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Op 14 juni jl. hebben wij via de Gooi en Eemlander kennis genomen van het initiatief voor het 
suppen in de aanloophaven. Aangezien in dit bericht uitdrukkelijk de koppeling wordt gelegd 
met de aanloophaven geven wij u met deze mededeling de achtergrond.   
 
Gesprek initiatiefnemer over aanloophaven  
Op 19 mei jl. hebben wij met deze initiatiefnemer een gesprek gehad. Daarbij is deze 
initiatiefnemer op een gelijke manier geïnformeerd als andere eerdere initiatiefnemers voor 
deze locatie.  
Aangegeven is dat net als bij andere initiatieven er momenteel een traject loopt met de 
curator. Insteek daarbij is dat de gemeente volledig eigenaar wordt van de locatie, waarna 
bezien wordt of de gemeente zelf in een invulling kan voorzien. Mocht dit niet leiden tot een 
invulling dan is een andere mogelijkheid dat de gemeente een aanbesteding uitschrijft 
waarbij alle initiatiefnemers als ook de markt worden benaderd om een plan in te dienen voor 
deze locatie. Uiteraard worden de aanbestedingsvoorwaarden daarvoor in overleg met u 
bepaald.   
 
Sup initiatief 
In het gesprek gaf de initiatiefnemer aan dat hij supboards wil verhuren. Daar wou hij dit 
seizoen mee beginnen gezien de investering in supboards die reeds had plaatsgevonden.  
Uitdrukkelijk is de initiatiefnemer er op gewezen dat het gebruik van de locatie 
aanloophaven, waarover de gesprekken met de curator lopen, gelet op alle gevoeligheden 
onwenselijk is. Wel is gewezen op de Zomerkade in relatie tot de Kustvisie en het feit dat 
dergelijke activiteiten een goede aanvulling qua verlevendiging kunnen zijn. Ook zouden 
bestaande ondernemers hierbij betrokken kunnen worden.  
 
Daarbij is de initiatiefnemer er op gewezen dat voor dergelijke activiteiten een vergunning 
nodig is. Dit is dan ook een punt dat verder in overleg met initiatiefnemer zal worden bezien. 
Ook zal nogmaals duidelijk worden gemaakt dat de locatie aanloophaven, waarover de 
gesprekken met de curator lopen, niet mag worden gebruikt en de activiteiten momenteel 
nog niet kunnen plaatsvinden aangezien deze niet vergund zijn.  
 

 



Omwonenden van de in het slop geraakte 
Aanloophaven in Huizen zijn dolgelukkig nu er 
een watersport-ondernemer is neergestreken: ’Dit 
is nog maar het begin, hoop ik’ 

 
Jan-Willem Verhaaren: ,,Sups verhuren is niet mijn einddoel.’’ 
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HUIZEN 

Er gloort wat hoop rond de Aanloophaven in Huizen. Het in het slop 
geraakte gebied rond de voormalige zeilschool telt sinds kort weer een 
watersport-ondernemer. Nu nog op tijdelijke basis, maar wel iemand 
met grootse plannen. De omwonenden zijn in elk geval dolgelukkig 
met hem. 

De ondernemer, Huizer Jan-Willem Verhaaren, is sinds kort in de 
Aanloophaven het Supcenter Huizen begonnen. Hij verhuurt er 15 
supboards en geeft ook les aan mensen die het varen met zo’n sup onder de 
knie willen krijgen. Voor wie het fenomeen niet kent: een sup (stand up 
paddling) is een groot formaat surfboard waarop je staand kunt peddelen. 



Hij zit er voorlopig tijdelijk, benadrukt Verhaaren een paar keer. De 
gemeente heeft hem de toezegging gedaan dat zijn verhuurcentrum welkom 
is, maar een definitieve vergunning heeft hij nog niet. Hij verhuurt de sups 
op dit moment nog vanuit een trailer, maar zijn droom is om permanent 
neer te strijken op het terrein van de voormalige zeilschool in de 
Aanloophaven. 

Verhaaren woont in de buurt van het terrein en had er, zo zegt hij, al een 
tijdje zijn oog op laten vallen. ,,Het is er nu nog een dooie boel, maar ik vind 
het er prachtig. Heerlijk zo aan het water en je kijkt een eind weg. Het is 
hier mooi op elk tijdstip van de dag. Het voelt goed. En er is veel verlaten 
ruimte hier, die mogelijk ook vrij komt.’’ 

Nieuw begin 

Net als het voormalige zeilschool-terrein was hij ook zelf toe aan een nieuw 
begin. ,,Ik heb jarenlang winkels gehad. Verschillende soorten zaken. Het 
laatst nog een souvenirwinkel in Utrecht. Door corona kwam dat allemaal 
stil te liggen. Ik dacht op een gegeven moment: wil ik hiermee verder als 
alles weer opengaat, of wil ik wat anders?’’ 

