
Zilvermeerhaven Port Aventura 

Jachthaven 

Watersportcentrum 

Havencafé 

www.zilvermeerhaven.be 



Iedere middag warm gebakken vis, 

Assortiment verse vis, oesters, kreeften en schelpjes, 

Uitgebreid assortiment verse slaatjes en bereide gerechten. 

Steegstraat 94 

2490 Balen 

Tel: 014 31 07 09 



 

Voorwoord 

 

 

Welkom in de Zilvermeerhaven Port Aventura. 

 

De jachthaven aan het Zilvermeer te Mol is de watersport- en verblijfslocatie voor elke    
toervaarder, waterskiër, zeiler, surfer, fietser of wandelaar. 

 

De Zilvermeerhaven beschikt over 200 ruime ligplaatsen met de modernste faciliteiten,  

een groot kanaalmeer voor diverse watersporten en een gezellig Havencafé. 

voor vele mensen is deze toeristische trekpleister in een groene kempische oase reeds een 
vaste waarde geworden in het beleven van hun watersport(en) of om te genieten op een 
unieke locatie in een zeer ruime natuurlijke omgeving. 

 

Deze brochure helpt u wegwijs te maken en biedt u de voornaamste informatie om uw      
verblijf in de jachthaven te Mol zo aangenaam mogelijk te maken. 

 

Om deze informatie nog verder aan te vullen staat het Zilvermeerhaven - Team dagelijks 
voor u klaar om u met raad en daad bij te staan. 



Op 3 km van Zilvermeer, jachthaven en Sun Parks 



 

Coördinaten 

 

 

Zilvermeerhaven Port Aventura bvba 

 

Zilvermeerlaan 9 
2400 Mol (België) 
 
Havenmeester:    Steven Boonen 
Horeca verantwoordelijke: Lynn Boonen 
 
Havenkantoor: tel. & fax:  +32(0)14 472258 
Havencafé:  tel:    +32(0)14 472257 

Havenmeester: Gsm:  +32(0)495 709083 

    

E-mail: info@zilvermeerhaven.be 

Website: www.zilvermeerhaven.be 

 

 

Openingstijden  

Havencafé & Havenkantoor: 

maandag t/m woensdag : vanaf 11u  

zaterdag en zondag :  vanaf 10u 

 

juli & augustus:  alle dagen vanaf 10u  

In zomerperiode: bij mooi weer open tot zonsondergang  

 

Buiten deze openingstijden blijft de havenmeester hele jaar door telefonisch bereikbaar. 

Toegangsbadges passanten kunnen ingeleverd worden vanaf 9u in het havenkantoor. 



 

Hoppenkuil 17 

5626 DD  Eindhoven 

  

T: +31 (0) 40 261 9217 

F: +31 (0) 40 261 9214 

M: info@pro-seal.nl  

Geniet van het panoramisch uitzicht in de Sas4-toren  

 

 

Na 217 treden van de toeristentoeren kan je op een hoogte van 37 meter genieten van een  

Schitterend panoramisch uitzicht over de regio.  
 

Deze ‘toeristentoren’ werd net over de gemeentegrens in Dessel gebouwd nabij het unieke 

‘kanalenkruispunt.’ Op deze plek komen maar liefst drie kanalen samen.       

Bovenop de toren heb je een schitterend zicht op de Kempense Meren die de afgelopen honderd jaar zijn 

gevormd onder invloed van de zandontginning. Deze waterplassen werden na het wegzuigen van de witte 

zand omgetoverd in recreatiewaters of in natuurgebieden.  

 

Ook de uitgestrektheid van natuurdomein De Maat valt onmiddellijk op.  
 

Ook mensen die minder goed te been zijn, kunnen dankzij de webcamera’s op het puntje van de toren,  

genieten van het fabelachtige uitzicht.  

 

De toren is elke dag  

vrij toegankelijk  

van zonsopgang  

tot zonsondergang  

mailto:info@pro-seal.nl


 

De Molse trots is de Molse Meren: 

 

 

Het breiwerk van Molse Meren hangt aan mekaar met drie grote steken:  

 

Water, zand en ‘goeie’ lucht. 

Onze gemeente wordt geroemd om haar prachtige meren en het witte zand.  

Tijdens een rondrit langs de Molse Meren kom je het kanaalmeer van 85 hectaren en de ‘put van rauw’ het  

grootste binnenmeer van Vlaanderen tegen die heeft een oppervlakte van maar liefst 165 hectaren.  

 

Eigenlijk is het ongelooflijk hoe de natuur hier zichzelf manifesteert.  

De industrie heeft behoorlijke gaten in de bodem gehakt.  

Zowel zandontginning als sprietontginning hebben van deze regio het merendistrict van Vlaanderen gemaakt.  

Waar zandzuigers een halve eeuw hun gulzige honger mochten stillen, spiegelen vandaag tientallen plassen.  
 

