via de Waterkampioen-nieuwsbrief en social 

media van de ANWB, via de sites en sociale netwerken van andere 

watersportorganisaties zoals de HISWA Vereniging. De mediaan van de invultijd was 21 

minuten. Precies de helft van de respondenten heeft aan de enquête meegedaan via een 

mobiel apparaat zoals hun tablet of smartphone. De incentive bij dit onderzoek was de 

verloting van 12 cadeaus: een Ipad AIR, 3 weken gratis liggen bij thuishavens en tien 

ANWB waterkaarten apps. Van alle respondenten gaf 93% aan mee te willen dingen naar 

een van de prijzen. 29% heeft een abonnement op de Waterkampioen. De gemiddelde 

leeftijd is 52 jaar, de jongste respondent is 18 en de oudste is 85 jaar en 80% van de 

respondenten is man. De meesten (91%) hebben een relatie en daarvan is 67% getrouwd, 

17% samenwonend en 7% heeft een latrelatie. 73% heeft betaald werk, gemiddeld 38 uur 

per week. Tot slot heeft 11 % een lager opleidingsniveau, 32% een middenniveau en de 

rest (57%) heeft een hoger opleidingsniveau. De resultaten van de bootbezitters zijn 

statistisch teruggewogen (propensity weighting) naar de verdeling van bootbezit in 

Nederland (kajuitzeiljachten, kajuitmotorjachten, open motorboten en open zeilboten) 

volgens de opgave van de HISWA Vereniging (Factsheet Watersportindustrie Versie 1 

juli 2014).  

 

 

Onderzoeksverantwoording 
Dit onderzoek is uitgevoerd door bureau TeraKnowledge® in de maand juni van dit jaar. 

1.400 Nederlandse bootbezitters zijn door middel van online interviews ondervraagd. Het 

onderzoek is uitgevoerd en het verslag is geschreven door onderzoekspsycholoog  

Drs. P. A. M. van der Meer bc. (Hons). 

http://www.anwb.nl/watersport

