
Trends en ontwikkelingen

Ontwikkelingen, trends en toekomst 

van de watersport



Ligplaatsen en bezettingsgraad
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Ontwikkeling watersport (2012)

Historische groei ligplaatscapaciteit IJsselmeergebied

Gemeten aantal ligplaatsen IJsselmeergebied

Historische groei ligplaatscapaciteit IJsselmeerkust Fryslân

Gemeten aantal ligplaatsen IJsselmeerkust Fryslân

Bezettingsgraad IJsselmeergebied

Bezettingsgraad IJsselmeerkust Fryslân

In 2012 in het IJsselmeergebied:

36.166 ligplaatsen

gemiddelde bezettingsgraad: 89,6%

In 2012, aandeel provincie Fryslân

6.420 ligplaatsen

gemiddelde bezettingsgraad: 86,6%

Totaal IJsselmeergebied en het provincie Fryslân deel



Passanten
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Ligplaatsen, boten en bootovernachtingen 
IJsselmeergebied

Aantal ligplaatsen in het IJsselmeergebied

Aantal boten met een vaste ligplaats

Aantal bootovernachtingen





Sluispassages 



Exploitatie van een jachthaven
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Bezettingsgraad jachthavens IJsselmeergebied

IJsselmeer Commercieel Stichting

Vereniging Gemeente

VERTROUWELIJK, alleen voor deelnemers platform



Trends, de leeftijd van de schipper

1993 2002 2002 (IJ&W) 2013

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

jonger dan 30 112 10 70 5 37 4 18 2

30 - 40 jaar 202 18 185 13 94 11 41 5

40 - 50 jaar 416 37 349 24 174 21 140 18

50 - 60 jaar

393 35 843 58
343 40 237 30

ouder dan 60 199 23 345 44

Totaal 1.124 100 1.447 100 847 100 781 100

1993: ‘Recreatietoervaart de moeite waard’

2002: ‘Recreatietoervaart; 9 jaar later’

2002: ‘Vaargedrag IJsselmeergebied & Waddenzee’

2013: ‘Recreatietoervaart in het IJsselmeergebied’



Leeftijd 

bootbezitters

Geboren 

tussen
Leeftijdmix bootbezitters

Aantal 

boten in
Generaties die stoppen met varen

2002 2015 2015
2015 -

2025

2025 -

2035

2035 -

2045

2045 -

2055

jonger dan 30 1985 - 1995 4% 2% 3.950

30 - 40 jaar 1975 - 1985 11% 5% 9.875

40 - 50 jaar 1965 - 1975 21% 18% 35.550 stopt

50 - 60 jaar 1955 - 1965 40% 30% 59.250 stopt

60-70 jaar 1945 - 1955 16% 30% 59.250 stopt

70 - 80 jaar 1935 - 1945 8% 15% 29.625 stopt

ouder dan 80 0% 0% 0

100% 100% 197.500

Stoppen met varen, opruimen en/of boten 

die verkocht moeten worden



Slopen en recyclen van pleziervaartuigen

Economische waarde, Gebruikswaarde en Emotionele waarde



Conclusie watersport op dit moment:

➢ Het aantal boten in Nederland krimpt

➢ Aantal passanten in jachthavens daalt

➢ Sluispassages op de doorgaande routes dalen, toervaart onder druk

➢ Het aantal dagtochten neemt toe (vooral sloepen)

➢ Het aantal korte vakanties neemt toe

➢ Men gaat vaker op vakantie naar het buitenland (ook bootvakanties)

➢ Lage vliegtarieven, vakantiemogelijkheden groter en gevarieerder dan 

vroeger

➢ 75% van de boten is eigendom van mensen die geboren zijn tussen 

1945 en 1970

➢ Het verplicht aflossen van een hypotheek (als ze al een lening krijgen) 

beperkt de mogelijkheden voor jongeren om een boot te kopen

➢ Jongeren hebben geen behoefte aan het bezit van een boot

➢ Er dreigt een onbalans tussen vraag en aanbod als de generatie die 

geboren is tussen 1945 en 1970 stopt met varen



http://www.waterrecreatieadvies.nl/


Hoe gaan we dit oplossen?