Een deel van die waterplassen is omgetoverd in prachtig natuurgebied een ander deel is geschikt voor bijna  

alle denkbare vormen rond waterrecreatie. Groene boorden en melkwitte stapelwolken maken het plaatje  

idyllisch . Stille vaarten en meanderende beken plooien om wijdse vijvers. 

De regio Mol, Balen, Dessel en Retie zijn dan ook een must om op adem te komen.  

Overtuig jezelf en kom naar de Kempense Meren! Een gezonde wandeling, uren fietsplezier, waterpret,  

lekker culinair genieten in het Havencafé Port Aventura, een tochtje naar de landtong aan de overzijde van het 

kanaalmeer of tot aan de Sas4-toren met de Taxi-Boat, .... het kan allemaal in het Kempense merendistrict. 

 

Gelegen tussen een voltooid ontginningsgebied ‘de put van rauw’ en een actieve groeve van Sibelco kadert  

’t Kristallijn in een unieke driehoek van cultuur,  natuur en recreatie.  

Een socio-cultureel initiatief van Sibelco voor de integratie van cultuur & natuur.  
 

In het unieke interactieve museum Quartz Experience kom je meer te weten over de uiteenlopende                

toepassingen van kwartszand.  

Kwarts - met een kristallijnen structuur - wordt verwerkt in hoogwaardige toepassingen als glas, zonnecellen,   

computerchips, Gsm's, verven, waspoeders, slijpschijven,… 

 

Je kan ook uw kennis met het leven van de Norbertijnenpaters in de abdij van Postel leren.  

Deze eeuwenoude abdij is een verzamelplaats van bezienswaardigheden:  

de prachtige gebouwen, de romaanse kerk, het gerestaureerde pesthuisje, de wereldvermaarde bibliotheek,      

de kruidentuin, de kaasmakerij,… 

 

Alle info is terug te vinden op volgende websites:  
 

www.gemeentemol.be  www.tkristallijn.be 



 

Zandwinning & Geschiedenis 

 

 

 

 

De oorsprong van vrijwel al deze meren is de zandwinning die meer als 100 jaar geleden in deze regio startte. 

Oorspronkelijk zochten de Kempenaars naar bruinkool om zich in de winter te verwarmen. 

Ze stootten op prachtig wit zand, waarvan sinds de industriële revolutie honderden toepassingen zijn. 
 
Kwarts is één van de meest voorkomende en meest veelzijdige mineralen ter wereld.                                          
Meer dan 12% van de aardkorst bestaat uit kwarts en komt vooral voor in de vorm van zand en zandsteen.  
 
En daar maken wij dankbaar gebruik van.  
Voor veel producten die we dagelijks gebruiken is kwarts immers een essentiële grondstof: voor isolerende be-
glazing maar ook auto- ruiten, tafelservies, keramische tegels, giet- stalen motorblokken, juwelen,       waspoe-
der, tandpasta, zonnecellen, computerchips, Gsm's, verven, waspoeders, slijpschijven… 

 
Waar nu kanaalplas is, was vroeger de ‘Groote Heide’ een  
gebied dat een economische rol speelde binnen de landbouw.   
Er werden namelijk schapen op gehoed en op de heide stak men  
plaggen voor de potstal. Voor verwarming van woningen werd   
er op verschillende plaatsen turf gestoken.  
Het grootste kenmerk voor de streek was de uitgestrektheid en   
het woeste uiterlijk. 
 
 

In 1965 wordt de aanzet gegeven tot het ontginnen van de kanaalplas. Op 30 jaar tijd wordt de  
‘Groote Heide’ omgevormd naar een prachtig groot binnenmeer. In het begin gebeurde de zandontginning  
nog manueel met de ‘ger’ (schepzak). In  latere stadiums werd er pas van enige vorm van mechanisatie 
gesproken (ontginning met zandzuigers).   
Met deze zandzuigers kan men zand ophalen tot op een diepte van 25 meter. 
 
In juni 2005 verlaat zandzuiger ‘ VOS  II ‘ de kanaalplas om zijn activiteiten verder te zetten op  
de Pinken in Dessel. Enkel de overlaadplaats van Sibelco herinnert aan de zandontginning van de kanaalplas. 
 
 

 

Quartz Experience 
 
Sibelco heeft op 2 mei 2007 in Mol een tentoonstelling over kwartszand geopend.  
 
Quartz Experience is een interactief en educatief project waar de bezoeker  
voortdurend zijn handen mag gebruiken om de dingen op te vragen die hem  
interesseren.  
 
Het gevarieerde parcours omvat een tijdlijn, een mineralen-schatkamer, een productiekamer, een minilab met 
doe-proeven, een driedimensionale simulatie van de evolutie van het Rauwse landschap, een quizkamer, en 
talrijke schermen met tekst, beeld en geluid.  
 
