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Welkom bij 

Bij Watersportcentrum Maasbommel doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat de eigenaren 
van zeilboten, kajuitboten en jachten bij ons letterlijk en figuurlijk een veilige haven vinden. Dat 
betekent, naast goede ligplaatsen in een unieke natuurlijke omgeving, uitgebreide faciliteiten als 
onderhoud, winterberging en in en uittakelen. 

Bijzonder is, dat we door onze zelf-
rijdende botenlift zeilboten kun-
nen takelen met staande mast, dat 
is wel zo gemakkelijk. Daarnaast 
beschikken we tevens over een rui-
me passantensteiger.

Duurzaamheid voorop
WSC Maasbommel werkt, als eni-
ge in de regio, onder het milieu-
keurmerk De Blauwe Vlag, een 
internationaal duurzaamheids-
keurmerk van schone en duurza-
me jachthavens. We werken voor 
de haven naar zelfvoorziening op 
het gebied van energie. 

Wat we nog nodig hebben,  kopen 
we als duurzame energie in. Hier-
naast hebben we oplaadpunt een 
elektrisch rijden. Onze steigers met 
kunststof dekken worden nu en in 
de toekomst voorzien van riolering, 
zodat lozen in het oppervlakte wa-
ter, wat op andere haven nog veel 

gebeurt, tot het verleden hoort. 
Nieuw zijn ligplaatsen voor va-
rende Houseboten. Dit zijn luxe 
woonschepen  met alle benodig-
de voorzieningen, zoals een zware 
elektra-aansluiting, uiteraard riool 
aansluiting, water en internet.
Voor de houseboten zijn een be-
perkt aantal ligplaats beschikbaar.

"Uniek en bekend 
is het 

jaarlijkse Fuikfeest"

Totaalbeleving
Uniek en regionaal bekend is ons 
jaarlijkse ‘Fuikfeest’ voor alle water-
recreanten in en rond de Gouden 
Ham. Dit is een drijvend festival, met 
muziek van bekende DJ’s in de Gou-
den Ham. In de zes jaar dat we het 
feest organiseren, is dit ludiek initia-
tief van  het Watersportcentrum ge-

groeid tot een samenzijn van meer 
dan 600 plezierjachten! Deelnemers 
komen daarvoor van heine en verre 
naar Maasbommel voor een fantas-
tisch weekend in augustus. 

Combineer je (vaar)vakantie met 
een bezoek aan ons dakterras van 
de horeca “Pirates Nest” of een lunch 
in de binnenruimte “Captains Cave” 
en je zult merken dat je in een van 
de meest unieke watersportplekjes 
van Midden-Nederland bent!

Tot ziens bij 

Watersportcentrum Maasbommel!
Joyce van Ooijen, Havenmanager
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