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Stichting Jachthaven Ketelmeer
Stichting Jachthaven Ketelmeer (SJK) is in 1968
in het leven geroepen op initiatief van de Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers (NVvK). Eind
vijftiger en begin zestiger jaren waren er vrij weinig
jachthavens aan het IJsselmeer. De vloot zeegaande
jachten groeide gestaag, maar de uitbreiding van
ligplaatsen hield daarmee geen gelijke tred, zeker niet
aan de oostelijke kant van het IJsselmeer.
Rond 1965 was er behalve in Amsterdam en omgeving ook een sterke concentratie Kustzeilers in Kampen. De jachthaven van de Gebroeders Kroes vormde
hier het middelpunt.
De vereniging groeide en de haven van Kroes werd
veel te klein. Kampen en omgeving boden niet veel
ligplaatsmogelijkheden voor de leden. Toen zich de
mogelijkheid aandiende om een haven van de Dienst
Zuiderzeewerken te huren en voor eigen rekening te
exploiteren, werd dit door het bestuur van de NVvK
met beide handen aangegrepen.
Meer over de bestaansgeschiedenis van de haven is te
lezen in de éénmalige uitgave van de Havenkrant
50 jaar, ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan.
Hoewel de stichting in financieel opzicht van begin
af aan autonoom was, heeft er altijd een nauwe band
bestaan tussen SJK en NVvK. Zo moeten bestuursleden lid zijn van de NVvK en dienen voorstellen voor
een statutenwijziging ter goedkeuring aan de vergadering van de NVvK te worden voorgelegd.
Als uitdrukking van deze betrekkingen wordt nog
ieder dag in de jachthaven de NVvK vlag (Drietand)
gehesen naast de nationale driekleur.
Ketelhaven 1958 (Jan Rijpma)

In het kader van de sanering van het Ketelmeer is de
haven in 2005 uitgebaggerd, waardoor deze niet alleen schoon is, maar ook een grote diepte heeft. Bijna
elk schip kan daardoor naar binnen varen. Gelijktijdig
met de verhoging van de dijk werd een hellingbaan
aangelegd die toegankelijk is voor rolstoelgebruikers
en ligplaatshouders met bagagekarretjes. En er kwam
een glazen waterkering, die uniek is in de wereld.
De oude steigers zijn vervangen door nieuwe exemplaren, die zijn bevestigd op stevige stalen poten.
De steigerplanken op de steigers zijn uitgevoerd in
Azobé hout dat heel lang mee gaat en gemakkelijk is
te onderhouden. De passantensteiger is nu zelfs van
kunststof.
Elke box van de haven heeft een elektriciteitaansluiting en een drinkwaterslang in de buurt. Bij de wal
staat een milieustation met een afvalwaterpomp en
een stortplaats voor chemische toiletten.
Overal is Wifi op de steigers beschikbaar.
Het havengebouw werd in 2015 gerenoveerd en uitgebreid om te voldoen aan alle moderne vereisten. Er
is een mindervaliden douche/toilet, ook geschikt als
gezinsdouche en babyverschoonruimte.
Het water voor de douches wordt door de zon verwarmd en automatisch ontkalkt. Er is een overdekte
afwasruimte en een wasmachine en droger.
In 2019 werd het 50-jarig jubileum gevierd.

jubileumkrant 50 jaar Jachthaven Ketelmeer.mei2019
klik:
https://www.jachthavenketelmeer.nl/
info@jachthavenketelmeer.nl

Inpoldering
Het in gang zetten van de afsluiting van de Zuiderzee
(Zuiderzeewet 1918) bracht ingrijpende veranderingen op dit leefgebied. De Afsluitdijk kwam gereed in
1932, de Noordoostpolder in 1937, Oostelijk Flevoland in 1950 en Zuidelijk Flevoland in 1959.
De Houtribdijk werd in 1976 voltooid.
De Noordoostpolder slokte het eiland Schokland op;
Urk bleef dit lot net bespaard.

