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Jachthavenweg 3 
4486 CZ   Colijnsplaat 
tel  (+) 31 113 695762 
fax (+) 31 113 695230 
e-mail havenkantoor@wsvnb.nl  

 

 

Geachte watersporter, 
 

Het doet ons genoegen u informatie over onze vereniging 
en haar jachthaven in Colijnsplaat te mogen toezenden. 

 
 

 
Voorzieningen voor leden en ligplaatshouders. 
 

 

 

Aantal ligplaatsen: 
ca. 550 ligplaatsen tot 20 meter bootlengte.  

 
Clubgebouw: 

Moderne toiletten  
Warme douches, het hele jaar door open 
Zeer uitgebreide wasserette 
Clubhuis de Yachtclub 

 
Ligplaatsen met vingersteigers: 

Maken uw schip goed  bereikbaar tot ⅔  van de lengte 
Elektriciteit 220 volt: 4, 10 en 16 Ampère 
Drinkwatertappunten 
Bagagewagentjes 

 

Commissies: 
verzorgen het hele jaar door verschillende evenementen 
voor de vereniging o.a.: 
- evenementencommissie  (o.a. Clubweekend) 
- jeugdcommissie  (Jeugdzeilen in Optimisten) 
- wedstrijdcommissie   (Diverse zeilwedstrijden) 
‘s Winters 1e zaterdag van de maand Goofy’s Races 

 

Overig faciliteiten: 
Parkeergelegenheid 
Trailerhelling 
Telefooncel 
Zandstrandje aan de Noordelijke havendam 
Reparatie- en servicebedrijf Delta Yacht met 
botenlift tot 30 ton, winterstalling en watersportwinkel. 
Fietsverhuur 
Supermarkt en warme bakker op 300 meter loopafstand. 

 

 

Aan de rand van het  prachtige 

natuur - en watersportgebied de 

Oosterschelde ligt de haven van 

het 400 jaar oude  vissersdorpje 

Colijnsplaat 
 

Deze getijde haven bestaat nu 

naast de vissershaven ook uit  

een moderne jachthaven met 

550 vaste ligplaatsen. 
 

Tot 1960 was Colijnsplaat een 

belangrijke haven voor afvoer 

van de op het eiland 

geproduceerde  landbouw-

gewassen. Na afdamming van 

het Veerse Gat ontstond de 

behoefte aan een vissershaven 

voor de Veerse- en 

Arnemuidense vissersvloot.  
 

In 1980 begonnen de activiteiten 

voor de dijkverzwaring rondom 

de Oosterschelde in het kader 

van de Deltawerken. De haven 

werd vergroot en er ontstond 

plaats voor een jachthaven die 

tot op heden door onze 

vereniging wordt geëxploiteerd. 
 

Het dorp - direct aan de haven 

gelegen - beschikt over een 

kenmerkend stratenplan. De 

Voorstraat - als voornaamste 

straat - met zijn karakteristieke 

leilinden loopt van de haven 

naar de kerk. Hier in de kern van 

het dorp zijn de meeste winkels 

en restaurants met gezellige 

terrasjes te vinden. 
 

Natuurlijk vindt men dankzij de 

aanvoer op de mijn van verse vis 

en garnalen veel van deze 

lekkernijen terug op de 

menukaart van de verschillende 

restaurantjes in het gezellige 

dorp. 
 



 
Watersportvereniging Noord-Beveland. Opgericht 07-04-1966. Aangesloten bij K.N.W.V. 

 
Kosten samenstelling ligplaats 

 
 

Eenmalige kosten 

 
1. Entree vereniging €   72,00 
2. Entreegeld haven  € 254,20                                                      

                                                 € 326,20 
   

 
Jaarlijks 

terugkerende 
kosten 

 

 

 
1. Lidmaatschap €  75,00 per jaar    
2. Liggeld €  37,16 per m2 box maat    
3. Toeristenbelasting                      op basis van forfaitaire heffing, welke  
                                                          jaarlijks wordt vastgesteld door de  
                                                          gemeente Noord-Beveland 
4. Elektriciteitsverbruik naar verbruik tegen de geldende kWh-       

                                                   prijs. Afrekening  2x per jaar.(april en         
                                                    oktober)    

 
 

 
 
Lidmaatschap. 
Om in aanmerking te komen voor een ligplaats dient men lid te worden van de Watersportvereniging 
“Noord-Beveland”.  
 
Bij dit informatiepakket treft u een aanvraagformulier. 
Dit stuurt u volledig ingevuld retour.  
Tegelijkertijd maakt u € 326,20 entreegeld over op een van onze rekeningen vermeld op het aanvraag-
formulier. 
Indien wij niet direct een ligplaats kunnen aanbieden plaatsen wij u op de wachtlijst. 
Ook hiervoor dient u lid te zijn van onze vereniging.  
In dit geval betaalt u alleen € 72,00 entreegeld dat later, bij het verkrijgen van een ligplaats, aangevuld 
dient te worden tot het volledige entreebedrag van € 326,20. 
 
Indien er een passende ligplaats voor u beschikbaar is, krijgt u daarvan zo spoedig mogelijk bericht. 
 
 

 
Plattegrond haven 
 
  
 
 
 
 
 
  

 

N 