1. Jeugd aantrekken en binden

2. Meer leden door open club en andere 

activiteiten

3. Senioren: hoe houden we ze actief?

➢ Nieuw product en nieuwe doelgroepen?











Promotie, jongeren en doelgroep verbreden



1. Jeugd aantrekken en binden



Animatieteam 

Themadagen

Kindvriendelijk



Watersportdag groep 7 en 8



Jongeren doen het anders





Hoe krijg je meer jongeren op het water?

Bestaande watersporters 

➢ Deel je kennis

➢ Ervaren watersporters moeten beginners helpen en aanmoedigen

➢ Benadruk veiligheid, ga als beginner niet varen als het te hard waait. Eén 

slechte ervaring maakt veel kapot

➢ Vraag vrienden en kennissen om een dag of een middag mee te varen

Havens / verenigingen

➢ Geef jongeren die bereid zijn te helpen korting op het lidmaatschap of de huur 

van boten van de vereniging

➢ Lever onderdelen die betaalbaar zijn en die je mee kan nemen (Navionics, 

Windguru, kleding, etc.)

➢ Zorg voor doe-het-zelf instructiefilms op YouTube en internet 

Jongeren zelf

➢ Bied je aan als bemanningslid voor bv. avondwedstrijden (clubblad, bord in de 

haven)

➢ Wordt lid van een vereniging die eigen boten heeft 

➢ Wordt lid van een bootverhuur- of ‘boot delen’ club, zodat je makkelijk huurt

➢ Ga via een charterorganisatie met anderen flottielje varen

➢ Doe mee aan een zeil- of vaarcursus en ontmoet anderen

➢ Biedt je aan als bemanningslid op boten die lange reizen maken



2. Meer leden door open club en andere activiteiten



2. Meer leden door open club en andere activiteiten



3. Hoe houden we ze actief?



Basic-Fit behaalt flink hogere omzet en winst in 

2018
06 maart 2019 08:03

De omzet van fitnessaanbieder Basic-Fit steeg in 2018 tot 

402 miljoen euro, 23 procent meer dan een jaar eerder. De 

winst was met 17,6 miljoen euro maar liefst 58 procent hoger 

dan in 2017.

Afgelopen jaar groeide het aantal Europese vestigingen van 

Basic-Fit met 108, waarmee het totaal op 629 sportclubs 

komt. Ook nam het aantal lidmaatschappen verder toe tot 

ruim 1,8 miljoen.

In Nederland komt het aantal sportclubs van de keten met 

een groei van 9 vestigingen op 161.

Sporten en gezondheid is belangrijk voor jongeren en voor de babyboomgeneratie. 

Ga samen wat doen! 

3. Hoe houden we ze actief?



Pauze



4. Nieuw product, nieuwe doelgroep, nieuwe kansen



4. Nieuw product, nieuwe doelgroep, nieuwe kansen



Zelfbedieningsovertoom® Waterrecreatie Advies



Routes ingetekend door 

Waterrecreatie Advies 

n.a.v. watersportvisies 

voor Almere, Muiden, de 

Gooise Meren en het 

onderzoek naar het 

samengaan van 

waterrecreatie en natuur 

in de Oostelijke 

Vechtplassen (2019). 

Basiskaart:  ANWB 

Waterkaart Vechtplassen 



Iets langere tocht met een sloep?

➢ Waar kan ik slapen?

➢ Waar kan ik ‘s avonds (lekker) eten?

➢ Is er nog wat te doen in de omgeving?



Wishful thinking?



“Nederland watersportland! Een leven lang genieten op het water”

Watersportacademy is onderdeel van het Watersportverbond

Masterclass:

Verdiepingsvragen


