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0 Leeswijzer 
Dit Masterplan bevat als eerste in hoofdstuk 1 een samenvatting met een beknopt antwoord 
op de gestelde vragen. Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van de huidige veren in het gehele 
NL-Delta gebied en geeft een inventarisatie van de huidige bereikbaarheid van de iconen 
binnen NL-Delta. Het overzicht bevat met name kaartbeelden en een korte toelichting per 
gebied. In bijlage 3 is een overzicht van enkele kenmerken van de veren en veerexploitanten 
te vinden. 
Het rapport dat is gemaakt door het studententeam van Hogeschool Windesheim is een 
zelfstandig leesbare bijlage. Hierin zijn de resultaten van de enquête en een analyse van 
wayfinding en communicatie alsmede enkele interview verslagen te vinden.  
Hoofdstuk 3 geeft aan de hand van korte beschrijvingen en kaartbeelden een inventarisatie 
van de veren binnen het gebied. Hoofdstuk 4 bevat een samenvatting van wat we hebben 
opgehaald uit de enquête, in interviews en werksessies. Hoofdstuk 5 bevat een advies op 
hoofdlijnen, gerangschikt naar thema’s. In hoofdstuk 6 schetsen we aan de hand van een 
aantal stappen hoe het verennetwerk zich zou kunnen ontwikkelen. In hoofdstuk 7 schetsen 
we hoe branding van NL Delta samen met marketing en communicatie kunnen bijdragen aan 
versterking van het merk NL-Delta en het verennetwerk in samenhang met iconen. Hoofdstuk 
8 bevat een analyse van de mogelijkheden te komen tot meer duurzaamheid bij de veren 
binnen NL Delta.  
In de bijlagen treft u ook de kaartbeelden aan in groter formaat: deze zijn ook als pdf met 
meerdere lagen beschikbaar (NB: de lagen zijn alleen zichtbaar bij opening met een recente 
Adobe-pdf-reader). 
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1 Samenvatting 
 

Om invulling te geven aan de ambities heeft NL Delta Aqualiner Consultancy gevraagd haar te 
adviseren over deze ambities en een Masterplan Veren op te stellen in samenspraak met NL 
Delta. Meer specifiek zijn de volgende vragen geformuleerd: 
 

• Waar is nu al vervoer over water en wat zijn de kenmerken daarvan?  
We hebben geïnventariseerd welke veren er zijn, hoeveel reizigers er zijn en welke 
contracten de veren hebben. Dit hebben we vastgelegd in kaartbeelden en in bijlage 3 
is van een groot aantal veerexploitanten een aantal kenmerken weergegeven, zoals de 
vaarperiode, vaarschema, tarieven, contracten en bijzonderheden.  
 

• Tevens is de vraag waar er mogelijkheden zijn de bestaande verbindingen te 
versterken en uit te breiden, passend bij NL Delta. 
Deze vraag hebben we beantwoord in ons advies in hoofdstuk 4, 5 en 6. In hoofdstuk 
4n en 5 hebben we algemene adviezen opgenomen die door de stakeholders naar 
voren zijn gebracht in de werksessies, interviews en in de enquête. In hoofdstuk 6 
geven we concrete aanbevelingen voor een stapsgewijze verbetering van de veren. 
We kiezen hierbij voor een pragmatische, gefaseerde aanpak voor de uitbouw van  
vervoer over water: 
1. Basis: versterken wat er is met een accent op korte overzetveren, ontwikkeling ven 

kleinschalige entreepoorten en marketing van een aantal bewezen 
langsverbindingen 

2. Iconen bereikbaar per gebied bereikbaar maken vanuit goed bereikbare 
multimodale Entreepoorten 

3. Verbinden van de gebieden via het verennetwerk waardoor meerdaagse tochten 
zonder auto door het gehele NL Delta gebied mogelijk worden  

  
• Welke mogelijkheden voor koppeling van water-, wandel- en fietsverbindingen en 

transferia zijn er? 
Entreepoorten in combinatie met verbindingen over water maken ook koppeling van 
wandelroutes, fietsroutes en overstap van auto naar fiets en/of veer mogelijk. De 
locaties zijn uitgewerkt in hoofdstuk 6. 
 