De tentoonstelling richt zich vooral tot scholen, verenigingen en klanten van Sibelco.  
Op deze manier kunnen ze kennismaken met het bedrijf, de toepassingen van kwartszand, een aantal  
eenvoudige proefopstellingen en het productieproces 



 

Provinciaal domein Zilvermeer 

 

 
Voor een heerlijk dagje uit of een ideale vakantie 
 
Zwemmen, spelen, sporten, wandelen, vissen en zoveel meer, je kunt het allemaal aan het Zilvermeer.  
Het domein is het hele jaar geopend van zonsopgang tot zonsondergang en heeft een uitgebreid aanbod 
voor groot en klein.  
 
Vijf horecazaken en moderne sanitaire voorzieningen staan garant voor een aangename dag. 
 

Overnachten op camping Zilvermeer 
Voor je overnachting op het Zilvermeer in Mol bestaan verschillende formules,  
van een eenvoudige kampeerplaats tot een comfortabele blokhut. Je vindt zeker een plekje naar je gading! 

 
Sporten in het Zilvermeer 
Of je nu houdt van een partijtje voetbal, van crossen in de bossen, van muurklimmen of in-lineskaten,  
op het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer kan het allemaal! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een dagje uit, een hagelwit strand en een heldere, zuivere zwemvijver.  
Speeltuinen voor elke leeftijd, sportmogelijkheden, evenementen en een  
heleboel overnachtingsmogelijkheden.  Dat is het Zilvermeer ! 
 
 
Het Zilvermeer ligt midden in het merendistrict van de Kempen. Door de witzandontginning ontstond een  
lappendeken van waterplassen en kanalen. Tot over enkele jaren beschikte de Molse regio niet over een  
eigen toervaarthaven, maar daar is dankzij het provinciebestuur sinds 2006 verandering in gekomen. 
 
 

Op 10 juni 2006 opende de Zilvermeerhaven Port Aventura zijn deuren.  

Alle toervaarders kunnen nu genieten van prima accommodatie! 

Dit project kreeg financiële steun van Europa en Toerisme Vlaanderen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

U kan in de Zilvermeerhaven aanmeren met uw boot door gebruik te maken van het grote aanbod  

 beschikbare passantenligplaatsen. met het bijkomend voordeel dat wij per boot  

voor max. 6 personen gratis toegang verlenen tot het Provinciaal Domein Zilvermeer. 



 
 
 
 

Als bezoeker van de Zilvermeerhaven kan je  
meehelpen aan het Blauwe Vlag Programma:  
 
Draag zorg voor het milieu en de omringende  
natuur, meld problemen aan de uitbater of  
havenmeester.  
 
Als booteigenaar kan u uw engagement voor het 
milieu zichtbaar maken door een Blauwe Wimpel te 
voeren op uw boot.  
 
U kan tijdens het seizoen dit vlagje aankopen in de 
Zilvermeerhaven voor een prijs van 10 euro 
 
Alle info is terug te vinden op: 

www.bondbeterleefmilieu.be/blauwevlag 

Sinds 2010 werd Zilvermeerhaven Port Aventura 

jaarlijks onderscheiden met dit internationaal kwaliteitslabel. 

De Blauwe Vlag criteria voor jachthavens 
 

De Blauwe Vlag is een internationaal kwaliteitslabel dat jaarlijks uitgereikt wordt aan uitbaters van 
jachthavens die zich inzetten voor een milieuvriendelijke en veilige jachthaven. 
 

Kiezen voor een Blauwe vlag vraagt een blijvende inspanning van de uitbaters van jachthavens.     
Het kwaliteitsmerk is dan ook slechts 1 jaar geldig.  
Wie in aanmerking wil komen voor een Blauwe Vlag wordt jaarlijks getoetst aan de Blauwe Vlag 
criteria door een onafhankelijke Belgische en internationale jury. In het Blauwe Vlag seizoen vinden 
er nationale en internationale controlebezoeken plaats. De resultaten vormen de instap om in  
aanmerking te komen voor het volgende Blauwe Vlag seizoen. 
 

Om als jachthaven een Blauwe Vlag te verkrijgen moet de jachthaven aan uniforme criteria voldoen 
inzake: 
  
 informatie over natuur en milieu 
  milieumanagement 
  veiligheid van de jachthaven 
  proper oppervlaktewater      
 

www.bondbeterleefmilieu.be/blauwevlag 

http://www.bondbeterleefmilieu.be/blauwevlag/index.php/410#milieueducatie#milieueducatie
http://www.bondbeterleefmilieu.be/blauwevlag/index.php/410#milieumanagement#milieumanagement
http://www.bondbeterleefmilieu.be/blauwevlag/index.php/410#veiligheid#veiligheid
http://www.bondbeterleefmilieu.be/blauwevlag/index.php/410#waterkwaliteit#waterkwaliteit


 

Jachthaven  

 
 
Zilvermeerhaven Port Aventura is één van Belgische mooiste en modernste jachthavens.  
Vele watersportliefhebbers hebben onze haven al ontdekt.  
Bij ons staan immers comfort, veiligheid en netheid hoog in het vaandel.  
 
