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Bij Jachthaven 
Jonkman wappert 
de Blauwe Vlag
Wie vanuit Amsterdam via de 
A4 en A44 naar Den Haag rijdt, 
komt letterlijk ‘langs’ Jachthaven 
Jonkman, ook al zie je die niet 
vanaf de snelweg. Wie echter na de 
afrit Sassenheim aan de oostkant 
onder het talud van de Schiphollijn 
doorrijdt, komt in een prachtige, 
recreatieparkachtige omgeving 
met meer dan 480 ligplaatsen voor 
pleziervaartuigen.

Vanuit de jachthaven is het slechts 300 meter naar 
de Kagerplassen. In 1944 begon op deze plek Jan 
Jonkman sr. met een kleinschalige jachthaven. Zijn 
zonen Jan en Gerrit hebben dit verder uitgebouwd 
en inmiddels staat de derde generatie aan het roer. 
Jolanda, de dochter van Jan, is samen met haar man 
Hans van Namen in de voetsporen van haar vader 
getreden. Onder de derde generatie is de jachthaven 
behoorlijk verder gegroeid. Inmiddels heeft ook 
de vierde generatie interesse om het familiebedrijf 
voort te zetten. Dat zijn Laura (25) en Rosalie (21), 
de dochters van Jolanda en Hans.

ECHT FAMILIEBEDRIJF
Hans van Namen leerde zijn huidige vrouw 
Jolanda kennen in Noordwijk. Hij was al snel de 
ideale schoonzoon, want hij vond het werken in 
de jachthaven van meet af aan leuk. ‘En nog’, zegt 
hij met klem, ‘want anders hou je dit werk niet 
vol. We wonen op het terrein van de jachthaven 
en zijn er dus zeven dagen in de week mee bezig. 
Het watersportseizoen begint op 1 april en duurt 
tot 1 oktober. Half maart gaan de eerste boten het 

water in en vanaf half september gaan ze weer 
naar de winterstalling. Na het vaarseizoen en het 
bergen breekt de tijd aan voor onderhoud. Je moet 
alles bijhouden. We doen ieder jaar een aantal 
projecten, zoals het repareren en/of vervangen van 
beschoeiingen en steigers. Dat doen we in hoofdzaak 
met onze eigen mensen. Naast Jolanda en ik, hebben 
we twee vaste medewerkers en onze dochters, die 
ook graag de handen uit de mouwen steken. Het is 
en blijft een echt familiebedrijf, iedereen helpt mee. 
Het werk is nooit klaar, er is altijd wat te doen.’

VASTE KLANTEN
De meeste gasten van Jachthaven Jonkman komen 
uit de Bollenstreek en Den Haag. Tegenwoordig 
zijn dat meer ‘dagjesmensen’. Die komen en gaan 
na een dagje varen weer naar huis. Vanuit onze 
jachthaven vaar je via de Kagerplassen in iets 
minder dan een uur Leiden binnen. Ook de andere 
meren in de omgeving zoals het Braassemermeer 
en de Westeinderplassen, zijn goed bereikbaar. 
Amsterdam ligt verder weg, daar doe je langer over. 
In onze jachthaven zijn de laatste jaren meer sloepen 
en motorboten gekomen. Het aantal zeilboten is wat 
teruggelopen. In het zomerseizoen maken zo’n 600 
gasten gebruik van een ligplaats in het water. Dat 
is inclusief de passanten. Veel gasten komen hier al 
jaren en zijn vaste klanten. Ook voor stalling in de 
winterberging. Op onze jachthaven is een bedrijf 
gevestigd waar onze gasten voor onderhoud en een 
servicebeurt terecht kunnen. Daarnaast is hier op 
het terrein ook een makelaar in boten actief, Orange 
Yachting, die bemiddelt bij aan- en verkoop van 
jachten en pleziervaartuigen.’

BLAUWE VLAG
Met trots vertelt Hans dat aan Jachthaven Jonkman 
ook afgelopen seizoen weer de Blauwe Vlag is 
toegekend. Dit is een internationale onderscheiding 
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Jachthaven Jonkman is een 
ruim gesitueerde Jachthaven in parkachtige 
omgeving direct gelegen aan de Kagerplassen welke in 1944 
is opgericht door de heer J. Jonkman Sr. en nog steeds in familie bezit wordt 
beheerd. De jachthaven biedt zowel ligplaatsen in het water in de zomer als plaatsen 
op de kant zowel buiten als binnen (verwarmd) in de winterperiode. 

Naast de verhuur van ligplaatsen verhuurd de jachthaven sloepen van het merk 
Interboat. Hierbij kan gekozen worden voor de sloep van 6.40 voor 8 personen of 
degene van 7.00 voor 10 personen. Overnachten op de jachthaven? Dat kan ook! Op de 
jachthaven staan verschillende tiny huisjes en chalets die al vanaf 2 dagen te huren 
zijn!Tevens staanplaatsen voor campers.
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die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en 
jachthavens die veilig en schoon zijn. In de praktijk 
betekent dit dat genomineerden moeten voldoen 
aan een aantal belangrijke criteria zoals schoon 
(zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en 
een hoge mate van veiligheid. De Blauwe Vlag is 
één jaar geldig. Jaarlijks wordt opnieuw aan de 
hand van controles bekeken of de stranden en 
jachthavens nog aan de gestelde vereisten voldoen. 
Jachthaven Jonkman ontving de Blauwe Vlag voor 
de 12e keer op rij. ‘De Blauwe Vlag is voor ons een 
erkenning van de kwaliteit van onze jachthaven. 
We investeren veel in onze parkachtige jachthaven 
waarbij duurzaamheid, natuur en milieu belangrijke 
onderdelen zijn. Onze gasten zijn die service 
en kwaliteit gewend, die komen hier voor hun 
ontspanning en plezier. Dan moet het gewoon goed 
zijn. Dat is al meer dan 75 jaar ons handelsmerk.’ 

GEWELDIG SEIZOEN
Zelf heeft Hans in zijn jeugd in zijn geboorteplaats 
Voorschoten gevoetbald. ‘Dat is lang geleden’, zegt 
hij. ‘Voetbal zit wel in mijn hart. Op zaterdag ben ik 
vaak van de partij bij v.v. Noordwijk, de club waar 
Edwin van der Sar onder de lat stond, voordat hij 
naar Ajax ging. Noordwijk komt uit in de tweede 
divisie. In die competitie zijn meer clubs uit de 
regio actief. Er worden dus heel wat streekderby’s 
uitgevochten. Dat trekt veel publiek, dat maakt het 
leuk. Daarnaast kom ik al vijf seizoenen in de Johan 
Cruijff ArenA. Daar hadden wij plekken in vak 121. 
Via Wibo van der Laaken, directeur bij Railcare, zijn 
wij sinds begin van het vorige seizoen bij Ajax en 
de ABA terecht gekomen. Ik realiseer me dat ik met 
m’n neus in de boter gevallen ben met zo’n seizoen. 
Vooral de reizen naar de Europese uitwedstijden 
zal ik nooit meer vergeten. Wij zijn zelf op eigen 
initiatief naar de Champions League wedstrijd tegen 
Tottenham Hotspur in London geweest. Wat een 
indrukwekkend stadion, zeg. Over de wedstrijd 
tegen de Spurs in Amsterdam zullen we het maar 
niet meer hebben… toch? Het neemt niet weg dat het 
een geweldig seizoen was. Nu maar hopen dat het 
geen incident was. We gaan in ieder geval weer een 
aantal interessante wedstrijden in de groepsfase van 
de Champions League zien. Ik heb er zin in!’
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