• Hoe kan draagvlak onder bestaande/ nieuwe partners worden gerealiseerd, teneinde 
te komen tot een acceptabele exploitatie met een structurele bijdrage van partners ) 
We hebben partners betrokken bij het ophalen van aanbevelingen en ideeën door 
werksessies en interviews1 te organiseren. Deze kennis hebben we verwerkt in onze 
bevindingen, advies, voorstellen voor aanpassingen van veren en opzet van 

                                                
1 Partijen en personen die we geïnterviewd hebben zijn: Marleen van den Berg (SOHW), Hugo de Bruijn (gem. 
Rotterdam), Cees van der Vlist (Werelderfgoed Kinderdijk), Eric Schipper (Waterbus), Rik Naaktgeboren 
(Dordrecht), Soraya Ghamen (gem. Goeree-Overflakkee), Geragd Litjens (WNF), Edith van Dam (PZH), Johan 
Hania (Riveer). 
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arrangementen die kunnen bijdragen aan meer omzet en een betere (be)geleiding van 
bezoekers. 
  

• Leg bij de ontwikkeling de relatie met trajecten zoals Expeditie Haringvliet en het Veer 
Biesbosch (Kop van ’t Land) 
Voor Expeditie Haringvliet stellen we een geïntegreerde opzet voor met een iets 
kortere route vanuit Dordrecht waarbij de verbinding tweemaal per dag kan worden 
geboden en reizigers ook op aansluitende veerverbindingen kunnen overstappen. Het 
is de gemeente Dordrecht niet gelukt de veerdienst Biesbosch op de markt te zetten 
met een lagere bijdrage en een hogere duurzaamheidsambitie. Daarmee is de 
toekomstige bediening onzeker. 

 
Hoofdconclusies uit de bevindingen: 

1. Er is een uitgebreid toeristisch verennetwerk (naast de deels utilitaire veerdiensten) 
waarvan alle partijen in het gebied de meerwaarde zien voor het functioneren van het 
gebied en de samenhang in het gebied. 

2. Gebruik van toeristische veerverbindingen varieert sterk. weersomstandigheden spelen 
hierin een zeer belangrijke factor. Zowel succesvol, wat kan leiden tot capaciteitstekort 
en bij minder weer tot zeer laag gebruik.. 

3. Vrijwel alle toeristische maar ook de utilitaire veerverbindingen zijn afhankelijk van 
subsidie van maatschappelijke organisaties en overheden. De contracten zijn (te) kort 
en continuïteit is bij de kleinere (seizoens) veren een structureel probleem. 

4. De provincies Zuid Holland en Noord Brabant en gemeente Rotterdam zijn zeer 
terughoudend in structurele ondersteuning van toeristische veerverbindingen vanwege 
potentiele concurrentie met particuliere ondernemers.  

5. De toeristische veerbedrijven zijn (zeer) kleinschalig, hebben passie voor hun vak en 
klanten, maar hebben onvoldoende mogelijkheden en expertise voor het regelen van 
infrastructuur, afstemming met andere partijen, ontwikkeling, marketing, investeringen 
en duurzaamheid. 

6. Verduurzaming staat hoog op de agenda bij bestuurders en beleidsmakers en 
natuurbeschermingsorganisaties, maar de meeste veerexploitanten beschikken niet 
over kennis en slagkracht om dat op te pakken. Om dat te kunnen moet er 
ondersteuning komen en zicht op continuïteit. NL Delta kan dat agenderen bij de 
stakeholders. 

7. NL Delta is als enige overkoepelend over het gehele gebied, maar is als merk nog niet 
‘geladen’ en ook is de rol die NL Delta uiteindelijk wil en kan spelen nog onduidelijk 

8. Een duidelijk profiel van NL Delta met een eenduidige branding in combinatie 
marketing en communicatie is noodzakelijk. Start eenvoudig en relatief goedkoop 
bijvoorbeeld door met een sticker van NL Delta (Onderdeel van / Part of NL-Delta) 
ervoor te zorgen dat alle vaartuigen binnen NL Delta herkenbaar onderdeel van NL 
Delta worden. (Ondersteun in ruil daarvoor veren met gemeenschappelijke marketing 
en ontwikkel gezamenlijke arrangementen) 

