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Info over havens en onze tocht,
 verhalen staan in het weblog.



Mei 
Het weer was niet geweldig en door alle Corona- toestanden waren we nogal onzeker, maar nu 
moest het er toch maar van komen. Via het Noordzeekanaal naar Zaandam waar achter de 
William Pontbrug jachthaven Dukra ligt (€ 21,50). Rustig en dicht tegen het centrum aan. Voor 
douches en water moet je apart betalen.

In de Sixhaven, dit jaar kost hij € 25. Bekend, goed en mooi.

In Waterland, Monnickendam waren we jaren niet meer geweest. Het is een mooie haven, vlakbij 
het stadje en een met prima sanitair voor € 21,48. Voor water en elektriciteit moet je wel apart 
betalen. De douches zijn gratis. 

Hoorn heeft een aantal havens. Wij vinden de wsv, bij de toren rechts af het leukst. Hij ligt mooi in 
het groen, is van alle gemakken voorzien en kost € 23,36

Gezeild naar Bataviahaven. Ze hebben de havenbetaalkaart afgeschaft. Ze hanteren nu een all-in 
voor € 24. Het sanitair is prima, wisten we al.

De Marker Wadden zijn nu beter geoutilleerd dan vorig jaar. Het havenkantoor en het restaurant 
zijn open. Verder is er geen stroom en geen water. Hij is duur met € 30,15. Maar natuur is 
onbetaalbaar.


Juni 
Het sanitair van de binnenhaven Enkhuizen is prachtig vernieuwd. Ze doen wel erg moeilijk met 
app-betalen/registreren, maar soit. En ook hier hebben ze de prijzen verhoogd naar € 21,54 ex 
water en stroom.

In Medemblik zijn we € 24,30 kwijt maar wel inclusief stroom, water en sanitair. Dat laatste is sinds 
jaren niet vernieuwd maar goed.

Stavoren heeft nog steeds de leukste plekjes in de binnenhaven door de Johan Friso sluis. Het is 
de goedkoopste haven tot nu toe voor € 16,50 en € O,50 p.p.p. douche 

We hebben besloten door Friesland te motoren omdat de wind teveel in de noordhoek zit. Als 
eerste hebben we Heeg aangedaan. In de passantenhaven liepen we prompt vast. Eigenlijk is dit 
niet ons vaargebied met 1,85 diepgang. De passantenhaven is leuk groen, € 22,66 inclusief alles 
en van alle gemakken voorzien. Alleen die diepte dus.

Voor de tocht naar Sneek was de diepte geen probleem. In Sneek kun je in de tsd liggen, wij zijn 
gaan liggen in de (bijna lege) buitenhaven tegen het sanitair aan. Je betaalt met QR-code € 16,50 
all-in. Jammer dat het sanitair om 9 uur dicht gaat. Maar het is splinternieuw.

Ook het sanitair van de stadshaven van Franeker stopt om 9 uur. De haven is met € 12,10 de 
goedkoopste tot nu toe. Daar komt dan nog wel 50 cent per douche bij. Die douche is de beste 
die we dit jaar zijn tegengekomen. Lidl en AH zitten gebroederlijk naast elkaar vlak bij. En het is 
ook nog een leuk stadje.

Terschelling is als vanouds. We betalen dit jaar bijna drie tientjes. Maar dat is te verwachten.

Bij nadere berekening blijken de kosten € 29,65 te zijn, 43 cent meer dan vorig jaar.

Vlieland ligt nu helemaal vol. Dankzij de vroege aankomst hadden we toch een plekje. Het blijft 
een prima haven. Kosten zijn € 30,18

Harlingen kost dit jaar € 24,56 waarbij de douches, het water en de stroom zijn inbegrepen. De 
Sasbrug draait nog steeds om vijf voor heel en half en de brug naar de binnen-achterhaven om 
kwart voor en kwart over op verzoek. Je ligt er leuk in de stad. Niks mis mee dus. Behalve dat er 
in het geheel geen wifi te bekennen is.

Dat laatste geldt ook voor de gemeentehaven van Makkum. Het sanitair is schitterend, de Jumbo 
op loopafstand, de haven rustig en de kosten € 16,50. 

Andijk heeft een marina in the middle of nowhere. Nauwelijks met openbaar vervoer te bereiken, 
maar wel landelijk gelegen, goed sanitair en wifi en een leuk restaurant. Hij kostte € 20,88.

En toen weer naar Bataviahaven, deze keer noord langs de Houtribdijk. In de haven is alleen de 
toegangscode veranderd.

In Hoorn was niets veranderd, zelfs de code niet.