Niet alleen makkelijk per auto, bus of fiets bereikbaar maar tevens via het water, vermits de toegang tot de 
kanaalplas ligt langs het verbindingskanaal Dessel-Kwaadmechelen. En dit op slechts 1km van het kruispunt van  

kanalen te Dessel (verbinding naar Turnhout, Herentals en/of Bocholt).  
 
Van op een boot ontdek je een verrassend ánder Vlaanderen. De grillige Noordzee met zijn sterke stroming 
maakt plaats voor rustiger water. Langs rivieren en kanalen schuift het steeds wisselende landschap voorbij.  
Kijk maar in je fotoalbum: de mooiste plekjes liggen altijd aan het water. 
 
 
Langs de Vlaamse waterwegen liggen talrijke  
natuurgebieden, recreatiedomeinen, historische steden  
en gezellige dorpjes. En natuurlijk zijn er ook uitgestippelde 
wandel- en fietsroutes die aansluiten op de jaagpaden langs 
de waterwegen. Zo wordt varen langs Vlaamse 
waterwegen een onvergetelijke ontdekkingsreis. 
 
Alleen al omwille van de open verbinding met het kanalen-
netwerk is deze plas uniek in zijn voorkomen doch ook de 
oppervlakte van 85 ha , +/- 2000m x 600m is dit met een 
ideale oriëntatie van de vertrekplaats voor zeilers en surfers.  
 
 
... een toeristische trekpleister in een groene kempische oase waar u kan genieten van de rustige omgeving.  
De ligging is werkelijk uniek aan een groot open water van 85 ha, volledig omgeven door de natuur.  
 
Genieten van de zonsondergang van op het terras van de haven is  
voor vele mensen reeds een begrip geworden.  
 
Houdt u van beweging dan kan u bij ons ook watersporten beoefenen, aan zachte recreatie doen, een tochtje 

op het meer, een wandeling door de mooie omgeving of u maakt gebruik van het uitgebreide fiets- en wandel-
routenetwerk dat zich hier ook bevindt.  
 
De Zilvermeerhaven verwelkomt het gehele jaar door passanten die de gemeente Mol aan willen lopen  
voor een kort of langer verblijf, een dag rust of voor een kennismaking met Zilvermeerhaven Port Aventura.  

 



 

Tarieven ligplaatsen 

Verhuur ligplaatsen aan de steigers:                                                (inclusief BTW) 

     

Bootlengte: <6,00m LOA <7,00LOA <8,00m LOA <9,00LOA 

Zomer (1/4 tot 30/10) 550,00 € 640,00 € 730,00 € 890,00 € 

Winter (1/11 tot 31/3) 230,50 € 270,00 € 307,50 € 375,00 € 

Gehele jaar 720,00 € 840,00 € 960,00 € 1.170,00 € 

     

per maand winterperiode 110,00 € 141,00 € 161,00 € 200,00 € 

per maand zomerperiode 132,00 € 169,00 € 194,00 € 240,00 € 

per week winterperiode 31,00 € 40,00 € 46,00 € 57,00 € 

per week zomerperiode 38,00 € 48,00 € 55,00 € 69,00 € 

per nacht 9,00 € 10,00 € 11,00 € 12,00 € 

     

Bootlengte: <10,00mLOA <12,00mLOA <15,00mLOA <17,50mLOA 

Zomer (1/4 tot 30/10) 990,00 € 1.186,00 € 1596,00 € 1.995,00 € 

Winter (1/11 tot 30/3) 416,00 € 500,00 € 672,00 € 840,00 € 

Gehele jaar 1.300,00 € 1.560,00 € 2.100,00 € 2.625,00 € 

     

per maand winterperiode 222,00 € 266,00 € 363,00 € 459,00 € 

per maand zomerperiode 266,00 € 319,00 € 435,00 € 551,00 € 

per week winterperiode 74,00 € 89,00 € 121,00 € 153,00 € 

per week zomerperiode 89,00 € 106,00 € 145,00 € 184,00 € 

per nacht  15,00 € 18,50 € 25,00 € 25,00 € 

Trailerhelling:  25,00 €  Dagtarief  (= incl. parkeren & sanitaire voorzieningen) 

   200,00 € Seizoen abonnement (12 beurtenkaart)   
 

Trailerstalling:  7,50 € per week,  60,00 € per zomer,   100,00 € per jaar 
 

Sleepboot:  50,00 €  per uur 

Extra werkuren: 35,00 € per uur 
 

Milieubijdrage:  40,00 € per jaar,  25,00 € per zomer of winter 
 

Wasmachine:  5,00 €  per wasbeurt,   

Wasdroger:  0,50 €  per 15 min. 
 