9. Afstemming over jaarprogrammering van de iconen/ bestemmingen is essentieel voor 
de veerexploitanten in het kader van de gewenste dienstverlening inzetbaarheid van 
de veren in periode, bedieningstijd en capaciteit 
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10. Veren met hun veerverbindingen zijn een middel en geen doel op zich. Wel kunnen zij 
een significante rol spelen in de bereikbaarheid van de iconen/ bestemmingen in het 
NL Delta- gebied.  
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2 Inleiding 
2.1 Ambities NLDelta 
Het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch NL heeft samen met Staatsbosbeheer en het 
Droomfondsproject Natuurherstel Haringvliet Delta een ambitieboek gemaakt om het NL Delta 
gebied, gezamenlijk met tal van partners in het gebied, als een uniek ecosysteem op de kaart 
te zetten en door behoud en ontwikkeling van natuur het aantrekkelijker te maken voor de 
miljoenen inwoners rondom het gebied en voor internationale toeristen.  
Met zes stevige ambities staat NLDelta voor ontwikkeling van natuur, economie en 
leefbaarheid in de regio Biesbosch-Haringvliet. Ambities die gaan over robuuste, optimaal 
verbonden natuurgebieden, betere beleefbaarheid van de iconen, goede verbindingen over 
land én water, bekendheid en delen van ervaringen door bezoekers, trotse organisaties en 
bewoners die als ambassadeur optreden, een herkenbare identiteit van NLDelta en een 
positieve, duurzame bijdrage aan de regionale economie. 
 
Ambities bereikbaarheid 
NLDelta is makkelijk bereikbaar vanuit de Randstad en vanuit Brabant en Vlaanderen. Goede 
verbindingen over land én water en bijzondere overnachtingsplekken zorgen ervoor dat je in je 
eigen tempo de rust, ruimte en dynamiek van het gebied kunt ervaren. 
 
De natuur van NLDelta is nauw verbonden met het stedelijk gebied rondom. Vanuit de steden 
Rotterdam, Breda en Antwerpen en vanaf de luchthavens van Schiphol, Eindhoven en Brussel 
is het nationaal park binnen anderhalf uur met de trein of via de snelweg te bereiken. De stad 
Dordrecht ligt in het NLDelta gebied. Openbaar vervoer over water, zoals de Waterbus, wordt 
ingezet als verbinder tussen natuur en cultuur. 
 
Met het netwerk van verbindingen over water en land zijn iconen verspreid over het Nationaal 
Park NLDelta goed bereikbaar, ook onderling en met het openbaar vervoer. 
We werken samen met de openbaar vervoersector over land en water om de bereikbaarheid 
van de iconen duurzaam te vergroten. 
Entreepoorten, transferia en alternatieve vervoersvormen zorgen ervoor dat de toestroom van 
bezoekers geen overlast veroorzaakt voor natuur en bewoners. 
Fiets- en wandelknooppunten verbinden de iconen; toeristen en recreanten maken voor hun 
route gebruik van pontjes en veren en beleven zo het bijzondere van NLDelta. 
We bouwen een riviercruiseport en bieden arrangementen voor riviercruises van Waterpoort 
tot Vestingdriehoek en van Biesbosch tot Kinderdijk en Rotterdam. 
We stimuleren meerdaags verblijf door marketing van arrangementen met logische clustering 
van iconen. We stimuleren ondernemers bij het bouwen van gezamenlijke arrangementen en 
om kleinschalige en bijzondere overnachtingsmogelijkheden te creëren. 
Met projecten die invulling geven aan deze ambitie werken we aan de verbetering van de 
bereikbaarheid, de verbindingen en de mogelijkheden voor meerdaags verblijf in NLDelta. 
 
Vervoer over water moet het mogelijk maken om het gebied te bezoeken en de belangrijke 
natuurwaardes van nabij te beleven.  
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Figuur 1 Vervoer over water is een essentiële schakel voor bereikbaarheid en beleving 

 
NL Delta heeft daarvoor de volgende ambities op hoofdlijnen geformuleerd: 

• Realiseren van meer bijzondere verbindingen over water: waterbussen en pontjes. 
• Meer entrees van Wereldklasse en transferia i.s.m. (openbaar) vervoerorganisaties. 