Historie van de IJsselmonding
Rond 1200 bevond de monding van de IJssel zich
ongeveer op de huidige locatie. Eerder lag de
monding bij IJsselmuiden (muiden is monding).
Door aanslibbing en verzanding was de monding aan
wijzigingen onderhevig.
De stad Kampen werd in 1363 eigenaar van de
eilandjes in deze delta van de IJssel. Om het w
 ater
te keren werden dijken aangelegd. In het begin
van de 16e eeuw hadden de monden van de IJssel
de volgende namen: Mullingerdiep (nu de Goot),
Ganzendiep, de Garste (zijwater van het Noorddiep,
nu onbeduidend water), het Noorddiep, het Rechter
Coepsgat (later Rechter Diep) en het Linker Coepsgat
(nu Keteldiep genaamd) en het Zuiderdiep (Brunneperdiep).
Net buiten de stad Kampen ligt vanouds het dijkdorp
Brunnepe, toen alleen een vissersdorp.

Ketelhaven
De aanleg van Oostelijk Flevoland begon bij
Ketelhaven. In 1953 werden op de dijk arbeiders
huizen gebouwd. Voor het droogmalen werden drie
gemalen ingezet: Lovink bij Biddinghuizen, Wordtman bij Lelystad en Colijn bij Ketelhaven.
De voormalige werkhaven werd later ingericht tot
watersportcentrum. Daarbij werd aangrenzend de
jachthaven van de Stichting Jachthaven Ketelmeer
aangelegd en 1969 in gebruik genomen.
De loods van betonplaten naast deze havens huisvestte
jarenlang het Museum voor Scheepsarcheologie
(Museum Nieuwland), dat later naar Lelystad verhuisde (Maritiem depot voor scheepsarcheologie
Lelystad). Op het eind van deze landstrook kwam het
restaurant Landsend. Onder aan de dijk werden sinds
1972 eenvoudige recreatiewoningen gebouwd.
De Ketelbrug kwam in 1970 tot stand.

Kaart uit 1724

Door verzanding groeiden eilanden aan elkaar en
ontstond het Kampereiland, waar boerenbedrijven
zich op zogenaamde belten vestigden sinds de 15e
eeuw. De stad Kampen regelde de verpachting
(genummerd) met het instituut Stadserven.
Op de kaart van 1870 is te zien het onbedijkte

Kaart uit 1870

e ilandje en gehucht Ramspol, vernoemd naar de
Kampense burgemeester Everhard Ram. In 1852
werd het eilandje verbonden met een dijkje aan de
polder het Raas. Nu is Ramspol bekend door de balgstuw bij de Ramsgeul en Ramsdiep.

Van Flevomeer naar Zuiderzee
Tot aan de Romeinse tijd bevond zich in het midden
van ons huidige land een uitgestrekt moerasgebied
met verschillende hoger gelegen stukken land die tijdens de ijstijden waren gevormd (stuwwal, rivierduinen en bedekking met keileem). Voorbeelden hiervan
zijn bijvoorbeeld Wieringen (Wiron), Gaasterland,
Urk en de oude kern van Schokland.
Nauwkeurige kaarten uit die tijd bestaan niet, maar
de Romeinen hebben wel beschrijvingen van het
gebied gemaakt. Bekend is het verslag Chorographia
(44 n.Chr.) van geograaf Pomonius Mela, die dit
gebied beschreef als het ‘Lacus Flevo’.
Links: Oer IJ, monding bij Castricum (tot 250 v.Chr.).
Dichtgeslibt rond 1200 en vond er bedijking plaats.

Door de eeuwen heen is de IJsselmonding aan veranderingen onderhevig. Ter illustratie een paar kaarten.
In 1870 maakt de IJssel een flinke kronkel r ichting
Ketelmeer. Inmiddels heet dit water Keteldiep, voorheen Zuiderdiep. Het Keteldiep ligt vanaf 1826
tussen strekdammen ingeklemd. In 1890 werd een
deel van het eilanddeel Kattenwaard doorsneden
(met de verdwijning van een paar woonstedes). Aan
de IJsselzijde werd het Rechter Diep afgedamd om de
doorstroming via het Keteldiep te verbeteren.

In 1890 verdwenen de woonstedes Kleine en Grote Ketelsrug,
vergelijk met de bovenste kaart.

Pas in 1940 werd het Rechter Diep gedempt met
grond die vrijkwam met het graven van een nieuw
afvoerkanaal, het Kattendiep. Het Noorddiep was
inmiddels ook afgesloten van de IJssel (nu viswater).
Het Ganzendiep met de zijtak de Goot was lang een
belangrijke afvoer van het IJsselwater tot dat in de
19e eeuw de Ganzensluis werd aangebracht.
Ten zuiden van Kampen loopt een watergang naar het
huidige Drontermeer, genaamd Reeve. Sinds 2018 is
men bezig met een verbeterde waterafvoer naar dit
gebied door de vernieuwing van het Reevediep met
sluis bij het Reeve-eiland (afronding in circa 2022).
Noordelijker ligt de Nieuwe Reeve.

