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Waar legt u uw kostbare bezit aan?
Reserveer de beste zomerligplaats en/of
winterstalling voor uw boot.

Jachthaven Andijk is een relaxte haven
gelegen aan het IJsselmeer. Tussen
Enkhuizen en Medemblik. Een geweldig
restaurant met eerlijke gerechten en
een onvergetelijke zonsondergang. Alle
servicemogelijkheden voor uw boot
aanwezig op het haventerrein.
De havenmeester begroet u graag!

JACHTHAVEN ANDIJK
Nieuwe Haven 1
1619 JW Andijk
+31 (0)228-593075
info@jachthavenandijk.nl
www.jachthavenandijk.nl

Winterstalling
Ligplaatsen
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KEMPERS WATERSPORT
Herenweg 100
1431 GX Aalsmeer
+31 (0)172-503000
info@kemperswatersport.nl
www.kemperswatersport.nl
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Idyllisch gelegen achter de Oostvoornse

www.geijsman-watersport.nl
duinen in het recreatiegebied het Brielse
Zanddijk 5, Oostvoorne
+31(0)181 –Meer.
487 960 Een eldorado voor watersport-

JACHTHAVEN H. GEIJSMAN
Zanddijk 5
3233 XJ Oostvoorne
+31 (0)181-487960
info@geijsman-watersport.nl
www.geijsman-watersport.nl
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Full service jachthaven, centraal
gelegen in de Randstad in het
Hollandse Plassengebied. Gratis wifi,
verhuur snelvaarvergunning,
recreatie-eiland, sup-boards en
sloepen, 500 ligplaatsen, 300
parkeerplaatsen, 20 vakmensen.

liefhebbers en natuurgenieters. In
elk seizoen. Van mei tot oktober ook
sloepverhuur en camperplaatsen
aan het water. Naast de opties van
onze winterstalling kunt u tijdens de
wintermaanden ook terecht voor (groot)
onderhoud, reparatie en professionele
adviezen!
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WATERSPORTCENTRUM
DE ZEILHOEK B.V.
Hoogedijk 6
1145 PM Katwoude
+31 (0)299-651463
info@dezeilhoek.nl
www.dezeilhoek.nl

Uniek rustig gelegen jachthaven, op
een van de mooiste plekken aan de
Gouwzee, nabij het oude centrum van
Monnickendam en 15 minuten van
Amsterdam. 160 vaste ligplaatsen met
zijsteiger vanaf 10 tot 25 m. Goede
havenvoorzieningen incl. restaurant.

consectetur adipisicing elit, sed do
LOGO
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad
UW BEDRIJF Ook uw bedrijf
minim veniam,hier?
quis nostrud exercitation
Havenweg 2
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
1234 AB Amsterdam
commodo
consequat.
Duis aute irure
Bel +31 (0)20
456
0995
dolor in reprehenderit in voluptate velit
+31 (0)20-1234567
nr

info@uwbedrijf.com
www.uwbedrijf.com
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JACHTHAVEN NOORDSCHANS B.V.
Noordschans 121
4791 RG Klundert
+31 (0)168-403550
info@jachthavennoordschans.nl
www.jachthavennoordschans.nl

Lorem ipsum dolor sit amet,

esse culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.

Met 650 ligplaatsen is Jachthaven
Noordschans een ideale haven.
Gelegen aan het Hollandsch Diep, nog
geen 5 mijl varen van het Volkerak en
Haringvliet aan de ene kant, de Dordtse
kil en Biesbosch aan de andere kant.
Rustige haven, recent vernieuwde
drijvende steigers, eigen vingersteiger,
direct vanaf snelweg te bereiken,
parkeergelegenheid en alle nodige
service op ons eigen terrein.
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JACHTCENTRUM DINTELMOND
Markweg Zuid 1-4
4794 SN Heijningen
+31 (0)167-522894
info@dintelmond.nl
www.dintelmond.nl
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Bent u op zoek naar een jachthaven
in Brabant die u van alle gemakken
voorziet? Afgezien van de prachtige
locatie en centrale ligging biedt
Jachtcentrum Dintelmond u ook
nog eens een totaalpakket aan
dienstverlening. Vanuit de jachthaven
heeft u fantastische vaarmogelijkheden,
op groot water en op binnenwater. Voor
elk soort jacht een unieke beleving.

consectetur adipisicing elit, sed do
LOGO
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad
UW BEDRIJF Ook uw bedrijf
minim veniam,hier?
quis nostrud exercitation
Havenweg 2
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
1234 AB Amsterdam
commodo
consequat.
Duis aute irure
Bel +31 (0)20
456
0995
dolor in reprehenderit in voluptate velit
+31 (0)20-1234567
nr

info@uwbedrijf.com
www.uwbedrijf.com
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MARINA PORT ZÉLANDE
Kabbelaarsbank 5.01
3253 ME Ouddorp
+31 (0)111-671920
haven@mpz.nl
www.mpz.nl

Jachthaven Marina Port Zélande
is uitermate geschikt als vaste
uitvalsbasis. Een ligplaats huren is
hier méér dan aanmeren. Alles is
namelijk binnen handbereik: een directe
verbinding naar het Grevelingenmeer,
het strand van de Brouwersdam,
horecagelegenheden en gezellige
dorpjes en stadjes. Een sloep huren
kan ook. Net als een appartement.