Op termijn wil NL Delta een uitgebreid netwerk van waterverbindingen realiseren, zodat 
van daaruit het hele gebied met de fiets en te voet te bereiken is. Mede vanuit deze visie is 
in 2017 en 2018 de succesvolle pilot met de Waterbus Rotterdam / Dordrecht – Haringvliet - 
Tiengemeten voortgezet.  
 
NL Delta wil de komende jaren het duurzaam varen op diverse manieren verder stimuleren. 
Zo wil NL Delta meer ruimte geven aan gebruikers van elektrische boten en hen letterlijk meer 
ruimte bieden in het gebied zodat het duurzaam beleven van de natuur nog aantrekkelijker 
wordt. Verduurzaming van de veren is wel een wens, maar NL Delta heeft geen directe relatie 
met de veren: NL Delta is geen opdrachtgever voor de huidige veren. 

2.2 De vragen 
Om invulling te geven aan de ambities heeft NL Delta Aqualiner Consultancy gevraagd haar te 
adviseren over deze ambities en een Masterplan Veren op te stellen in samenspraak met NL 
Delta. Meer specifiek zijn de volgende vragen geformuleerd: 

• Waar is nu al vervoer over water en wat zijn de kenmerken daarvan?  
• Tevens is de vraag waar er mogelijkheden zijn de bestaande verbindingen te 

versterken en uit te breiden, passend bij NL Delta. 



 

Masterplan Veren, versie 2.0.docx  13 

• Welke mogelijkheden voor koppeling van water-, wandel- en fietsverbindingen en 
transferia zijn er? 

• Hoe kan draagvlak onder bestaande/ nieuwe partners worden gerealiseerd, teneinde 
te komen tot een acceptabele exploitatie met een structurele bijdrage van partners) 

• Leg bij de ontwikkeling de relatie met trajecten zoals Expeditie Haringvliet en het Veer 
Biesbosch (Kop van ’t Land) 

 

2.3 Onze werkwijze 
Op ons voorstel heeft NL Delta  gekozen voor een bottum-up aanpak waarbij de stakeholders 
zo veel mogelijk betrokken zijn. Hierdoor kunnen ideeën die bij lokale partijen (ondernemers of 
overheden) leven worden opgehaald en een plek krijgen in het proces.  
 
Onderstaand wordt dit kort toegelicht: 
 

1. Inbreng stakeholders / gebiedstafels:  
 

1. Enquête: om kennis en ervaringen te verzamelen van de gebruikers en de 
ondernemers, kenmerken van het bezoek en inzichten in knelpunten en 
verbeterpunten. De enquête is uitgevoerd onder de bij NL Delta aangesloten 
partners (circa 150). Deze zijn heel divers, variërend van grote trekkers 
(Brabantse Biesbosch, Kinderdijk, Loevestein, Haringvlietexpeditie, etc.) tot 
kleinere partijen zoals ondernemers met een B&B of een (seizoens)veerdienst. 
De enquête is gehouden door een (online) link te sturen naar een vragenlijst die 
kon worden ingevoerd. In eerste instantie hadden we het idee dat we hiermee 
per gebiedstafel een representatieve steekproef zouden kunnen uitvoeren. 
Daarvoor zouden we echter circa 300-400 adressen per gebiedstafel moeten 
hebben. In eerste instantie waren er echter circa 150 adressen beschikbaar 
voor de 6 gebiedstafels samen. Daarmee was het niet mogelijk de vereiste 
betrouwbaarheid te halen.De uiteindelijke respons van de 150 stakeholders 
waren 75 ingezonden enquêtes waarvan slecht 53 volledig met een volledig 
ingevulde vragenlijst.  De enquête hebben we daarom alleen indicatief gebruikt. 
De enquête is uitgevoerd samen met het studententeam van Hogeschool 
Windesheim, studierichting mobiliteit. 

2. Interviews stakeholders: met een zestal stakeholders hebben we interviews 
gehouden om inzicht te verkrijgen over de rol en positie van het vervoer over 
water, bezien hoe belangrijk dit voor hen is en natuurlijk ook om wensen en 
ideeën op te halen over de gewenste ontwikkelingsrichting. Deze resultaten 
hebben we gebruikt ten behoeve van het opstellen van het Masterplan. 