Juli 
In Enkhuizen zijn we nu eens in de Buyshaven gaan liggen. Leuke haven, uitstekend sanitair, 
sympathieke havenmeester, € 19,61.

Den Oever was voor ons onbekend terrein. We lagen er gratis vanwege 3 stickers van de 7 
zusters. Het sanitair is prima, maar het is erg ver naar Den Oever zelf om boodschappen te doen.

Van de marina zijn we door de sluis naar de waddenhaven verkast. Dichter bij het dorp, redelijk 
sanitair en kosten € 23,28 Maar het uitzicht en het zoute water vergoeden veel.

Bij de invaart van Den Helder moet je opletten of de havenlichten niet op rood staan. Wij mochten 
er even niet in omdat het fregat de Zeven Provinciën er uit moest. 

De haven aan het oude marinecomplex, Willemsoord, is klein met goed sanitair voor € 20,44. De 
brug en sluis draaien van 8 tot 8 behalve tussen 12 en 3. Men legt een nieuwe sluis aan waardoor 
de haven in de toekomst getijdenhaven wordt. Nu is dat nog niet het geval.

Oudeschild is prima, vooral het Texelhopper-systeem waarmee je over het eiland kunt ov-en. 
Sanitair en haven uitstekend voor de bijna drie tientjes (€ 29,58)

Seaport Marina IJmuiden verpaupert steeds meer. Ondanks de prijs (€ 31). Het sanitair is prima en 
schoon, dat is niet veranderd.

Scheveningen is minder druk dan gedacht. Wel dubbel. Alles is als gewoonlijk € 29

In de vertrektijdenstaat komt de tocht van Scheveningen naar de Oosterschelde niet voor. Wij 
hebben hem toch gevaren omdat de Haringvlietbrug gestremd is. Een vertrek van 2 uur voor hw 
Scheveningen leverde overal tot 2,5 kts stroom mee. 

Roompot Marina is een aangeharkt pretpark met subtropisch zwemparadijs en souvenir-
supermarkt. Kost € 29,01 incl een euro voor gebruik van de Bluewater app, maar is van alle 
gemakken voorzien.

Colijnsplaat kennen we (uiteraard) van vorig jaar. Vriendelijk, schoon, lief dorpje, € 22,66. Alles 
zonder codes. Wat een vertrouwen in de mensheid. 

Verenigingshaven van Zierikzee is gezellig en wat kneuterig maar je ligt er in elk geval niet 7 dik. Er 
is geen wifi en het sanitair is wat beperkt. Hij kost € 25,87 ex stroom.

Naar de Roompot voor de sluis van de volgende dag. Hij is € 0,95 goedkoper als je bij de 
havenmeester betaalt en niet via de Bluewater-app.

Michiel de Ruijterhaven ligt leuk in het centrum van Vlissingen. Je betaalt er apart voor de douche 
en voor water. Het sanitair is eigenlijk te beperkt voor de haven. Maar de ambiance vergoedt veel. 
(€ 27,30)

WV Arne in Middelburg heeft ook wat beperkt sanitair, maar het is ruimer. Ook hier een leuke 
ligging in de stad. Bovendien een mooie stadswallen wandeling. Iets goedkoper (€ 25,44) en all-in.

Goese Sas heeft een haventje zonder plaatsje maar met een eetcafeetje en wifi. Het sanitair is 
prima. De kosten? € 22,40.

De Werf in Goes is misschien wel de leukste haven die ik ken. Het sanitair is wat beperkt, de 
douches kosten 50 cent en de haven € 18,50. Je betaalt € 2 bruggeld. De bomen en het rare 
vuurtorentje met ingebouwde wc zijn schitterend. Evenals het bakje waar je 75 cent in moet doen 
voor een flesje bier. Wel de ijskast bijvullen als het op is svp, de krat staat er naast.


Augustus 
Tholen kenden we nog niet. De haven is lief, het stadje slaperig. Mooi om te wandelen. De kosten 
waren € 18,64 maar dan moesten we wel euro’s in de elektriciteitspaal stoppen. De prima 
douches zijn inbegrepen.

Terneuzen heeft twee concurrerende jachthavens in de oude veerhaven. Allebei wat krakkemikkig 
en vervallen. Ook de stad zelf heeft helemaal niets, alleen maar winkelstraten met een leegstand 
van 50%. De kosten waren € 16,50, waarbij de douche werkte op halve euro’s. Wel een lekkere 
douche, trouwens. Op laag water lagen we aan de B steiger vast. En het was 4 dagen vóór 
springtij.

Breskens is veel welvarender, mede door het toerisme maar heeft ook niet heel erg veel sfeer. De 
haven is aangenaam en goed, de kosten zijn € 23,83. Voor de elektriciteit moet je dan wel nog 
extra betalen.

