
 
 
 
 
 

Bijlage 1 Samenvatting toets locaties 
 

Locaties  Haalbaarheid 
Olifant is 18 m x 4 m breed 

Toets aan 
bestaande kaders 

Kosten / baten 

1.Locatie 
Spaarneborgh  
MZK 099 

Bezwaar van de omgeving. Voldoet.  € 450,12  
(voor 2021) 

2. Langs het 
Heemsteeds Kanaal ter 
hoogte van de monding 
aan het Zuider  
Buiten Spaarne 

Een ligplaats aan de monding 
van het Heemsteeds Kanaal 
maakt toegang vanaf het Zuider 
Buiten Spaarne gevaarlijker 
mede door golfslag van 
vaartuigen die door het Zuider 
Buiten Spaarne varen.  Door 
golfslag en het continu “trekken” 
aan de aanlegvoorziening is 
mogelijk schade aan zowel de 
aanlegvoorziening maar ook aan 
het vaartuig te verwachten.  

Voldoet.  € 450,12  
(voor 2021) 

3.Verplaatsing naar 
locatie Oude Slot aan 
de ringvaart 
(Haarlemmermeer) 

De eigenaar van het vaartuig 
geeft aan dat hier te weinig 
toezicht is op het vaartuig en dat 
dit daarom geen goede locatie 
is.   

Voldoet niet. Een 
vaartuig komt niet in 
aanmerking voor een 
vergunning aan de 
Ringvaart als een 
vaartuig een breedte 
heeft van > 2m 
volgens de 
Verordening 
openbaar water 
provincie NH.  

Onbekend (conform 
het 
ligplaatsenbeleid 
prov. NH) 

4. Nieuwe locatie in de 
haven op de plek van 
de rondvaartboten. 

De eigenaar van het vaartuig 
heeft aangegeven dat de kosten 
voor deze locatie niet in 
verhouding staan tot het 
hobbymatig houden van een 
(plezier)vaartuig.  

Voldoet niet. De 
Verordening 
openbaar water en 
het Havenreglement 
bieden geen 
mogelijkheid.  

De plek van de 
rondvaartboot is ter 
grootte van 5 
ligplaatsen (boxen) 
aan de 
Industrieweg. 
Iedere box wordt 
verhuurd voor €870 
excl. BTW. In totaal 
is  voor deze locatie 
een opbrengst 
geraamd van :  
€ 5263,50 incl. BTW 

5.Heemsteeds kanaal, 
verlengde van de 
Matthijs Vermeulenlaan 
(MZK 053/054 en MZK 
055/056) 

Deze locatie is gelegen tussen 
het Spaarneborgh en het 
appartementencomplex (Von 
Brucken Focklaan).  
De eigenaar van voornoemd 
vaartuig is positief over deze 
locatie. 

Voldoet. € 450,12  
(voor 2021) 

6. Cruquiushaven  De Cruquiushaven ligt vol. Voldoet niet. De 
Cruquiushaven is een 
woonschepenhaven. 
De Olifant is geen 
woonschip.  

Onbekend 

7. Het verlengde van 
het Jaagpad langs het 
Spaarne ter hoogte van 
de achtergevel van het 
voormalig Spaarne 
Gasthuis. 

Er is hier momenteel geen plek 
beschikbaar.  

Voldoet.  € 450,12  
(voor 2021) 



8.Langs het 
Heemsteeds kanaal 
achter de Prinses 
Beatrixschool 

De Olifant heeft een diepgang 
van 1 meter. Voor deze locatie 
zijn dieptemetingen uitgevoerd. 
Deze locatie is te ondiep. 
Baggeren is hier niet mogelijk.  
De diepte van het 
onderwaterbanket (ondiepe 
deel) is gerelateerd aan het type 
beschoeiing en de constructie 
van de beschoeiing. 

Voldoet.    € 450,12  
(voor 2021) 

 