3. Werksessies gebiedstafels: In een viertal regionale werksessies hebben we, 
samen met het studententeam van Hogeschool Windesheim, de voorlopige 
resultaten van de enquête en hun inzichten gepresenteerd. Aan de hand van 
de inbreng van de stakeholders hebben we inzichten en verbeterpunten vanuit 
de ondernemers, veerexploitanten en overheden opgehaald. Van de 
werksessies is een beeldverslag in de vorm van cartoons gemaakt door Jan 
Metz. In het beeldverslag zijn de belangrijkste bevindingen uit de discussies 



 

Masterplan Veren, versie 2.0.docx  14 

vastgelegd. Het gaat daarbij zowel om constateringen, knelpunten als om 
aanbevelingen. Een deel van het beeldverslag is opgenomen in het rapport. 

4. Extra verdiepingsslag: we hebben een validatieronde ter controle en 
aanvulling van de in de enquête verkregen resultaten gehouden onder de 
secretarissen van de gebiedstafels. Ook hebben we een aantal 
veerexploitanten rechtstreeks benaderd om nog een aantal kenmerken te 
inventariseren zoals de vaarperiode, bediening, schepen, opdrachtgever, 
tarieven en duur van de contracten. Deze zijn opgenomen in bijlage 3.  
 

2. Co-makership  met Hogeschool Windesheim en Aqualiner Consultancy: 
 

1. Literatuuronderzoek, dataverzameling, enquête, deelname aan de 4 
werksessies: Het studententeam heeft onderzoek gedaan naar veren, data 
verzameld en de enquête verzorgd. De studenten zijn deels aanwezig geweest 
bij de interviews met stakeholders en hebben een presentatie over hun 
bevindingen op de werksessies gepresenteerd. 

2. Aanbevelingen wayfinding en communicatie: Om te bezien op welke wijze NL 
Delta zich zou kunnen presenteren heeft het studententeam 
literatuuronderzoek gedaan en best practices beschreven om te komen tot een 
eenduidige presentatie en gemeenschappelijke marketing van NL Delta.  
De bevindingen zijn vastgelegd in een aparte rapportage. Een samenvatting is 
opgenomen in deze rapportage. 
 

3. Bespreken tussentijdse resultaten Masterplan 
Op 7 september is in hotel New York te Rotterdam het tussenresultaat gepresenteerd 
en zijn in een viertal werksessies de reacties gepeild aan de hand van de volgende 
vragen: 

1. Wat mist u eventueel nog? 
2. Welke aanbevelingen zou u de NLDeltafel willen meegeven? 
3. Waar zou volgens u de prioriteit moeten liggen in de vervolgstappen? 

Aansluitend hebben we met een rondvaart tijdens de wereldhavendagen Rotterdam, 
het varen opnieuw laten beleven en de gelegenheid geboden om nader kennis met 
elkaar te laten maken. 
 

4. Afronding Masterplan: 
Bij de afronding van dit Masterplan hebben we de reacties uit de presentatie van de 
tussentijdse resultaten op 7 september meegenomen. De resultaten hebben we 
verwerkt in deze rapportage waarbij het accent ligt op uitwerking van een concrete 
stapsgewijze verbetering van de veren, marketing en communicatie daarvan en een 
ontwikkelperspectief naar meer duurzaamheid. Een telkens terugkerend thema hierbij 
is de rol en mogelijkheden van NL Delta om zaken op te pakken. We gaan uit van de 
ambities van NL Delta zoals vastgelegd in het Bidbook.  
Het is aan het kernteam om te besluiten over de wijze waarop NL Delta wil werken aan 
het ontwikkelingsperspectief vanuit de ambities in het bidbook. 
Specifiek zullen keuzes gemaakt moeten worden met betrekking tot de posities van de 
veren en hun rol voor de toekomst. 
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3 Inventarisatie bereikbaarheid en veren 
 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk geven we aan hoe de bereikbaarheid van NL Delta is voor de reiziger per auto 
en ov. Daarnaast geven we een overzicht van de huidige veren en geven aan hoe die gebruikt 
worden.  
 