Lorem ipsum dolor sit amet,

Zie de volgende pagina’s voor jachthavens in
Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en
Gelderland.

esse culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.
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JACHTHAVEN STEENWIJKERDIEP
Veenderij 4, Steenwijk
+31 (0)521 - 52 04 00
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JACHTHAVEN
LAUWERSMEER en winterstalling
Overzicht
van ligplaatsen

HAVEN RESORT HEEG
De Opper 10, Heeg
+31 (0)515 - 44 41 59

Oostmahorn 31, Anjum
+31 (0)511 - 40 81 00
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HEECH BY DE MAR -PLATBODEMS
De Draei 37, Heeg
+31 (0)515 - 44 27 50
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JACHTHAVEN HINDELOOPEN
Oosterstrand 3, Hindeloopen
+31 (0)514 - 52 45 24

MarinaFocus
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vervolg

MARINA STAVOREN BUITENHAVEN
Suderstrand 2, Stavoren
+31 (0)514 - 68 46 84 Bij Pedro-Boat

vindt u geen
passantenhaven, maar u kunt hier wel
MARINA STAVOREN aanmeren voor supersnelle service. Zo
kunt u gebruik maken van de dieselMiddelweg 15, Stavoren
PEDRO-BOAT +31 (0)514 - 68 46 84 en gaspomp én van de unieke ‘Pedro
onderhoud van uw schip in 1 dag service’.
W.A. Scholtenweg 94
8
Zodra de specialisten van Pedro de
9636 BT Zuidbroek
FRIESE HOEK
onderhoud- en reparatiewerkzaamheden
+31 (0)598-451763
Vuurtorenweg 19, Lemmer
hebben uitgevoerd, kunt u weer verder
service@pedro-boat.nl
+31 (0)514 - 56 41 41 varen naar Oldambtmeer/Delfzijl/Duitsland
www.pedro-boat.nl
ofwel Groningen/Assen/Friesland.
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Jachthavens in Friesland, Groningen, Drenthe,
Overijssel en Gelderland. Zie de vorige pagina’s voor
jachthavens in de andere Nederlandse provincies.
Winterstalling
Ligplaatsen

consectetur adipisicing elit, sed do
LOGO
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad
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uw
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quis nostrud exercitation
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Bel +31 (0)20
456
0995
dolor in reprehenderit in voluptate velit
+31 (0)20-1234567
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FLEVO MARINA
IJsselmeerdijk 2, Lelystad
+31 (0)320 - 27 98 00
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JACHTHAVEN NAUERNA
Kanaaldijk 33, Assendelft
Centraal
+31 (0)6 - 13 21 40 94

in het prachtige Friese Meren
9
gebied én over de weg fantastisch
bereikbaar. Een familiebedrijf met
11
een zeer compleet aanbod van
RFU JACHTSPECIALIST
WATERSPORTCENTRUM
DE ZEILHOEK
B.V.
faciliteiten.
Ligplaatsen
(ook overdekt),
It String 9
Hoogedijk 6-7, Katwoude
winterberging (ook met staande mast)
+31 (0)299 - 65 14 63 en volledig onderhoud voor uw trotse
9011 TA Jirnsum
bezit. Verhuur van een sloep en open
+31 (0)566-601881
12
zeilboot en Pension ‘Op’e Koai’, dé
info@rfu-jachtspecialist.nl
KEMPERS PRINCESSEPAVILJOEN,
B&B aan de jachthaven! 13
www.rfu-jachtspecialist.nl
LEIMUIDEN
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Herenweg 100, Aalsmeer (bij Leimuiden)
+31 (0)172 - 50 30 00
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in het natuurrijke Friese
Merengebied. Door de open verbinding
11
vaart u naar de bekende Friese plaatsen,
zonder ook maar één brug of sluis tegen
te komen. Zo vindt u op elk tijdstip de
MARINA RESORT
14
weg terug naar de haven. Wij beschikken
HART VAN FRIESLAND
MARINA CAPE HELIUSover
EXPLOITATIE
B.V.
200 ligplaatsen,
appartementen
Eastwei 8, 8624Nieuwe
TG Zeedijk 1, Hellevoetsluis
(2-6 pers.), sanitaire voorzieningen,
Uitwellingerga +31 (0)181 - 31 00 56 sport & spelfaciliteiten, een restaurant en
+31 (0)515-559444
winterstalling. De ideale mix van groen,
info@hartvanfriesland.nl
rust en gezelligheid.
www.hartvanfriesland.nl
15

JACHTHAVEN DE BOARNSTREAM
17
Industriewei 2
9011 WH Jirnsum
+31 (0)566-600828
jachthaven@boarnstream.com
www.boarnstream.com

Kaart met vestigingen en adressen
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HEEG

JACHTHAVEN HEEG
(VOORHEEN TERHERNE)
De Draei 31
8621 CZ Heeg
+31 (0)566-689264
info@jhterherne.nl
www.jhterherne.nl