 
Sup-verhuurder Jan-Willem Verhaaren: ,,Je kijkt hier een eind weg. Prachtige plek.’’ 
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Watersport heeft hem altijd al getrokken. ,,Ik heb in Bergen aan Zee en 
Vinkeveen gewoond en daar veel gesurfd, gevaren en gesupt.’’ Hij besloot 
het daarom, om een toepasselijke woordspeling te gebruiken, over die boeg 



te gooien. Hij moest wel klein beginnen. Noodgedwongen, om verschillende 
redenen. Ten eerste is de situatie rond de voormalige zeilschool nog steeds 
onzeker omdat de gemeente Huizen en de curator van de failliete zeilschool 
nog geen overeenstemming hebben over het terrein. Verhaaren kan er dus 
nog niet definitief neerstrijken. 

Bovendien wil hij eerst eens kijken hoe zijn supverhuur in de Aanloophaven 
in de smaak valt voordat hij zijn vleugels verder uitslaat. ,,Huizen is geen 
Blaricum of zo. Qua gemiddeld inkomen, bedoel ik. Is er voldoende 
belangstelling voor een verhuur als dit? Dat wil ik eerst eens afwachten.’’ 

Zeilbootjes 

Maar uitbreidingsplannen heeft hij zeker. ,,Als dit loopt, lijkt het me 
fantastisch om ook zeilbootjes en motorsloepen te verhuren. Het suppen is 
een beginnetje. Het is het makkelijkst om mee te starten, want ik kan ze na 
afloop van de dag in mijn trailer opbergen en ze de volgende dag weer 
uitladen. Het is hartstikke leuk, maar het is niet mijn einddoel hier.’’ 

Als hij toe is aan zijn volgende stappen, moet er wel wat aan het terrein 
gebeuren. ,,Ik denk dat de gemeente dan een steiger moet aanleggen, 
bijvoorbeeld. Die kosten kan ik niet dragen. Maar goed, dat zien we dan wel 
weer.’’ 

Clinics 

Verhaaren verhuurt in het zomerseizoen alle dagen van de week losse 
supplanken, hij biedt groepsarrangementen aan en heeft verschillende 
tochten uitgezet in de omgeving. Verder biedt hij clinics aan voor mensen 
die nog nooit op een supplank hebben gestaan en deze vorm van 
watersporten eigen willen maken. 

Hij raadt belangstellenden aan vooral via zijn website te 
boeken: supcenterhuizen.nl ,,Liever dat nog dan bellen. Want loop je de 
kans dat ik een sup toezeg, terwijl er via de site net de laatste tien zijn 
gereserveerd.’’ 

Dolblij 

Nicolette van Gorp van de Brugwachters Aanloophaven Huizen is dolblij 
met het initiatief van Verhaaren. ,,Eindelijk gebeurt er iets nautisch bij dit 
terrein. Daar hebben we zo lang op gewacht.’’ 

De Brugwachters Aanloophaven Huizen is een grote groep omwonenden die 
gezamenlijk de omgeving van de haven willen verbeteren en de watersport 

https://supcenterhuizen.nl/


in het gebied willen stimuleren. Een van de in het oog springende 
initiatieven van de groep is de club vrijwillige brugwachters. Bij toerbeurt 
zorgen de 37 leden van de groep ervoor dat de brug bij de aanloophaven na 
een belletje binnen tien minuten wordt bediend. 

De supverhuur past volgens Nicolette van Gorp precies bij de wensen van de 
Brugwachters-groep. ,,Het is nog een klein initiatief, maar iedereen is er 
hartstikke enthousiast over. Het ziet er degelijk uit. We vinden dit enorm 
motiverend.’’ 

De groep heeft de ietwat desolate omgeving van de voormalige zeilschool al 
enigszins opgeknapt met enkele schoonmaakacties, en door er bakken met 
planten en picknicktafels neer te zetten. ,,We proberen het een beetje aan te 
kleden, want het is ondanks alles een fantastische plek. Hopelijk kan het 
met wat andere kleinschalige initiatieven weer uitgroeien tot een bruisend 
geheel.’’ 

Een van de aanvullingen waaraan ze denk is een koffiezaakje op het terrein. 
,,We denken niet aan grootschalige horeca, want dat zit er voorlopig niet in. 
Maar een koffietentje zou al een enorme aanwinst zijn. De fietsers die 
langskomen kunnen er een broodje eten en de suppers hebben na een paar 
uur varen waarschijnlijk ook wel trek in een kop koffie. Het zou elkaar heel 
erg kunnen versterken.’’ 
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