3.2 Bereikbaarheid NL Delta 
NL Delta is een groot en divers gebied en ook de veren zijn zeer divers. We hebben de 
bereikbaarheid van en naar de belangrijkste iconen geïnventariseerd aan de hand van de 
beschikbare modaliteiten.  
 

 
 
De auto bereikbaarheid is goed: veel iconen zijn in 1-1,5 uur per auto bereikbaar vanaf de 
Randstad, Eindhoven en Antwerpen. Op piekdagen zijn er soms parkeerproblemen, met name 
bij iconen: de verwachte verdere groei van het aantal bezoekers gaat dan naar verwachting 
beperkingen opleveren (tekort aan parkeergelegenheid, belasting wegennet, geluid- en 
stankoverlast). De automobilist vindt zijn weg via routeplanners en bebording. Er zijn een 
aantal Toeristische Overstap Punten (TOP’s) en entreepoorten nabij de attracties.  
 
De reis per ov duurt veelal twee tot drie keer langer en niet altijd en overal is OV beschikbaar. 
De ov- bereikbaarheid kent vooral knelpunten in de bereikbaarheid van de iconen: de 
historische binnensteden van kernen die langs het spoor liggen zijn goed bereikbaar, de 
stations liggen vooral aan de rand van het NL Delta gebied. Per gebied zijn er de volgende 
bijzonderheden: 

• Tiengemeten en Drimmelen zijn alleen via buurtbus bereikbaar (niet in het weekeind) 
• Fort Vuren is bereikbaar via een veer van Riveer in het seizoen. Buslijn 47 (Gorinchem 

– Geldermalsen) rijdt op korte afstand van Fort Vuren, maar heeft geen halte nabij Fort 
Vuren, Het veer in Gorinchem en Zaltbommel is ver (20 minuten) lopen vanaf het 
station. OV fiets is beschikbaar. 

Icoon	 Auto
van	/naar Amsterdam Utrecht Eindhoven Antwerpen Rotterdam Den	Haag
Tiengemeten 90 80 80 85 30 45
Slot	Loevestein 90 60 55 75 50 75
Kinderdijk 95 70 75 75 30 50
Biesbosch	Drimmelen 75 50 55 65 45 70
Biesbosch	Dordrecht 65 50 55 60 30 50
Biesbosch	Werkendam 75 50 55 75 35 55

OV
van	/naar Amsterdam Utrecht Eindhoven Antwerpen Rotterdam Den	Haag
Tiengemeten 110 150 150 135 60 100
Slot	Loevestein 0 0 0 0 0 0
Kinderdijk 130 100 150 130 60 90
Biesbosch	Drimmelen 150 130 150 120 115 135
Biesbosch	Dordrecht 100 90 150 120 50 80
Biesbosch	Werkendam 0 0 0 0 0 0
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• Kinderdijk is via Waterbus in het seizoen bereikbaar vanuit Rotterdam. Vanaf 
december 2018 is er ook een snelle en frequente busverbinding vanaf Rotterdam (R-
net) en Dordrecht (SnelBuzz). 

• Biesboschcentrum Dordrecht is bereikbaar via de halte Waterbus (circa 15 minuten 
loopafstand) en vanaf 2019 in het seizoen bereikbaar via stadsbuslijn 4 (alleen in het 
weekeind en in de zomervakantie op alle dagen van de week), verder per OV fiets en 
vraagafhankelijk vervoer (BestelBuzz) 

• Biesbosch MuseumEiland (Werkendam) is niet bereikbaar per ov (tenminste 1 u lopen 
naar dichtstbijzijnde halte) 

• Tiengemeten is niet bereikbaar vanaf frequente R-net halte langs A29 bij Numansdorp. 
Een proef van Natuurmonumenten voor een betere bereikbaarheid met een 
pendelbuslijn heeft vrijwel geen reizigers getrokken en is daarom beëindigd. 

