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• Wie zijn wij? 

• HISWA het watermerk 

• HISWA de brancheorganisatie 

• Positionering in maritiem cluster 

• Missie en focuspunten 

• Nederland, watersportland! 

• IJsselmeergebied/Flevoland eruit gelicht! 

• Trends & Ontwikkelingen 

• Groeiremmers en groeikansen 

• Campagne Welkom op het Water 

• HISWA te Water naar Lelystad! 









Komt naar Flevoland!    NDSM-werf Amsterdam Noord 

HISWA te Water Boot Show 



Bataviahaven 





HET WATERMERK 



• 98% naamsbekendheid onder de watersporters 

• Vakkundige, betrouwbare en professionele bedrijven 

• Optimale zekerheid voor watersporters 

• HISWA Algemene Voorwaarden & Contracten 

• Geschillencommissie Waterrecreatie 

• HISWA kent meerdere merkdragers: 

- HISWA Vereniging 

- HISWA te Water 

- HISWA Amsterdam Boat Show 

- HISWA Holland Yachting Group 

HISWA het watermerk:  

keurmerk in de watersport voor consumenten 



 
 
 

• 1932: Oprichting 
 

• 1933: Eerste HISWA beurs 
 

• 1983: Eerste HISWA te Water 
 

• 2012: HISWA te water naar NDSM-werf Amsterdam 
 

• 2013: Hoofdkantoor van Driebergen naar Amsterdam 
 

• 2018: HISWA te water naar Bataviahaven in Lelystad 

 

 

Nederlandse Vereniging voor Handel en Industrie op het gebied 

van Scheepsbouw en Watersport 

 



 Public Affairs  (inter-)nationaal & regionaal 

 Ledenservice en helpdesk 

 Leden voordeel programma / HBC 

 Certificatie en Kwaliteitseisen 

 Werkgeversorganisatie / cao 

 Bijeenkomsten en trainingen  

 HISWA merk en Boot shows  

 Arbo, veiligheid en milieu projecten 

 Marketing & innovatie projecten 

 

Full service Brancheorganisatie met ca 900 leden 

 Architecten 

Jachtexperts 

Jachtmakelaars 

(Super-)Jachtbouw 

Jachtservice 

Zeilmaker en tuigerij 

Import motoren 

Import pleziervaartuigen 

Groothandel en dealers  

Toeleveranciers 

Charterbedrijven/bruine vloot 

Jachthaven en winterstalling 

Zeilscholen 

Verhuur pleziervaartuigen 

Onderwatersport 



HISWA is hét Nederlandse kwaliteitsmerk in de watersport 

en waterrecreatie. HISWA ondersteunt, verbindt en 

promoot haar leden en behartigt als 

ondernemersorganisatie de (collectieve) belangen van de 

aangesloten watersportbedrijven in binnen- en buitenland. 

 

 

HISWA missie 



Netwerk van  
ondernemers 

• Besturen en commissie 
• Maatwerk leden- en 

themabijeenkomsten 
• Kennis en dialoog  
• Agenda bepalend 
• Invloed op beleid 

Algemeen 
Organisatie 
Communicatie 
Producten & Diensten 
(financiële) Middelen 

Marketing & Kwaliteit 

• Exportcampagnes 
• Marketing sectoren 
• Marktonderzoek 
• Welkom op het water 
  
• Voorwaarden/Garantie 
• Laden HISWA-merk 
• Vakbekwaam  Belangenbehartiging & Lobby 

• Focus aanbrengen i.s.m.  
bestuur / leden 

• Gericht op watersportindustrie 
• Betrokkenheid leden 
• Invloed publieke opinie 
• Samenwerking partners Focuspunten  

HISWA algemeen 





Belangrijke organisatie-netwerken 
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• 1,5 miljoen watersporters 

• 500.000 vaartuigen 

• 4500 kilometer vaarwater 

• Uniek stelsel van meren, rivieren, kanalen, zeeën 

• 4.000 watersportbedrijven: grootste dichtheid! 

• 2,25 miljard bruto-omzet per jaar (1,25 miljard export) 

• 25.000 werknemers in de branche 

 

Nederland, watersport land 

De ideale vrijetijdsbesteding: 
Nederland Waterrecreatieland 





IJsselmeergebied  

Watersport economie: 

• 230 jachthaven (21% van NL)  

• 36 duizend ligplaatsen 

• 375 duizend passanten-nachten 

• 730 miljoen euro directe omzet watersport & 

charter 

 

Gastvrijheids economie: 

• Horeca 

• Verblijfsrecreatie 

• Dagrecreatie en oeverrecreatie 

 







Maar ook in Flevoland: 

Aantal ligplaatsen gedaald  met 1,5% 

Winterstalling gedaald 

Aantal boten gedaald met 8% 

Gemiddelde bezetting = 78% 

Passanten gedaald met 8% 

En meer bootovernachtingen passanten 

  



Levenscyclus watersport sector 



Sinds 2008 daalt de vraag en omzet… 



Vitaliteit booteigenaren: leeftijd 

Bron: NBTC-NIPO / HISWA 2013  

• 18% 

kajuitjachteigenaren < 

35 jaar (NL 26%) 

•  30% 

kajuitjachteigenaren  > 

65 jaar (NL 16%) 