WIFI     gratis 

Gebruik leenfietsen   gratis  
 

Sanitaire voorzieningen zijn inbegrepen in het liggeld & te gebruiken tijdens de openingsuren haven.  
Nachttoilet aan milieupark 24/24u vrij toegankelijk.  
 

Elektriciteit: verbruik vaste ligplaatsen aan 0,25 €/KWh (bij aanvang contract 100 € borg),  

Passanttarief elektriciteit per dag is 2,00€.  
 

Drinkwater: 0,5 € per hectoliter (= 100 liter)   



 

Jachthaven - accommodatie 

 
 
 
 
De Zilvermeerhaven beschikt over 200 aanlegsteigers voor motorjachten met de modernste faciliteiten die  
van een luxe jachthaven worden verwacht. 
Zilvermeerhaven Port Aventura is de locatie waar het enerzijds bruist van spetterende water-energie en  
anderzijds alles horizontale rust ademt.  
 
De 200 aanlegsteigers maken het mogelijk de motorjachten te ontvangen en een permanente ligplaats te  
geven van een dag tot enkele maanden deel te laten nemen van het schitterende kader. 
 
Bij watersportvereniging Port Aventura Sport kan actief men watersporten.  
 
Aanlegsteigers met individuele stroomvoorziening 220V - 14A 
Verlichting op de steigers 
Uitgebreide sanitaire voorzieningen:  Douches & toiletten voor heren en dames (incl babywasplaats),   

 Douches en toiletten voor andersvaliden en een gezinswasplaats  
 

Ruimte met afwaskeuken, wasmachine en droogkast  
Nachttoilet. (24/24u beschikbaar) 
Gratis draadloos internet ( via Zilvermeer Hotspot ) 
 
De haven is een volledig omheinde site, de vrij liggende steigers zijn vrij van bladeren. 
De boten kunnen dieselbrandstof tanken, drinkbaar water bufferen en er is een milieustation. 
 
Trailerhelling 
 
Leenfietsen beschikbaar   
Fietsverhuur nabij 
openbaar vervoer :  het gehele jaar bel-busverbinding met centrum van Mol 
   in de zomerperiode een vaste busverbinding met centrum van Mol.  
                                                                                                                                     
Havencafé met heerlijke snacks, gerechten & suggesties 

 
Veiligheid:  
Permanente bewaking door de havenmeester die in het seizoen op de haven woont. 
Bewakingscamera’s 
Volledig omheinde site 
vanaf sluiting havencafé is er geen toegang meer mogelijk zonder aanbellen.  
( ligplaatshouders kunnen een toegangsbadges op naam bekomen ) 

 

 

  











 

Havencafé 

 

Welkom in ons Havencafé Port Aventura, van hieruit kan u een wandeling, fietstocht of boottochtje maken,  
maar ook voor allerhande watersportactiviteiten en bootverhuur bent u bij ons aan het juiste adres!  
 
Geniet je graag van ’s morgens vroeg af met een heerlijk ontbijt?  Of eerder zin in een fikse daguitstap,     
met een heerlijke lunch? Alles is mogelijk in het Havencafé,  

wel even een belletje laten rinkelen om jouw plaatsje te reserveren.  
 
 
 
Wij wisselen zomer en winter af van menukaart met  
aangepaste gerechten, zo kan u heel het jaar door genieten.  
’s Zomers kan u hier de vakantiesfeer opsnuiven en genieten 
van een heerlijk slaatje op ons terras, terwijl u ’s winters van 
een goed gevuld bord van stoofvlees met frietjes kan smullen 
met een winters uitzicht over het kanaalmeer.  
 
Tijdens onze sluitingsmomenten of avonden kan u ook onze  
locatie afhuren voor uw privéfeest, babyborrel, communie-
feest, trouwfeest, ...  
 
 
 
 
Op eenvoudige aanvraag werken wij graag een arrangement uit en bespreken we wat mogelijk is.  

 
 

Genieten van de zonsondergang van op het (verwarmd) terras  
van de haven is voor vele mensen reeds een begrip geworden.  



 

Ontbijten met zicht op de plezierbootjes.  

 
 

 

Elk weekend vanaf 10u, op voorhand reserveren is een vereiste ! 