• Willemstad is eenmaal per uur met een overstap bij de R-net halte langs de A29 bij 
Numansdorp in 40 min bereikbaar vanaf Rotterdam Zuidplein, ofwel circa 60 min vanaf 
Rotterdam Centraal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de werksessies is geconstateerd dat auto en ov-bereikbaarheid gescheiden werelden zijn 
met elk hun eigen bereikbaarheidsprofiel en gebruikers. Onderstaande kaart geeft de 
hoofdpunten voor de veren en knelpunten in de bereikbaarheid per ov weer. 
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Afbeelding 1 Bereikbaarheid iconen NL Delta per ov  

3.3 Modal-split uit enquête 
In de enquête (bron: 1) is gevraagd hoe mensen naar activiteiten en overnachtingsadressen 
komen. Het resultaat is weergegeven in onderstaande grafiek. Het totaal is hoger dan 100% 
omdat mensen soms meerdere modaliteiten of combinaties gebruiken, zoals ov en fiets of 
auto en fiets. Zo zijn er veel bezoekers die hun fiets meenemen op de auto en daarna het 
gebied per fiets verkennen.  
De auto is de dominante vervoerwijze, maar ook nog 16% komt met de fiets naar een 
overnachtingsadres. Met openbaar vervoer en lopend komt elk slechts een klein percentage: 
3-4%. 
 
 

 
 

Toegangspoorten	 trein
Bushaltes	 frequent	OV
buurtbus	(ma-vr)
bus	(seizoen)
Waterbus	/	Riveer

Aandachtspunt	
bereikbaarheid	 ov !

Bereikbaarheid	iconen	met	OV

! !
!

!

68%

16%

3%

4%

9%

MODAL SPLIT NAAR ACTIVITEITEN EN 
OVERNACHTINGSADRESSEN

auto fiets lopen ov anders
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3.4 Aantal veren en reizigers 
In het NL Delta gebied zijn 35 heel verschillende veerverbindingen, waarvan 11 alleen in het 
seizoen varen. In totaliteit hebben de veren bijna 4,6 mln. reizigers (2017) vervoerd. Er zijn 
grote verschillen in aantal reizigers, variërend van rond de 1200 per seizoen tot meer dan 
1.000.000 per verbinding. De meeste veren zijn overzetveren, Riveer en Waterbus kennen 
ook verbindingen over langere afstanden, maar bijvoorbeeld ook de Linquenda op het 
Haringvliet biedt een langere verbinding. 
 

 
Figuur 2 Aantal en soort veren binnen NL Delta 

Er is sprake van een gestage groei van het aantal reizigers. Veerexploitanten die de enquête 
hebben ingevuld (circa 25% van het aantal veerexploitanten, goed voor 90% van de reizigers) 
verwachten ook in de komende jaren groei. Procentueel verwachten de kleinere veren meer 
groei dan de grotere veerexploitanten zoals Waterbus en Riveer. 
Veren met veel utilitaire reizigers (woon-werk en school) zien over het algemeen een redelijk 
stabiel gebruik en weinig tot geen groei. Vooral de veren met veel toeristisch gebruik zijn sterk 
weersafhankelijk: bij mooi weer is het heel druk, bij slecht weer juist heel rustig: 2018 belooft 
daardoor een mooi jaar te worden met 10-15% groei. 
 

 
Figuur 3 Groeiverwachting van veerexploitanten  
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Verwachte groei reizigers en veren: 12,5% in 5 jaar
(bron: enquete)
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3.5 Veren per deelgebied 

3.5.1 6 landschapstafels, 3 gebieden 
We hebben een overzicht gemaakt van de veren per deelgebied. Hierbij hebben we telkens 
twee landschapstafels samen weergegeven, gelet op de overlap tussen de tafels. In bijlage 3 
hebben we de gegevens die we bij de veerexploitanten hebben opgehaald weergegeven.  
Niet alle veerexploitanten hebben gegevens met ons gedeeld. Deze hebben we op basis van 
openbare bronnen wel zo goed mogelijk in kaart gebracht, maar gegevens over aantal 
reizigers en kosten zijn niet van alle veren bekend. Vervoer over water per rondvaartboot 
hebben we buiten beschouwing gelaten. Veel informatie biedt ook de website 
www.voetveren.nl en www.kusee.nl/veerboten.  
 

 
Afbeelding 2 Indeling gebieden en landschapstafels 

 

3.5.2 Veren in gebied 1 
In de kaart op de volgende pagina is een overzicht te vinden van de veren in landschapstafel 3 
en 3 (gebied 1). De kaarten vormen ook een aparte bijlage bij dit rapport. 
  
