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ZATERDAG 23 JULI - Lelystad 

Watersport Vereniging Lelystad/Houtribhaven 

Houtribhaven 2 

8242 PC Lelystad 

t: 0320 260 424 

m: 06-23403902 

f: 0320 262 005 

e: havenmeester@wvlelystad.nl  

Havenmeester: Peter Frijling 

Geboekt/bevestigd: 5-7 
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ZONDAG 24 JULI - Nagele 

Schokkerhaven 

Schokkerhaven 2,  

8308PX Nagele 

t: 0527-652797 

m:  

e: info@jachtservice.com 

W: http://www.wsv-schokkerhaven.nl/marina.html  

havenmeester: Lida van Kralingen 

Geboekt/bevestigd: ja /  22-6 
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MAANDAG 25 JULI - Kampen 

Adresgegevens: 

Wsv Buitenhaven 

Havenweg 1 

8262 BZ Kampen 

t: 0031 (0)38 33 235 33  

e: info@wsvdebuitenhaven.nl 

Havenmeester: Wiebe Muizelaar 

e: 8262bz1@hetnet.nl 

Geboekt/bevestigd: ja / 4-7 

 Havens 

 
De watersportvereniging beschikt over 2 havens. De oude buitenhaven en de nieuwe oude buitenhaven. Tussen 
beide havens ligt de Koggewerf. 
Links een bovenaanzicht van de nieuwe oude buitenhaven, die het meest stroomafwaarts is gelegen. In deze 
haven hebben de leden van de vereniging een vaste ligplaats. De haven is echter gewoon toegankelijk voor 
passanten. Voorts is er een hefkraan en een vuilwaterstation geplaatst. In de ingang van de haven is een 
dieseloliepomp voor gebruik aanwezig. Op of nabij alle ligplaatsen is een stroom aansluiting geplaatst. 
Drinkwaterslangen zijn op verschillende plaatsen voor gebruik gereed. 

 
Meer richting het centrum, net om de hoek van de bovenvermelde haven, is de oude buitenhaven gelegen. Hier 
ligt ook de Kamper Kogge. Op deze foto ligt de haven vol met zeiljachten tijdens een lang weekend van de LM 
club. 
Deze haven is een echte passantenhaven. De haven wordt verschillende malen per jaar gereserveerd voor club 
en verenigings tochten. Het is niet ongebruikelijk dat er 30 tot 40 dezelfde vaartuigen liggen. Ook in deze 
haven zijn alle faciliteiten, zoals stroom en water beschikbaar. 
Onze havenmeesters Wiebe Muizelaar en Arnold de Gunst ontvangen u graag, ook voor een kopje koffie in de 
kantine! 
mail info havenmeester:8262bz1@hetnet.nl  
Voor algemene informatie mail naar; info@wsvdebuitenhaven.nl 
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DINSDAG 26 JULI - Elburg 

Lokatie onzeker 

Gemeentelijk Havenkantoor 

Havenkade 1,  

8081GP Elburg 

t: 0525-682100  

m: 06-51490030 

havenmeester: Albert Bosman 

Geboekt/bevestigd: 5-7 /  
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Alternatief? Elburg 

Jachtcenter Elburg BV 

J.P. Broekhovenstraat 23 

8081 HB Elburg 

Tel. : +31 (0) 525 68 28 00 

Fax.: +31 (0) 525 68 45 18 

w: www.jachtcenter.nl  

el: info@jachtcenter.nl  

 

Jachtcenter Elburg is te bereiken via: 

* A28 afslag 't Harde 

* A50 afslag Heerde-Epe 

 

http://www.jachtcenter.nl/jachthaven.php 

Jachthaven 

Hoewel Jachtcenter Elburg gespecialiseerd is in winterstalling voor uw boot kunt u uiteraard uw boot ook in de 

zomer bij ons aanleggen. Als passant of u reserveert een vaste ligplaats. De jachthaven is prachtig gelegen aan 

de randmeren en in één van Nederlands meest bezienswaardige oude stadjes: Elburg. Er zijn diverse bedrijven 

gevestigd. Van een scheepsschilder tot een scheepsmonteur, van een scheepsbetimmeraar tot een watersport 

winkel. Tevens is er een gezellige kantine gevestigd. U kunt hier genieten van een hapje en een drankje op het 

zonnige terras of binnen in het sfeervol ingerichte restaurant. 