 
 
Standaard ontbijt  Glaasje fruitsap, Koffie/Thee, Assortiment broodjes & ontbijtkoeken, Belegschotel,  

     smeerbeleg, een eitje naar keuze, Spek      
 
 
Luxe ontbijt   Glaasje fruitsap, Koffie/Thee, Assortiment broodjes & ontbijtkoeken, Belegschotel 
    smeerbeleg, Gerookte zalm, Kaasplankje, een eitje naar keuze, Spek 
 
 
Super De Luxe ontbijt Glaasje Cava, Glaasje fruitsap, Koffie/Thee, Assortiment broodjes & ontbijtkoeken 
    Belegschotel, smeerbeleg, Gerookte zalm, Kaasplankje, Yoghurt, Fruitsalade,  
    een eitje naar keuze, Spek 
 
 
Veggie ontbijt  Glaasje fruitsap, Koffie/thee, Assortiment broodjes & ontbijtkoeken, smeerbeleg 
    Kaasschijven, Duo van kaas, honing & noten, Tomaat & mozzarella,  
    Gegrilde tomaat, een eitje naar keuze 
 
 
Een glutenvrij ontbijt koffie/Thee of verse muntthee, Glutenvrije broodjes, Ham, kaas en brie,  
    Tomaat – mozzarella, Yoghurt, Fruitsalade, Verse tonijnsla, eitje naar keuze 
 
 
 

Brunchen is ook mogelijk, op aanvraag werken wij graag een gepaste formules uit. 



Luxe Pontonboot  TE HUUR  
 

Beleef een unieke ervaring…. 
heerlijk met vrienden, familie of collega’s 
genieten van de rust en tegelijk de vrijheid 

van rond te dobberen op het water… 
het ultieme VIP gevoel !  

 

Heeft u iets te vieren in intieme kring?!  

Vier het op onze luxe pontonboot! 
 
De Taxi-Boat is geschikt voor tochten op de kanaalplas & aansluitende Kempense kanalen 
De comfortabele pontonboot is dé ideale boot voor een dagje waterrecreatie. Dankzij de grote  
vloeroppervlakte is de Taxi-Boat uitermate geschikt en bovendien veilig voor families met jonge kinderen. 
 
Leuk voor het gezin als dagje uit, een romantisch uitstapje of voor groepen zoals personeelsfeesten, vrijgezellenfees-
ten, verjaardagen of gewoon gezellig weg met vrienden. Komt u mee het ultieme VIP gevoel ervaren? 
 
De luxe Pontonboot heeft comfortabele zitruimte voor 10 personen. 
 
ook bezoekjes aan nabij liggende toeristische trekpleisters zijn mogelijk:  
zoals een bezoek aan Sas4Toren aan het Unieke kanalenkruispunt te Dessel of terrasjes nabij of aan het water.  
 
De huur van onze Pontonboot is inclusief ervaren gids/schipper  
en kan per uur gehuurd worden. (Minimale verhuur 1 uur)  
 
1e uur: 100 euro 
bijkomende uren: 75 euro / uur  
 
Volgens traditie klinken wij bij het varen Steeds met een glaasje cava ! 
 
Verder hebben wij een koelbox en goede muziek installatie aan boord.  
In overleg kunnen wij de nodige versnaperingen voor u verzorgen tegen een acceptabele vergoeding.  
 
Daarnaast rekenen wij geen verdere brandstofkosten aan.  
Op en afstapplaatsen vallen altijd te bespreken, hierin zijn wij zeer flexibel.  
 
Verder is alles bespreekbaar!!  
Ook varen op verplaatsing, …  
 
Niets is ons te gek!! 
 

Mooi weer garantie: Als het op de dag van afvaart slecht weer is  
(zware regen en/of storm), en de weersvooruitzichten geen directe verbetering laten zien,  
kunt u kosteloos omboeken naar een andere datum. 



 

Fietsen & wandelen 

 
 

 
Voor alle streekinformatie, wandel- & fietskaarten verwijzen wij U graag naar  
het Ecocentrum De Goren, gelegen op 1,5 km van de jachthaven. 
 
Het Ecocentrum De Goren is hét knooppunt voor toeristen in het gebied de Kempense Meren.  
Wandelen, fietsen, waterpret … alles binnen handbereik.  
Aan de goed gedocumenteerde infobalie van De Goren helpt men je graag en vakkundig op pad.  
Om oeverloos te genieten van al het moois dat deze regio te bieden heeft.  
 
Tel. 014 81 66 07 
info@ecocentrum.be 
Postelsesteenweg 71 
2400 Mol  

 

Vaar & Wandelavontuur 

Boottochtje & wandeling rondom de kanaalplas. 
vertrek aan de jachthaven met de taxiboot tot op de landtong aan de doorgang naar het kanaal.  
Vanaf daar kan je terug wandelen, rondom het water door een prachtige groene 
omgeving (+/- 4,5km)  
 

tijdsduur: 10 à 15 minuutjes varen, wandeling van ongeveer 1 uur.  
 

tarieven:  
overzet tot aan de landtong = 3,5 euro PP ; -12 jaar = 2,5 euro PP  
 
 
 