MARINA KERKDRIEL
Zandstraat 5a, Kerkdriel
+31 (0)418 - 63 90 04
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26
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JACHTHAVEN STEENWIJKERDIEP
Veenderij 4
8331 VH Steenwijk
+31 (0)521-520400
info@jachthavensteenwijkerdiep.nl
www.jachthavensteenwijkerdiep.nl

Jachthaven De Boarnstream ligt
centraal in Friesland. De haven wordt
gekenmerkt als 78
rustig,- extreem
Magazine
april netjes,
2011
ruim, comfortabel en met veel groen.
Trotse drager van de ‘Blauwe Vlag’,
200 vaste ligplaatsen variërend van 8
tot 15 m, grotere boxen op aanvraag.
Een sfeervol havenkantoor, een zeer
ruim luxe toiletgebouw voorzien van
een wasserette, een tankstation en het
innovatieve YOSS-systeem.
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+31(0)181 – 487 960
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Jachthaven H. Geijsman
www.geijsman-watersport.nl
Zanddijk
5, 3233 XJ Oostvoorne
Zanddijk 5, Oostvoorne
+31 (0)181 - 48 79 60
Midden

MARINA KREKDRIEL

Ligplaatsen beschikbaar in
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esse culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.
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HEECH BY DE MAR -PLAT
De Draei 37, Heeg
moderne
+31 (0)515 - 44 27 50

Jachthaven Heeg is een
haven met een centrale ligging in het
3 kloppend watersporthart van Friesland.
JACHTHAVEN
DEvan
KRANERWEERD
De haven is
vele gemakken
Het
Oude DiepDaarbij
5-7, Zwartsluis
voorzien.
zijn er diverse
+31voorzieningen
(0)38 - 38 67 351
zoals een supermarkt,
bakker, slager, VVV-kantoor en
fietsverhuur op loopafstand aanwezig.
Tot ziens in Heeg!

WATERSPORTCENTRUM DE ZEILHOEK B.V.
Hoogedijk 6-7, KATWOUDE
+31 (0)299 - 65 14 63
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JACHTHAVEN
STRANDHORST
JACHTHAVEN
STRANDHORST
Jachthaven
Strand Horst, gelegen
Palmbosweg
18,
Palmboswegaan
18, Ermelo
Ermelo
Schitterend gelegen op een
de Randmeren, is een ruim
+31
(0)341
-- 56
13
33
+31
(0)341
56
13
33
van vaarwegen naar Friesland, het
opgezette moderne jachthaven met
IJsselmeer, Giethoorn, het Nationaal
alle voorzieningen. Voor een ligplaats
JACHTHAVEN STRAND HORST
Park De Weerribben, en nog geen uur
en/of (overdekte) winterstalling voor
Palmbosweg 18
varen van de Beulaker- en Belterwijde
schip kunt u bij ons terecht. Onze
3853 LB Ermelo nieuwe boten6 -uw
YachtFocus
Magazine
101
•
www.yachtfocus.com
gebruikte
boten
vindt u de gezellige Jachthaven
jachtmakelaardij
heeft een ruim aanbod
KEMPERS
PRINCESSEPAVILJOEN,
+31
(0)341-561333
Steenwijkerdiep.
aan gebruikte schepen en verkoopt ook
LEIMUIDEN
haven@strandhorst.com
uw schip
graag.
Herenweg
100,
Aalsmeer (bij Leimuiden)
www.strandhorst.com
+31 (0)172 - 50 30 00
JACHTHAVEN DE MAAS
Jan Klingenweg 3, Alem
kruispunt
+31 (0)418 - 66 32 36
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JACHTHAVEN DE MAAS
Jan Klingenweg 3
5335 JK Alem
+31 (0)314-18661524
info@jachthaven-demaas.nl
www.jachthaven-demaas.nl
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Jachthaven de Maas is een full service
jachthaven, centraal gelegen in de
Bommelerwaard. Al onze ligplaatsen
zijn voorzien van een vingerpier,
met stroom, wifi en voldoende
drinkwaterpunten. Voor onderhoud
beschikken we over een botenlift tot 38
ton, een buitenterrein waar we boten
stallen en een allround service monteur
voor allerhande werken.
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MARINA CAPE HELIUS EXPLOITATIE B.V.
Nieuwe Zeedijk 1, Hellevoetsluis
+31 (0)181 - 31 00 56
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VAN GENT WATERSPORT
Zandstraat 11
5331 PG Kerkdriel
+31 (0)418-633057
info@vangentwatersport.nl
www.vangentwatersport.nl
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Het comfort van thuis en genieten van
uw boot. Bij ons begint uw watersportplezier met de wetenschap dat u
een gastvrije, comfortabele en veilige
thuishaven heeft. Onze jachthaven
kenmerkt zich door de ruime boxen en
hun prettige indeling, maar zeker ook
door de aansprekende en gunstige
tarieven. Kom en raak overtuigd van de
unieke mogelijkheden.
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JACHTHAVEN SLEEUWIJK
Hoekeinde 24, Sleeuwijk