 

Douches/voorzieningen?? 
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WOENSDAG 27 JULI - Harderwijk 

Gemeentehaven Harderwijk niet definitief 

Strandboulevard Oost 

Havendienst Vissershaven Lelyhaven Lorenzhaven Havenmeester 

Havendam 56/A,  

3841AA Harderwijk 

t: 0341-411339 

Midden in het centrum van Harderwijk, nabij Dolfinarium, en VVV kantoor, parkeerplaatsen aanwezig  

Bereikbaarheid vanaf het water Wolderwijd naast het Dolfinarium in het centrum van Harderwijk, vanaf het 

Veluwemeer door het aquaduct. 

 
 

Alternatief?? 

Jachthaven de Knar 

Watersportvereniging Flevo, 

Jachthaven De Knar, 

Flevoweg 100, 3846 AZ Harderwijk. 

Tel. havenmeester: 0341-423271 

Tel. clubhuis: 0341-414542  

Tel. secretaris: 0341-418975 

Postadres: Postbus 333, 3840 AH Harderwijk.  
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De jachthaven is van twee kanten via het water te bereiken. Een van deze twee mogelijkheden is om via het 

Veluwemeer over het Aquaduct in de richting van Harderwijk te varen. Net nadat we het Aquaduct doorvaren 

zien we aan bakboord de geul naar de jachthaven. De andere aanvaarmogelijkheid is door de Nijkerkersluis en 

daarna via het Nijkerkernauw en het Wolderwijd richting Harderwijk. Nadat we de lange strekdam gevolgd 

hebben zien we aan bakboord de geul naar de jachthaven  

 

Invaart tot de jachthaven. 

Door deze plaatsing is onze haven uit alle richtingen bescherming bied. Aan de buitenkant ziet u links de 

golfbreker die ervoor zorgt dat in de haven geen hinderlijke golven ontstaan. Aan de rechterkant ziet u nog net 

een kade. 

 

Het havenmeesterechtpaar. 

Het havenmeesterechtpaar, Kosja en Erry Sardijn, zijn als gastvrouw en gastheer door w.v. Flevo aangesteld om 

u te verwelkomen en u "thuis" te laten voelen in onze jachthaven De Knar. 
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DONDERDAG 28 JULI - Zeewolde 

Jachthaven Wolderwijd / Bonshaven 

Strandweg 125,  

3891AJ Zeewolde 

t: 036-5221220 

e: havenkantoor@wolderwijd.nl 

havenmeester: Jannet Walet 

Geboekt/bevestigd: ja / 27-6 

 

 
 

Er zijn 2 havens:  

1. Bonshaven 

2. Bolhaven 

Ik vermoed dat we gaan liggen in de Bonshaven? 
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VRIJDAG 29 JULI - Zeewolde 

Jachthaven de Eemhof 

Slingerweg 9 

3896 LD Zeewolde 

Nederland  

t:  036 522 85 21 

f:  036 522 89 48 

e:. info@jachthaven-eemhof.nl 

w: http://www.jachthaven-eemhof.nl/  

Contactpersoon: Margrieta Vedder 

Geboekt/bevestigd: ja / 21-6 

 

 
 

NB.: Voor de liefhebbers van markten: 

Zaterdags is het markt in Spakenburg. Er vaart dan tussen 8:00 en 16:00 u een veerdienst tussen de Eemhof en 

Spakenburg. Echte marktliefhebbers willen dan misschien een dagje langer blijven in de Eemhof. Verlengen wel 

zelf regelen met de havenmeester. Op zondag is de mooie super van de Eemhof open. 

 

Zeilkotter de Zuidwal vaart - het hele jaar door! - 's winters op donderdag en zaterdag tussen de Eemhof en 

Spakenburg. Naast donderdag en zaterdag: ook nog extra op dinsdag - alleen in de zomer - van 1 april tot 1 

november. 

 

Afvaart Spakenburg: v.a. 10.30 u - om 15.30 u. de laatste. 

De kajuit is gezellig ingericht, zeer comfortabel en indien noodzakelijk : verwarmd!  

Volwassen retour € 8,00 p.p. 

Kinderen retour € 5,00 p.p. 

Fiets enkeltje € 5,50 p.p.  

 

Jachthaven De Eemhof met bus bereikbaar 

Vanaf 30 mei 2010 is het mogelijk om met de bus naar Jachthaven De Eemhof te komen. Buslijn 160 van 

Connexxion rijdt van Almere Stad station centrum naar Nijkerk station en stopt bij de ingang van Center 

Parcs. 

Het gaat in eerste instantie om een proef tot september 2011 om te kijken of er voldoende belangstelling is om 

de bus blijvend te laten rijden. De bus gaat 7 dagen per week en 8 keer per dag rijden. Op de bus zijn de 

normale OV-kaarten geldig en daarnaast zijn speciale retour-kaartjes Almere-Eemhof en Nijkerk-Eemhof 

verkrijgbaar. 