Boottochtje tot aan de Sas4Toren & wandel terug naar Port Aventura via de baileybruggen 
Vertrek aan de jachthaven met de taxiboot tot aan de Sas4Toren.  
Na een toren bezoekje kan je van hieruit een terug wandeling maken langs het kanaal Bocholt-Herentals  
en via de bekende Baileybruggen. Nadien loop je langs de oevers van de kanaalplas  
terug naar de Zilvermeerhaven (± 5 km) 
 

Tijdsduur: 15 à 20 minuutjes varen, terug wandeling van ongeveer 1,5 uur. 
 

tarieven: 
overzet tot aan de Sas4Toren = 5,5 euro PP , -12 jaar = 3,5 euro PP 
 
 
 

Boottochtje tot aan de baileybruggen & wandel terug naar Port Aventura via natuurreservaat ‘De Maat’ 
Tijdsduur: 30 minuutjes varen, terug wandelen kan op verschillende manieren volgens wandelknooppunten 
 

tarieven: 
overzet tot aan de baileybruggen = 7,5 euro PP , -12 jaar = 5 euro PP 
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Sailability Vlaanderen promoot het zeilen voor mensen  
met een fysieke en/of verstandelijke beperking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij helpen bestaande zeilclubs om zich open te stellen voor zeilers of kandidaat-zeilers met een handicap,  
zowel voor recreatie- als competitiezeilen.  
Bepaling en opbouw van de infrastructuur, terbeschikkingstelling van boten aangepast aan de specifieke noden 
van een gehandicapte, lessen aan zeilers maar ook aan lesgevers, … maken deel uit van ons aanbod. 
 
Dankzij de steun van de uitbaters van Port Aventura en de moderne, aangepaste locatie,  
heeft Sailability Vlaaderen gekozen om hun thuishaven aan de Zilvermeerhaven in Mol onder te brengen.  
 
De vloot met aangepaste en niet-aangepaste boten is ondergebracht in Port Aventura.  
Sommige boten staan ook reeds ter beschikking van andere inclusieve zeilclubs zoals BZYC, in Brugge. 
 
Monitoren met een specifieke opleiding staan elke zondag paraat vanaf april alsook op afgesproken  
tijdstippen tijdens de weekeinden, het zomerverlof en bij speciale gelegenheden.  
Ze staan ook op post voor zeildagen van andere organisaties voor gehandicapten. 
 
De eerste missie van Sailability bestaat erin om de zeilsport voor iedereen open te stellen.  
Wij zijn er trots op dat Port Aventura hierdoor een voorbeeld is voor inclusief zeilen en  
dit voor het grootste plezier van al de zeilers en van hun familie en vrienden. 
 

Sailability Vlaanderen voelt zich terecht welkom op Port Aventura ! 
 
 
www.sailability.be 
 
 
 



 

Watersporten 

 

Zilvermeerhaven Port Aventura bvba werkt voor de watersporten samen met de vzw Port Aventura Sport.  

Deze watersportvereniging voorziet alle watersportfaciliteiten & activiteiten. 

 

Na aansluiting bij Port aventura Sport kan er tijdens de openingstijden naar hartenlust gesport worden ,  

Wij voorzien een boot die steeds stand-by is en bemand wordt door een geschoold redder! 

Voor verdere informatie: havenmeester +32(0)495/709083 

 

algemene bepalingen  

Je dient met volgende factoren rekening te houden: 

 

Veiligheid:   - enkel binnen de openingstijden 

    - reddingsvest verplicht ! 

     

Lidmaatschap:  - het lidmaatschap geldt voor één kalenderjaar en geeft toegang tot  

      alle infrastructuur  en toegang tot activiteiten van allerlei aard. 

    - verzekering via clubaansluiting Vlaamse Yachting Federatie 

 

  

 

 

 

 

 Wanneer je als lid bij de club aansluit,  
 dan ben je verzekerd tegen ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid  
 tijdens het beoefenen van onze watersport.  
 

 de verzekering biedt dus dekking in LO (lichamelijke letsel van de watersporter) en  
 BA (lichamelijke letsels aan derden en materiële schade aan derden met uitsluiting van sportmateriaal) 
 

Leden van de clubs: 
Deze zijn verzekerd in LO en in BA. 
Dit voor het beoefenen van de sporttak zeilen (incl. motorvaren, windsurfen, rafting, en nog vele 
andere). Zowel in clubverband, als privé-beoefening. 
  
De clubs: 
Clubs zijn verzekerd in BA. Onder clubs wordt verstaan: de club, haar bestuursleden en de  
aangestelden (monitoren, trainers, vrijwillige helpers, …) 

  Dit voor het organiseren van sportieve activiteiten (wedstrijden, sportkampen, enz…) 



 

Zeilen - open zeilboten, met optrekbaar zwaard 

 
 Daglidgeld:  

Eigen open zeilboot met intrekbaar zwaard  

12 € per stuurman 

 
 Wedstrijden & trainingen: 

Voor minimaal een week op voorhand georganiseerde wedstrijden of oefensessies  

met minimaal 6 deelnemers : 5 € per deelnemer 

 
Jaarlidgeld:  

110 € per stuurman,  

tweede lid 80 €, derde lid: 50 €, vierde (en volgende) lid : 30 € 

 
Jeugd:  

-18 jarigen : 30% korting , dit buiten de gezinskortingen  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zeilen - kajuitboten & zwaardboten  

  
 Jaarlidgeld: 

70 € per persoon    

tweede lid 45 €, derde en volgende  lid: 30 € 

 

 Verhuur ligplaatsen aan de steiger  

Tarieven volgens lengte van de boot. 

