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Noord-Holland is de grootste watersportprovincie 
van Nederland. Een fijnmazig netwerk van meren, 
rivieren, zee en jachthavens vormt het ideale decor 
voor botenbezitters. Maar waarom zouden zij bij de 
ene haven aanleggen en niet bij de andere? Maak het 
verschil in comfort. Samen met Oosterhof Holman.

Wie tegenwoordig afmeert in Enkhuizen, leegt zijn vuilwatertank in 
een handomdraai met behulp van een slang, neemt stroom op maat af 
(en betaalt dat gelijk), heeft toegang tot gratis Wifi, is verzekerd van een 
ijsvrije ligplaats in de winter en vindt in het donker ook zijn boot terug 
dankzij de heldere ledverlichting. Compagnieshaven Enkhuizen weet 
waar de vaarliefhebber anno nu behoefte aan heeft: een thuis mijlen van 
huis en van alle moderne gemakken voorzien.

Meerwaarde in de haven
De Compagnieshaven vond in Oosterhof Holman de partner om die 
comfortabele ligomgeving te realiseren. Een van de specialisaties van 
ons veelzijdige bouwbedrijf is de aanleg van jachthavens. Juist wanneer 
dat verder gaat dan de basale voorzieningen. Oosterhof Holman is groot 
geworden door het creëren van toegevoegde waarde; door ons bij alle 
infrastructurele projecten waaraan wij onze naam verbinden af te vragen 
hoe mensen veilig en aangenaam kunnen wonen, werken, reizen én 
pleziervaren.

Duurzame bedrijfsvoering 
Het resultaat in Enkhuizen: de jachthaven van de toekomst. De 
Compagnieshaven is meer dan een aantrekkelijke pleisterplaats die 
past bij de hedendaagse beleving op en rond het water. Het blinkt ook 
uit in een duurzame bedrijfsvoering. Op de leuning van de hoofdsteiger 
hebben wij 144 zonnepanelen aangebracht die evenveel stroom 
opwekken als door passanten in een heel jaar wordt geconsumeerd. 
Lichtmasten met ledverlichting beperken het stroomverbruik tot 
240 Watt. “In alles zie je terug hoe Oosterhof Holman hoogwaardige 
techniek heeft gecombineerd met gebruikersgemak”, aldus Directeur 
Compagnieshaven Herman Hoekstra.

Voor een jachthaven is er niets mooiers dan een gezellige drukte aan 
de kades en steigers. Maar hoe krijgt u het kompas van de pleziervaart 
gericht op uw haven? Met Oosterhof Holman weet u zeker dat de 
vaarliefhebber van de 21e eeuw zich bij u thuis voelt.  
Die boot wilt u niet missen.

Bent u klaar voor de vaarliefhebber  
van de 21e eeuw?

Water als Economische Drager
Als Oosterhof Holman iets doet, doet het dat grondig. 
Van planvorming tot uitvoering en onderhoud. En met 
gebruikmaking van de beschikbare financiële regelingen. 
Voor de modernisering van de Compagnieshaven 
Enkhuizen is met succes subsidie aangevraagd vanuit 
het programma Water als Economische Drager (WED) 
van Provincie Noord-Holland. Actie ondernemen om de 
projectkosten zo laag mogelijk te houden. Ook dat is 
ontzorging volgens Oosterhof Holman. De zonnepanelen kunnen vaak uit 

het zicht van de bezoekers worden 
aangelegd. 

Het YOSS, Yacht Own Sanitary System, waarmee vuil water snel weggezogen kan worden uit het schip en grijs water opgepompt  
voor een wasbeurt.

Ledverlichting zorgt voor een efficiënte en heldere lichtopbrengst.Directeur Compagnieshaven 
Herman Hoekstra.

Nieuwe elektra-aansluitpunten worden computermatig aangestuurd 
vanuit het havenkantoor. Daarmee kan het energieverbruik van  
zowel passant als vaste ligplaatshouder heel nauwkeurig bepaald  
(en afgerekend) worden.

Brede hoofdsteigers en vingersteigers 
voor een zijwaartse benadering van  
het vaartuig maken het makkelijker 
voor de mensen om aan en van  
boord te stappen.
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