
Watersportvereniging Texel

Bewogen jaren en spectaculaire 

ontwikkelingen



Haven Oudeschild in 1966



Watersport Vereniging Texel

▪ Opgericht  in 1966 met 25 leden

▪ In oude haven geen eigen ligplaatsen

▪ Trailerbare vis- en sportbootjes

▪ Takelen bij werkplaats Hemelrijk

▪ 1971 WSV steiger in NIOZ haven

▪ 1971-1972 aanleg werkhaven dijkwerken

▪ Perspectief: ruimte voor WSV in werkhaven



Steiger WSV in NIOZ haven

Mosselproefstation

WSV steiger  bereikbaar 

met trekpontje



1971-’72 aanleg werkhaven + centrale
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WSV- haven in hoek werkhaven



Na voorjaarstorm april 1973



Ontwikkelingen vanaf 1973

▪ Groei ligplaatsen leden

▪ WSV exploitatie passanten

▪ Clubschip met voorzieningen

▪ Grote groei bootovernachtingen 

passanten, reeds 2.500 in 1975



WSV- haven 1974



De groei zet door 

van leden en passanten



Juli 1981: zomerse drukte



Augustus 1984: puzzelen met ruimte



Juni 1985: ingeklemd tussen dok en dijk



Juni 1985: maximum capaciteit bereikt



Toeristische groei blijft aanhouden

▪ Druk passanten WSV haven te groot

▪ Veiligheid in het geding

▪ Initiatief voor aparte passantenhaven



1986: voormalig kleidepôt klaar 
voor aanleg aparte passantenhaven



1987: passantenhaven in aanleg



Nieuwe passantenhaven

▪ Gereed in 1988, 220 ligplaatsen

▪ Stichting Passantenhaven Oudeschild (SPO) 

opgericht, WSV en gemeente in bestuur

▪ Exploitatie SPO met gemeente garantie



Watersporthavens 1988



Voortvarende ontwikkelingen 

passantenhaven

▪ 1990 bouw sanitaire voorzieningen

▪ 1993 bouw horecapaviljoen 

▪ Stabilisatie bootovernachtingen op 15.000

▪ Positieve exploitatie resultaten

▪ Vorming financiële reserves



1999: plan herinrichting havengebied

▪ Gemeentelijk project in Rijkshaven

▪ Subsidies Europa en Provincie

▪ Veiligheid: scheiden beroeps- en pleziervaart

▪ Uitbreiding kades visserij

▪ WSV uit werkhaven naar passantenhaven

▪ Passantenhaven in voormalig koelwaterbassin

▪ Kansen nieuwe ontwikkelingen en innovatie



Havengebied Oudeschild 1999

Toekomstige 

passantenhaven

Toekomstige 

WSV-haven



Draagvlakprobleem watersport

▪ Tweede havenmond onaanvaardbaar

– degradatie belevingswaarden haven 

– verzanding, golfoploop

– verlies ligplaatsen

▪ Ontbreken financiële garanties

– verplaatsingskosten

– erfpachten

– baggerkosten



Plan met 2e havenmond
naast asfaltcentrale / geen financiële garanties



Instelling  werkgroep

▪ Voorkom 2e havenmond 

▪ Zorg voor financiële garanties

Strategie werkgroep

▪ Objectieve deskundige argumenten

▪ Privaatrechtelijke druk

▪ Draagvlak participanten havengebied



Havenmond Oudeschild



Resultaat

▪ Waterloopkundig Laboratorium:

– één havenmond ook verantwoord

– compromis: havenmond 4 meter verbreden

▪ Januari 2000 : 

gemeente en subsidiegevers “overtuigd”  

▪ WSV en SPO krijgen financiële garanties



Voormalig koelwaterbassin

de toekomstige passantenhaven



Juni 2000 aanvang uitvoer project
Watersport in bouwteam



December 2000 
bestuur neemt nieuwe passantenhaven in



Zomer 2001
nieuwe passentenhaven provisorisch in gebruik



Visie en kansen passantenhaven

▪ Nieuw naam: Waddenhaven Texel (WHT)

▪ Nieuw concept: duurzaam - verblijfskwaliteit

▪ Privatisering, onafhankelijk van gemeente

▪ Opzet bedrijfsmatige organisatie

▪ Van 220  naar 250 ligplaatsen



Organisatorische aanpassingen

▪ WSV concentratie op verenigings activiteiten

▪ WHT zelfstandig en onafhankelijk 

toeristisch havenbedrijf

▪ Samenwerkingsovereenkomst WSV - WHT

▪ WHT passantenbeheer in WSV-haven

▪ Voormalig toiletgebouw wordt WSV clubhuis



2002 WSV en WHT haven in bedrijf



Havengebied 2002



Volle WSV- haven zomer 2004



Financiële afwikkeling stagneert

▪ Gemeentelijk overname Rijkshaven mislukt

▪ Gemeente frustreert financiële afspraken

▪ Positie ondergronden niet geregeld

▪ Escalatie en dreiging juridische stappen

▪ Klachtenprocedure gegrond, afspraken:

– geen wederzijdse bedreigingen meer

– nieuwe onderhandeling overname Rijkshaven

– afwikkeling na overname havens van Rijk

– oplossing in samenhang overname ondergronden 



Dec. 2009 overname ondergronden

▪ Overeenstemming financiële afwikkeling

▪ Eind goed, al goed na bijna 10 jaar



Watersporthavens vol in bedrijf



WSV Texel, een trotse 50 jarige 

WSV- haven, 9 juli 2016

foto Jaap Eelman



Dank voor uw aandacht!

Samenstelling en luchtfoto’s

Jook Nauta