Kijk voor actuele tijden op www.connexxion.nl. 
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Zeewolde 

Zeewolde is qua oppervlakte niet alleen de grootste gemeente van Flevoland, door zijn ligging aan de 

Veluwerandmeren, heeft het ook een uitzonderlijk lange oeverlijn. De lengte, vanaf Harderhaven tot aan de 

Stichtse brug, bedraagt ca. 50 kilometer.  

Langs de oever wisselen prachtige natuurgebieden, jacht- en passantenhavens en strandjes elkaar af.  

 

Jacht- en passantenhavens  

De Veluwerandmeren vormen een belangrijk doorvaartgebied en aantrekkelijk alternatief voor het IJssel- en 

Markermeer, met name bij harde wind. De Veluwerandmeren zijn daarnaast ook een aantrekkelijk 

verblijfsgebied. Wat velen niet weten is dat Zeewolde de watersporter veel te bieden heeft, vooral als men 

eens wat anders wil dan historie en cultuur. Men vindt er nog volop rust, ruimte en natuur. In Zeewolde loop je 

zo vanaf de boot naar het bos, het dorp of het strand. Maar u vindt er ook gezellige terrasjes en goede 

restaurants.  

Jachthaven de Eemhof biedt natuurlijk een prachtkans om het gelijknamige park eens te bezoeken, en geeft bij 

een sterke wind uit het zuid westen en op de kop, goede beschutting. Ook recreatiegebied Erkemederstrand en 

RCN Zeewolde bieden vaste ligplaatsen en passantenplaatsen. Vanuit de haven kunt u gebruik maken van de 

parkfaciliteiten, waaronder midgetgolf en volleybal (Erkemederstrand) en een speelbad (RCN). In het 

hoogseizoen is het verstandig eerst even te informeren naar de aanlegmogelijkheden.  

Jachthaven Wolderwijd grenst aan het dorp en bestaat uit de Bolhaven en de Bonshaven. Voor reparatie en 

onderhoud, een kraan of scheepsbenodigdheden kunt u hier goed terecht. Bij het makelaarskantoor vindt u 

een ruim aanbod aan schepen in de verkoop. Tussen beide havens ligt de zogeheten 'Aanloophaven', een 

passantenhaven van waaruit u zo het dorp inloopt. Een uitstekende basis om te provianderen, te shoppen, 

lekker uit eten te gaan of, al dan niet met de kinderen, naar het strand te gaan. In de omgeving liggen prachtige 

fiets- en wandelgebieden.  

Stichting Gastvrije Meren heeft her en der op de Randmeren passantenplaatsen gerealiseerd. Sommige aan het 

vaste land zoals het WIJ-land dat halverwege Erkemederstrand en RCN ligt. Anderen op eilandjes als de Biezen, 

dat in de noord-west hoek van het Wolderwijd ligt, en de Zegge, dat tegenover het dorp Zeewolde ligt en op 

steenworp afstand van het havenhoofd. De Zegge beschikt over een strandje, waardoor het een ideale plek is 

met kinderen. De Biezen geeft beschutting tegen wind uit alle richtingen door de vorm van de havenkom en 

het WIJ-land is dè basis voor een fiets of wandeltocht door het Horsterwold. Ook bij het Laakse Strand liggen, 

pal onder de Nijkerkersluis, enkele mooie passantenplaatsen.  

Maar ook ankeren is mogelijk in Zeewolde. In het Wolderwijd is het op de meeste plaatsen diep genoeg buiten 

de vaargeul. Een nachtje op het water, met uitzicht op de lichtgloed van Zeewolde en Harderwijk is een 

romantische ervaring. 

Varen 

Beschikt u zelf niet over een boot, dan kunt u op verschillende plaatsen terecht voor een huurboot of kano. 

Zeilboten zijn te huur bij o.m. jachthaven de Eemhof, de Bolhaven en Scoutcentrum Harderhaven en Nautix bij 

Harderhaven, surfplanken, kajaks ed. bij de Eemhof, roeiboten bij scoutcentrum Harderhaven, sloepen bij 

Nautix, Sloepverhuur Zeewolde en de Eemhof.  

Ook kunt u een vaartocht maken met Sylfe Zeiltochten, een authentieke platbodem uit 1910, waarbij u mag 

helpen bij het reilen en zeilen. Zie voor dagtochten en meerdaagse tochten www.sylfe.nl of neem contact op 

met schipper Lothar Hoekstra, 06-53467257. Een andere optie is een tochtje met party- en rondvaartboot 

“Achie”, die ondermeer vertrekt vanaf de Aanloophaven naar Spakenburg, Elburgof Almere Haven. Voor 

informatie hierover kunt u ook terecht bij de VVV.  

 