Een aantal kaarten geven een reconstructie van het
gebied rond het Flevo Meer. Waarschijnlijk waren
er oorspronkelijk meerdere meren, het Almere en
het Flevo Meer.. De belangrijkste rivieren waren de
(Overijsselse)Vecht en de IJssel die voor de water
toevoer in dit gebied zorgden. Er waren ooit in het
westen ook verbindingen met de Noordzee ( Flevo
rivier, Oer IJ, Rekere); in het noorden was
de belangrijkste verbinding met de zee het Vlie.
Ten noorden van Urk en Schokland stroomde de
Vecht, ten zuiden van deze eilanden de IJssel.
Van af de Rijn stroomde water noordwaarts via de
stad Utrecht de Flevo, later Utrechtse Vecht.
In de vroege Middeleeuwen steeg de zeespiegel
waardoor er regelmatig zeewater het binnenland
instroomde. Tijdens een aantal hevige stormen in de
12e eeeuw brak de zee definitief door en werden bewoonde gebieden ontoegankelijk doordat het moeras
en veengebied in omvang toenam.

Kaart uit 1771, Johannes van Keulen.

 rakken zijn gevonden). Om van Elburg naar Kamw
pen te zeilen staken schepen eerst ver de Zuiderzee in
en bogen dan weer af naar de IJsselmonding. Hierbij
vormde het eiland Schokland een belangrijk toevluchtsoord voor schepen. Urk kent sinds 1617 een
vuurtoren. Kampen behoorde als veel andere steden
tot het Hanzestedenverbond. De handel gebeurde in
het begin van de Middeleeuwen met kogges, die via
het Vlie naar de Oostzee voeren. In de loop van de
16e eeuw nam het belang van deze scheepvaart al af.
Een probleem voor de dieperstekende schepen was
de voortdurende verontdieping aan de oostzijde van
de Zuiderzee. Hierdoor werden steden als Enkhuizen,
Hoorn en Amsterdam belangrijker voor de handel.

Op de navigtiekaarten van het IJsselmeer zijn de oude
namen nog te vinden.
Bijvoorbeeld De Kreil (Creil), de Kreupel en het
Wagenpad (Waagen Pat). De namen Kreil en Kreupel
verwijzen naar wild struikgewas. Kreil lag dicht bij
Staveren. Net buiten Staveren lag ooit het Sint-Odulfusklooster. Ook de naam Hofstede duidt waarschijnlijk op bewoning. Meer naar Enkhuizen bevindt zich
de Kreupel. Het Wagenpad lijkt ook iets te maken
hebben met een begaanbare weg, maar in een wetenschappelijke publicatie over het IJsselmeer staat dat
het Wagenpad een oude diepe geul is.
In het begin van de 13e eeuw heeft het zeewater met
zijn getijden inmiddels via de zeegaten Marsdiep en
Vlie grote stukken land verzwolgen, zoals de Moerwaard en het Creiler Woud. Het Flevo- en Almeremeer is een grote waterplas geworden met getijden
en wordt na 1240 ‘Sudersee’ genoemd.
Handel rond de IJsselmonding
De Zuiderzee kent eeuwenlang drukke vaarroutes.
Het varen op dit open water was niet zonder gevaren;
vooral langs de kuststrook lagen ondieptes (vandaar
dat vooral in de polder Oostelijk Flevoland veel

Schokland en Urk
Van het begaanbare gebied uit de vroege Middel
eeuwen bleven alleen Schokland en Urk als eiland
over na de doorbraken van de zee in het huidige
IJsselmeer. Het vlakbij gelegen Nagele verdween al
rond 1300.
De naam Schokland komt pas voor in de 18e eeuw.
Eerder spreekt men over Enese, Aense en Emelwerth,
Emeloer of Emmelort (Emmeloort lag op de noordzijde, Ens aan de zuidzijde). Het eiland werd sinds de
Middeleeuwen steeds kleiner. Mogelijk waren Urk en
Schokland ooit aan elkaar verbonden.
In de 16e eeuw waren de eilanden in het bezit van
een Utrechtse familie. In 1660 deed jonker van der
Werve als baljuw het bezit over aan Amsterdam.
1859 vertrekken de Schokkers. Het eiland is te
klein en de bestaansmiddelen te gering. Er wordt in
toenemende mate, en
vooral in de winter
perioden, bittere
armoede geleden.
Na de ontruiming bewonen slechts de vuurtorenwachter en enkele