Marina Cadzand is kunstmatig aan het strand geplakt. Hij is nieuw (2017 dacht ik) en met zijn € 
30,88 aardig aan de prijs. Je ligt er uitstekend. Nadeel is dat Cadzand zelf niet zo erg veel heeft, 
of het moet de mogelijkheid zijn bij laag water het Zwin door te waden en dan naar Knokke te 



wandelen over het strand. Maar dan moet je wel een enorme omweg waken om weer terug te 
gaan, een bus is er immers niet en bij hoog water langs het strand is onmogelijk.

Colijnsplaat kostte nog steeds € 22,66

Burghsluis heeft helemaal niets, behalve een lief haventje (€ 22,33) en een restaurant. Het ligt aan 
het einde van de geul naar de Oosterscheldedam. Je schijnt door te kunnen via het Oliegeultje, 
maar dat lukt alleen op hoogwater en dan is het zinloos om de zee op te gaan vanwege de 
stroming. Dus iedereen keert na een tijdje terug richting Zeelandbrug. Boodschappen op vier 
kilometer afstand in Burgh-Haamstede.

En terug naar Zierikzee, waar niets was veranderd.

Voor € 27,98 all-in mogen we in de binnenhaven van Wemeldinge liggen. Er is een 
watersportwinkel en prima sanitair, maar het dorpje is niets. De Spar ligt vrij ver weg. Het 
bruggetje voor de haven opent en sluit automatisch. Bij mooi weer zwemmen er kinderen in de 
vaargeul.

De Delta Marina in Kortgene heeft alles wat je van een marina kunt verwachten voor € 27,62. Hij 
maakt deel uit van de SevenSisters. Als je bij eentje ligt krijg je bij de volgende 25% korting. Wij 
betaalden na Wemeldinge € 21,38.

In St. Annaland waren onze gegevens gewist. Maar alles was verder hetzelfde als vorig jaar. De 
kosten zijn € 23,32

Willemstad is vertrouwd (€ 24,36) De Krammersluizen duurden weer lang, zoals gewoonlijk. 
Bovendien zijn ze wat klein. Nu was het niet heel erg druk, maar toch kon niet iedereen mee, Twee 
grote strijkijzers en hij ligt al half vol. 

De Koninklijke in Dordrecht ligt lekker centraal, heeft alles wat je van een haven kunt verwachten 
en is niet duur (€ 17,73) Bovendien is Dordt een leuke stad.

Via de staande mast naar de Braassem, dat vereist nogal wat planning voor de bruggen. De 
Watersportvereniging, de zuidelijkste aan het meer, heeft uitstekend clubhuissanitair maar je moet 
betalen voor elektra en water op de steigers. Ze rekenen € 15 per nacht.

En toen lagen we weer in onze thuishaven op de Mooie Nel. 

Eind oktober hebben we de boot omgevaren naar Schoteroog voor het “hellen”. 



Reisschema 2021:

Datum Plaats van aankomst afgelegde
afstand (nm)

Mei
19 Zaandam   9
20 Amsterdam (Sixhaven)   5
23 Monnickendam 20
26 Hoorn 13
29 Lelystad (Bataviahaven) 16
31 Marker Wadden   5

Juni
  1 Enkhuizen   9
  3 Medemblik 12
  5 Stavoren 11
  6 Heeg 11
  7 Sneek 10
  9 Franeker 29
10 Terschelling 25
15 Vlieland   7
19 Harlingen 18
22 Makkum 11
24 Andijk 24
27 Lelystad (Bataviahaven) 25
28 Hoorn 16

Juli
  1 Enkhuizen (Buyshaven) 13
  3 Den Oever (marina) 19
  4 Den Oever (waddenhaven)   1
  5 Den Helder 13
  8 Oude Schild (Texel)   9
12 IJmuiden 39
13 Scheveningen 27
16 Roompot Marina 49
18 Colijnsplaat   6
20 Zierikzee   4
22 Roompot Marina   8
23 Vlissingen 24
25 Middelburg   6
30 Goese Sas 17
31 Goes   3

Augustus
  3 Tholen 16
  5 Terneuzen 23
  7 Breskens 12
11 Cadzand   9
13 Colijnsplaat 31
14 Burghsluis   9
17 Zierikzee   8



19 Wemeldinge 10
21 Kortgene   9
23 St Annaland 16
24 Willemstad 19
25 Dordrecht (KDR&ZV) 15
29 WV Braassemermeer 30
31 Haarlem (Penningsveer) 20

Oktober
28 Haarlem (Schoteroog).   2

Totaal 743
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