Vitaliteit gebruik vaartuig: passages 



Vitaliteit gebruik vaartuig: vakanties 



• Veranderd koopgedrag consumenten 
• Diversiteit levensstijl consumenten: van bezit naar gebruik 
• Vergrijzing watersporter door demografische ontwikkelingen 
• Daling jeugd participatie traditionele watersport 
• Daling gebruik door eigenaren vaartuigen 
• Versnelde daling verkoop vaartuigen door economische crisis 
• Daling omzet & marges watersportbedrijven 
• Explosieve concurrentie met andere sectoren 
• Overcapaciteit aanbod 
• Verdergaande bezuiniging raakt watersport  
• Europese, Nationale of regionale beprijzing vaarwegen 
 

Trends & ontwikkelingen samengevat 



Genoeg potentie 15-49 jaar 
meer potentie dan huidige gebruikers 

 

Bron: Q&A: Visie op Watersportdetailhandel, 2012  



Van bezitten naar beschikken 

Aantrekkelijkheid nieuwe concepten 

5% 

2% 

1% 

2% 

29% 

22% 

11% 

11% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

het delen van een boot met een
groep mede-eigenaren (gedeeld

eigendom)

het delen van een boot via een
bemiddelingsinstantie (organisatie is

verantwoordelijk voor onderhoud
e.d. | u betaalt abonnementsgeld)

het kopen en verhuren van een boot
(buy & charter)

het leasen van een boot

zeer aantrekkelijk aantrekkelijk

Bron: NBTC-

NIPO / HISWA 

2013  

 







Over de campagne 

Welkom op het water is een nationale campagne – powered by HISWA. Het 
doel: zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor watersport en 
waterrecreatie. Want: watersporten geeft je een ander perspectief! 
 

Hoofddoelstelling: meer mensen, meer 
uren het water op krijgen 
 
HISWA Vereniging richt zich met de campagne op niet-watersporters of 
mensen die in het verleden aan watersport hebben gedaan.  
Dit is te verdelen in de volgende groepen:  
* Kinderen 8-12 jaar  
* Jongeren 16-25 jaar  
* Gezinnen met kinderen, ouders in de leeftijd 35-50 jaar 
 
Website: www.welkomophetwater.nl  

http://www.welkomophetwater.nl/














• Bodytekst: maximaal 5 bullets 

TITEL 



• Bodytekst: maximaal 5 bullets 

TITEL 



Volop kansen, maar er zijn ook groeiremmers 

 
‘Eerlijk spel is gelijke regels’ 

• Ongelijke fiscale vlagvoering regels charter megajachten 

• Illegale import niet gekeurde vaartuigen en producten (CE / ISO) 

• Selectieve handhaving overheid (arbo, milieu etc.) 

• Regionale heffingen (toeristenbelasting, OZB, lokale lasten) 

• Exclusieve onterechte staatssteun gemeente 

• BTW vrijstelling Watersportverenigingen 

• VpB vrijstelling overheidsbedrijven 

• Markt en Overheid: indirecte overheidssteun 



• Natuurwetgeving w.o. Natura 2000 

• Nautische Infrastructuur, w.o. bezuinigingen en versoberingen 

• Regelzucht en lastendruk 

• Specifieke wetgeving met negatieve neveneffecten 

 - brandveilig gebruik ‘overige plaatsen’ 

 - werkkostenregeling 

 - belastingherziening 

 - verbod op groeiremmers: herbicidenrichtlijn 

Andere groeiremmers en ontwikkelingen 





Tijdsbesteding 



• Natuur en landschap  

• Ruimte en weidsheid 

• Horizon, silhouette en zichtlijnen 

• Natuurelementen water, wind en zon 

• Licht en duisternis 

• Stilte en rust 

 

Kwaliteit en kernwaarden IJsselmeergebieden 



De klap van de Molen  
Markermeer en IJmeer 
• Brug Almere – IJburg  
• Buitendijkse bouwen 
• Hoogspanningsmasten 
• Waterplantvelden 
• N2000 no go areas 
IJsselmeer: 
• Waterpeilverhoging 
• Dijkverhoging 
• Hoogspanningsmasten 
• N2000 no go areas 
Gehele IJsselmeergebied: 
•  5 windturbineparken 



Duurzaamheid kent meer dimensies 



 

17% versobering 
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Ander landschap 



Waterplanten 

Overlast (landelijk) enorm! 

Cabomba 

Fonteinkruiden 

Bessenwier 

Waterpest 

 



 

 

• Rijkswaterstaat maait alleen in de vaargeul 

 
• Zeer onveilige situaties buiten de vaargeul 

 

• Kamervragen aan de minister 

 

• Opdracht Tweede Kamer gesprekken regio 

 

• Stuurgroep Waterplanten: HISWA, Watersportverbond,  

• Sportvisserij Nederland en Platform Waterrecreatie 

 

• Voorstel naar I&W oplossingen korte-midden en lange termijn 

 

• Maaien is het meest doeltreffend 

 

• Bijdragen van provincies en gemeenten, inzet van waterrecreatiesector 

 

• Flevolandse bijdrage van zeer groot belang! 
 
 







• Bodytekst: maximaal 5 bullets 

TITEL 



• Bodytekst: maximaal 5 bullets 

Vaardoel Markwadden? 





Nieuw dit jaar: 

- Proefvaren voor iedereen  

- Strategische 
samenwerkingen 

- vrijdagavond opening 

- lagere deelnametarieven 

- HISWA te water 35 jaar!! 
 



  

FAQ’
S 
 
 





Statistieken op dit moment 
voor de editie in 2018: 

 

- Nu al meer dan 200 boten 
aangemeld, 

- dat zijn er 100 meer dan 
vorig jaar op dit moment, 
 



 

Hartelijk dank voor uw aandacht! 

 
Flevoland Havenprovincie 

Genootschap Flevo 

 