a mbtenaren van Rijkswaterstaat - met hun gezinnen
- het eiland. De overwegend houten woningen zijn
vrijwel allemaal gesloopt en meegenomen door de
vissers. Alleen het Hervormde kerkje op Ens (1834)
met de aangebouwde pastorie zijn gespaard gebleven.
Het intact gehouden haventje van Emmeloord is
nog vele jaren benut als marktplaats voor vissers en
vishandelaren en vooral als vluchthaven voor schippers in nood. Deze haven heeft geen relatie met de
huidige jachthaven Schokkershaven.
Veel Schokkers kregen huisvesting bij Kampen in het
dijkdorp Brunnepe; de rijke Kampenaren wensten de
arme sloebers niet in hun stad.
Kogge
In 1996 werd bij Nijkerk een wrak van een kogge uit
1336 gevonden. Van het
wrak werd een reconstructie gemaakt en werd
bekend als de Kamper
kogge (nu gehuisvest bij
Kampen aan het museum
Koggewerf).
Het schip vaart regelmatig rond en maakt
ook tochten buiten ons
vaargebied.
Vanaf 2010 deed men onderzoek met sonar. In 2011
werd vlak voor de stad Kampen in de IJssel ook een
wrak van een kogge gevonden dat nog redelijk in tact
is; het werd in 2016 gelicht.
Bij deze vindplaats liggen nog twee wrakken, een
punter en een aakachtig type. De positie van de wrakken, dwars gelegen op de wal, doet vermoeden dat
de schepen opzettelijk zijn gezonken om het IJsselwater daar van de wal af te keren.

Fluitschip en colfschip
Bij het Roggebotzand vond men scheepsresten waaronder een fluitschip. In de buurt van Biddinghuizen
heeft men ook opgravingen gedaan rond een vrachtschip, bekend als het ‘colfschip’ dat nog redelijk in
tact aangetroffen werd. In het schip vond men een
aantal voorwerpen die overeenkomen met de hedendaagse golfclubs.
In de IJsselmeerpolders zijn meer dan 400 scheepswrakken aangetroffen.

Situatie rond 1955.

Situatie rond 1955.

Situatie rond 1965.

Ontwikkelingen in het
IJsseldeltagebied
In 1940 werd naast het
Keteldiep een nieuwe monding
gegraven, het Kattendiep, om
het IJsselwater in v oldoende
mate af te voeren. Al in 2000 werden plannengemaakt voor de IJsselmonding en het Ketelmeer
(Natura 2000). In de periode 2002-2006 werd met
zand uit de stroomgeulen verschillende ondiepten
aangelegd en nieuwe eilanden. Vanaf 2016 kregen de
vijf eilanden een naam: Ramspolplaat, Kamperplaat,
Schokkerplaat, Kattenplaat en Ketelplaat.
Bij het Drontermeer vorderen de werkzaamheden
voor de aanleg van het Reevediep. De Roggebotsluis
zal hiermee verdwijnen.

Rotterdamse Hoek
Bij de aanleg van de Noordoostpolder werd puin van
het Rotterdamse bombardement in 1940 gebruikt ter
bescherming van de binnenzijde van de dijk.
Houtrib
De Houtrib is reeds lang een kleine ondiepte bij de
Val van Urk. Een aantal eeuwen geleden moet het
een zandrug geweest zijn die mogelijk ook boven
water uitstak. Een rib is een smalle strook land. Op
oude kaarten is de Houtrib getekend als een smalle
uitloper van het Enkhuizerzand. Tussen de Houtrib en
Urk zijn overblijfselen van een dorp gevonden.
IJsseloog
Dit slibdepot werd aangelegd tussen 1996 en 1999.
Het verontreinigde slib aangevoerd door de IJssel
wordt hier opgeslagen. De put van het depot is 45
meter diep, de dijk is tien meter hoog. Het waterpeil
in het depot staat vier meter onder NAP.
Vanaf 2016 wordt ook van elders vervuild slib aangevoerd. Ook wordt een nieuwe dijk aangelegd.
Bij de aanleg zijn behalve zwerfstenen uit de IJstijd
ook twee mammoetbotten gevonden.