 

 

Surfen & Kajak 

  

 Daglidgeld: 

eigen materiaal: 8 € per dag 

 
 Wedstrijden & trainingen: 

Voor minimaal een week op voorhand georganiseerde wedstrijden  

of oefensessies met minimaal 6 deelnemers:  5 € per deelnemer. 

 
 Jaarlidgeld: 

70 € per persoon    

tweede lid 45 €, derde en volgende  lid: 30 € 

 
 Jeugd:  

-18 jarigen : 30% korting , dit buiten de gezinskortingen  

Verhuur ligplaatsen op de oever per zomerseizoen 

  1/4 tot 31/10 per dag per week 

Zeilboten 100,00 € 3,00 € 20,00 € 

Catamaran 150,00 € 4,00 € 25,00 € 

Trailer 25,00 €     



 

Watersport SHOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten kalender: 

 

 

Paasweekend   - Paasontbijt of brunch 
 

einde april    - Opening toeristisch en vaarseizoen 

      Gratis rondvaartjes met de Taxi-Boat 
 

einde mei     - Flanders Sailability Cup 
 

einde juni     - Zeilwedstrijd 
 

1e weekend juli   - HAVENFESTIVAL ‘SPLASH AVENTURA’ 

      VIERNG 10 JAAR PORT AVENTURA ! 
 

3e weekend augustus  - On Wheels Dag MOL (organisatie vzw To Walk Again) 

      Watersportdag voor personen met fysieke beperking 
 

3e weekend september  - Zeilwedstrijd 
 

einde oktober   - Afsluiting vaarseizoen 
 

3e weekend november   - Sinterklaasontbijt 
 

einde december   - Kerstsfeer bij Port Aventura  
 

 



SLOEPVERHUUR  
 

 
Zelf varen op de prachtige kanaalplas en aansluitende kanalen met een ruime, comfortabele  

maar vooral … stille boot, is nu voor iedereen mogelijk.  
Voor deze sloep heeft u geen vaarbewijs of zelfs geen ervaring nodig.  

 
Te huur per middag, per namiddag of per dag 

maximaal 6 personen 

Prijzen 

middag  € 90,-   3,5 uur van 10.00u tot 13.30 u  

namiddag  € 90,-  3,5 uur van 14.00u tot 17.30 u  

per dag  € 160,- 8 uur van 10.00u tot 18.00 u  

 
Prijzen zijn inclusief brandstof!  
 

We gaan ervan uit dat u vertrouwd en akkoord bent met onze huurvoorwaarden. De borg bedraagt €250,-. 

De borg komt bovenop de huurprijs. U dient de borg contant ter plaatse te voldoen.  Indien geen schade  
ontvangt u de volledige borg na afloop weer terug.  
Tevens dient u een geldig legitimatie mee te nemen. 
 
 
Reserveren 
U kunt reserveren via info@zilvermeerhaven.be of via +32(0)495 70 90 83 
 
 
In overleg kunnen wij de nodige versnaperingen of een fles bubbels voor u voorzien voor onderweg  
tegen een acceptabele vergoeding.  
 
 
 
Mooi weer garantie:  
Als het op de dag van afvaart slecht weer is  
(zware regen en/of storm), en de weersvooruitzichten  
geen directe verbetering laten zien,  
kunt u kosteloos omboeken naar een andere datum. 

http://stilsloep.be/media/huurvoorwaarden-ss.pdf
mailto:info@bootverhuurboschmolenplas.nl


Watersport Fun & Bootverhuur 

We can make your dreams come true ! 

www.SplashyEvents.be 

Splashy Events is gespecialiseerd in de verhuur  
van diverse boten met schipper. 

 
Wil je ontsnappen aan de drukte van het werk of de stad?  

Of wil je een originele activiteit? 
 

Vaar mee & ontdek het verrassend mooie landschap langs de kempische kanalen.  
Of ga voor snelheid en de bijhorende adrenaline kick! 

 
Ideaal om een speciale gelegenheid te vieren of als relatiegeschenk,  

leuk met collega's, vrienden, het gezin of lekker met z’n tweetjes. 
 

Wij bieden naast onze uitgestippelde bootarrangementen ook de mogelijkheid om  
een speciaal arrangement naar uw wens samen te stellen. 


