
Presentatie aangepast plan jachthaven Uithoorn



De huishoudelijke mededelingen



Wat gaan we vanavond doen?

● Even achterom kijken

Jaap Schippers – E-Harbour
● Presentatie aangepast plan 

Caroline Jansen – gemeente Uithoorn
● Procedure

● Ruimte voor vragen en reacties



Even achterom kijken

● Jachthaven tussen passantenhaven en Thamerkerk

● Masterplan Dorpscentrum

● Presentatie plannen oktober 2021

● Reacties (waterlodges, parkeren)

www.jachthavenuithoorn.nl



vragen



Op basis van uw reacties op de 
vorige presentatie hebben wij 
onze plannen voor Jachthaven 
Uithoorn aangepast.
We zijn benieuwd wat u van dit 
nieuwe plan vindt.



Jaap Schippers
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OVER MIJ

jaar ervaring als duurzaam 
ondernemer op het water

jaar oud

kinderen en getrouwd



EEN TOEKOMST
WAARIN ER 
GEEN BOOT MEER 
RONDVAART 
DIE SCHADELIJKE STOFFEN 
UITSTOOT. 

DAT IS DE
MISSIE VAN
E-HARBOUR



1. Ontwerp en bouw van elektrische 
jachthavens en havenconcepten.

1. Beheer van duurzame jachthavens en van 

de daarmee verbonden infrastructuur
voor elektrisch laden.

1. Advies aan en begeleiding van gemeenten 

in hun transitie naar uitstootvrij varen.



E-Harbour 
jachthavens

● Krachtige elektrische 
infrastructuur voor snel 
opladen van boten

● Focus op innovatieve 
gebruiksmogelijkheden

● Duurzaamheid staat 
voorop

● Haven van de toekomst

● Elektrische infrastructuur 
onvoldoende

● Beperkt gebruik van 
innovatieve mogelijkheden

● Geen/beperkte focus op 
duurzaamheid

● Geen bestaansrecht op lange 
termijn zonder toekomstvisie

Reguliere 
jachthavens 



E-Harbour Uithoorn

Een duurzame, toekomstbestendige jachthaven in 
prachtig woon- en recreatiegebied



Ons aangepaste concept
● Een jachthaven gericht op (toekomstige) 

sloepbezitters uit Uithoorn.  

● Géén waterlodges voor recreatief verblijf.

● Wel: 45 ligplaatsen voor boten tot 7 meter, 
5 ligplaatsen voor boten tot 10 meter.

● Smart charging oplaadpunten: elektrische boten 
voorrang.

● Scoutingboot kan voorlopig blijven liggen.



vragen



Plan van aanpak m.b.t. gevreesde parkeerdruk

1. Focus op Uithoornse sloepbezitters = minder 
autoverkeer.

2. Gefaseerde aanleg: fase 1 = 50 ligplaatsen met 
30 parkeerplaatsen op parkeerterrein The Mix.

3. Daarna: onderzoek naar de feitelijke 
parkeerdruk door de jachthaven.

4. Op basis hiervan + nieuw parkeerbeleid 
gemeente: start fase 2 (bouw tweede deel 
jachthaven + benodigde parkeerplaatsen).



vragen



Impressie Jachthaven Uithoorn





1 x P invaliden

strook voor kort parkeren (grastegels)

fietsparkeren (grastegels) 

afvalcontainer



Zo hebben wij het plan voor
Jachthaven Uithoorn
aangepast aan uw wensen.
We zijn benieuwd wat u van 
dit nieuwe plan vindt.



vragen



Procedure

Fase 1: 
Samenwerkingsovereenkomst (raad: april)

Omgevingsvergunning (start maart)

Fase 2:
Aanvulling op Samenwerkingsoverkomst (raad)

Omgevingsvergunning (Omgevingswet)



vragen



Dank voor uw 
aandacht

Jaap Schippers
1 maart 2022