Rechtsboven is de vuurtoren de Ven te zien,
een van de oudste vuurtorens op het IJsselmeer.

Zo maar wat weetjes
Ketel, Ketelgat
Het woord ‘ketel’ komt uit het Middelnederlands
en had de betekenis van ‘diepte in de grond’,
‘verzinking’ (Schönfeld, Veldnamen).
Op oude visserschepen was het ‘ketelgat’ de ruimte
in het vooronder waar potten en pannen opgeborgen
werden (Scheveningse woordenschat).
De naam Keteldiep komt bijvoorbeeld ook voor bij
ZO-Vlieland, Eierlandse Gronden.

Swifterbant
Deze naam verwijst naar een gouw uit de vroege
middeleeuwen die aansloot op het noordelijk deel
van de Veluwe en verdwenen is tijdens het ontstaan
van de Zuiderzee. In de buurt van het huidige dorp
zijn prehistorische vondsten gedaan.

Trintel
Ten zuidoosten van Enkhuizen ligt de Trintel met het
(voormalige) Pottegat. Op de huidige kaarten is de
naam Trintel niet meer te vinden. Op oude kaarten
wordt de bank Trindel genoemd. Oorspronkelijk
stond de naam voor een geul, ’tRindel. Ook genaamd
als Trentel. De zandplaat belemmerde vrije doorvaart
langs Enkhuizen voor diepstekende schepen.

Hop
De naam hop verwijst als naam naar een inham.
Vlak voor Enkhuizen heette een plaat Het Hop.
In 1720 had de stad aan de zijde bij De Ven een ingang van een ‘kanaal’ (de Nieuwe Zee Haven) naar de
stadshaven. De ondiepte hier heet nu het Kooizand.
Op de oude kaart ligt het Koy Sant iets verder uit de
kust getekend. Tussen Het Hop en Koy Sant lag het Ril
of Rel. Rel bestaat nog als naam.
Woud van Ongenade
Het oerbos dat tot in de 14e eeuw gelegen was tussen Stavoren en Enkhuizen kende men als het Creilerbos of als het Woud van Ongenade.
Ook bij Dronten heeft men veel stobben opgegraven,
overblijfselen van een oerbos.
Het Vrouwezand
Bij Staveren (Starum) ligt reeds eeuwen Het Vrouwezand. De naam verwijst in eerste instantie naar
vrouwe Maria, patrones van het klooster van Sint
Odulfus dat buiten Staveren in het water is verdwenen. Veel later ontstond de sage over ‘het vrouwtje
van Stavoren’. Het schip en de kostbare lading zou op
de zandbanken voor de haven van Staveren verloren
zijn gegaan. en hiermee kreeg de ondiepte opnieuw
de naam Vrouwezand.

Natuurbescherming
Het gebied Ketelmeer en Vossemeer bestaat uit een
uitgestrekt zoetwatermeer, zand- en modderbanken
en moerasplanten. Het Ketelmeer is relatief diep,
alleen het oostelijke deel heeft ondiepten. Hier zijn
de waterstanden als gevolg van op- en afwaaiing zeer
wisselend waardoor de oorspronkelijke land-waterovergang met uitgestrekte zones waterriet gedeeltelijk in stand zijn gebleven. In dit deel zijn eilandjes
aangelegd waardoor het oostelijke deel nu bestaat uit
zand- en slikplaten, rietvelden en geulen.
Ketelmeer en Vossemeer zijn belangrijk voor
broedende moerasvogels (vooral grote karekiet,
porseleinhoen en roerdomp) en voor doortrekkende
en overwinterende watervogels (viseters, planteneters
en mosseleters).
Het Vossemeer is veel zandiger dan het Ketelmeer en
is buiten de vaargeul grotendeels minder dan een
meter diep. In 1997 is een moeraszone aangelegd om
meer nestgelegenheid te bieden voor rietbroedvogels
en mogelijkheden voor rust voor ruiende water
vogels.
[Gegevens in dit document zijn verkregen uit openbare
bronnen. De samenstelling heeft geen wetenschappelijke
intenties. Enkele gegevens zijn wel ontleend aan wetenschappelijke bronnen]. januari 2020

