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Beleving IJsseldelta 

Marktontwikkelingen en trends waterrecreatie 

Wat moet je daar mee in de Ijsseldelta?

Wat zijn kansrijke ontwikkelingen en mogelijkheden?



Trend: Vergrijzing van de watersporter

• Te weinig aangroei van onder af

• Leeftijd bezoekers HISWA hoger

• Nieuwkomers zijn zelden kajuitboten

• Bootbezitter gemiddeld 60 jaar

• 80% kocht zijn eerste boot voor zijn 40ste jaar

• Tot jaren negentig 2,5% interesse in koop

• Dit daalte tot 1%

• Qua reguliere interesse moeten er zorgen zijn!



Jeugd zorgt voor nieuwe watersporters?

• Als kinderen maar op zeilkamp gaan komt het goed

• Maar kinderen van nu zijn anders (cultuur & interesse)



De samenstelling van Nederland verandert

Sterke groei van mensen vanuit andere culturen, met name jongeren



Bootgebruik zal dalen

25.000 verweesde schepen in Nederland? En de rest.



De omvang van de vloot zal krimpen

• Door vergrijzing zal richting 2050 het aantal boten in NL dalen tot 2/3 van nu

• De vitaliteit verschilt per deelsegment, de sloep heeft meer fans dan gebruikers

• Hollandse Plassengebied is het populairst voor sloepen



Vaargedrag verandert, steeds minder dagen

Sluispassages dalen

Nu al veel meer deelnemers dan boten

Interesse niveau is anders



Delen

Voor mensen met aanschafplannen is in 40% van de gevallen delen een 

serieus alternatief



Nieuwe deelconcepten



Zorgen voor nieuwe watersporters



Nieuwe deelconcepten



Per soort boot verschillend perspectief

Alleen de sloep is een mogelijk groeisegment

Motorjachten is in potentie het sterkst dalende segment

Snelle motorboten stabiel of lichte groei



Trend: de boot als drijvende caravan

Minder varen, meer verblijven in de haven

Campings en jachthavens groeien steeds meer naar elkaar toe



Cross over 

Is dit nu een varende ark of een vierkante boot?



Cross over 

Is dit nu een varende ark of een vierkante boot?



Een moderne camping heeft assortiment



Trend: jachthaven als camping…? Saai!

• Plattegrond jachthaven:

• Boxen van 8 meter, 10 meter, 12, 14 etc.



Dit is een jachthaven…

Jachthavens lijken op elkaar, maar zijn ook heel verschillend. 

Variatie is nodig in een gebied voor een compleet aanbod



- Datum invoeren - Havens à la Carte - Dia nummer invoegen -

HAVENS À LA CARTE



Watersport moet segmenteren



Marktanalyse en trends voor de IJsseldelta

De omvang van de vloot daalt, met gevolgen voor jachthavens 



Marktanalyse en trends voor de IJsseldelta

De soorten vaartuigen veranderen, met gevolgen voor het vaargebied



Marktanalyse en trends voor de IJsseldelta

Andere gebruikers op het water, het water is van iedereen 



Analyse van de IJsseldelta

Top-kwaliteit verblijfsrecreatie

Je regionaam is een rivier

Doe er dan ook wat mee!! Drie adviezen!



Kansen voor de IJsseldelta

Stad en water, een steeds betere combinatie….

Variatie in vaargebieden, groot water en klein water….

Veel oevers met veel ontwikkeling betekent extra kansen….



1. Lage drempels. Eenvoud is alles

Zoek naar ‘Giethoorn eenvoud’. Iedereen kan bootje varen



2. De stad aan het water…. Anno nu

Zorg voor nieuwe (en oude) landmarks die op Instagram komen….



3. Maak het water van allemaal….

Zorg dat water onderdeel wordt van ieders plezier (af en toe…)
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Trends die kansen kansen opleveren

Zwartsluis

Zwolle

Kampen

Welke trends bieden kansen voor de regio Ijsseldelta (en waar)



Trends die bedreigend zijn 

Zwartsluis

Zwolle

Kampen

Welke trends vormen een bedreiging voor toerisme in de regio 



Op de grens van land en water

Zwartsluis

Zwolle

Kampen

Wat zijn volgens u de belangrijkste mogelijkheden  voor de IJsseldelta aan de waterkant?



Op de grens van land en water

Zwartsluis

Zwolle

Kampen

Wat zijn volgens u de belangrijkste mogelijkheden voor de IJsseldelta aan de waterkant?



Doelgroepen op en aan het water

Wat zijn volgens u de belangrijkste doelgroepen voor gebied? Kies er maximaal 5



Events voor de stad

Welke evenementen zouden het profiel van de steden in de IJsseldelta versterken?



Uw gouden tip voor een bijzonder gebied

Drie tips voor het ommeland (gerelateerd aan 

water)
Drie tips voor de stad (gerelateerd aan water) 