Het autoveer Hekelingen – Nieuw Beijerland neemt een bijzondere positie is tussen de veren: 
dit veer wordt al decennia zonder overheidsbijdrage geëxploiteerd door dezelfde exploitant. 
Dat komt vooral door de enorm grote omrijdafstand voor autoverkeer waardoor het voor 
verplaatsingen tussen Hoekse Waard en Voorne Putten loont het veer te nemen. Het veer 
Zuid Beijerland – Tiengemeten wordt geëxploiteerd door Natuurmonumenten. Door een eis 
dat het eiland altijd bereikbaar moet zijn vanwege bereikbaarheid voor hulpdiensten is het, 
ondanks het betrekkelijk hoge tarief voor de overtocht, niet kostendekkend voor 
Natuurmonumenten. Inmiddels is er zicht op dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor de 
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verplichte bereikbaarheid voor hulpdiensten overneemt. 
Daarmee zou een deel van de financiering door de gemeente 
Hoeksewaard worden overgenomen.  
 
Het veer heeft circa 60.000 reizigers per jaar. 
Natuurmonumenten heeft een goed zicht op het aantal 
gebruikers per periode en is graag bereid mee te denken en 
werken aan andere verbindingen. 
 

Het veer Strijensas – Moerdijk vaart in opdracht van het Samenwerkingsorgaan Hoekse 
Waard dat nu opgegaan is in de gemeente Hoeksewaard. Het contract loopt tot eind 2018. 
 

 
Afbeelding 3 Veren in gebied 12 

 
Op het Haringvliet varen veren met karakteristieke schepen die alleen in het seizoen varen en 
dan enkele vaarten per dag doen op commerciële basis. De meest in het oog springende 
daarvan is wel de Linquenda II omdat dit een zeilschip is dat in de zomer overigens als veer 
op de motor vaart. Uit de interviews bleek dat juist ook de grote verscheidenheid gezien wordt 
als een belangrijke waarde van de verbindingen over water. (lit.4) 
 

                                                
2 De nummering verwijst naar het nummer dat de betreffende veerdienst heeft in Zuid Holland (ZH), Gelderland 
(Ge) en/of Noord Brabant (NB) 
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Ook vaart Expeditie Haringvliet van en naar het Haringvliet vanaf Rotterdam en Dordrecht. 
Reizigers moeten hiervoor reserveren. Het aantal gebruikers ligt tussen de 10.000-13.000 per 
jaar. De verbinding met Rotterdam was afgelopen seizoen wat drukker dan de verbinding met 
Dordrecht. 
 
Veer Anna en Lucretia kennen relatief kleine reizigersaantallen, maar groeien jaarlijks en 
hadden in 2018 naar eigen zeggen een zeer succesvol seizoen, mede door het mooie weer 
(exacte aantallen zijn nog niet bekend). Dat betekent dat er soms klanten moeten blijven staan 
en dat  er bij uitval geen vervangend schip beschikbaar is. Op slecht weer dagen zijn er echter 
zeer weinig reizigers en is de frequentie noodgedwongen laag: Veer Anna vaart slechts 
eenmaal per twee uur. Tijdens drukke dagen wordt er niet volgens schema gevaren, maar 
zoveel als mogelijk om het aantal passagiers te vervoeren. De langere vaartijd maakt echter 
dat de wachttijd kan oplopen en de capaciteit te kort schiet. 
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3.5.3 Veren in gebied 2 

 
Afbeelding 4 Veren in gebied 23 

De Waterbus is een van de belangrijkste schakels in het verennetwerk in dit gebied. Deze 
biedt frequente verbindingen over grotere afstanden. De belangrijkste schakel is Rotterdam – 
Dordrecht die per jaar circa 1 mln. reizigers vervoert. De verbinding tussen Rotterdam en 
Kinderdijk is met 50.000 reizigers op jaarbasis eveneens succesvol. Waterbus biedt ook een 
verbinding met de Dordtse Biesbosch.   
 
Tussen Dordrecht en Werkendam vaart het autoveer “Kop van ’t Land”. Van dit veer maken 
circa 350.000 reizigers jaarlijks gebruik. Het betreft vooral forenzen, scholieren, recreanten en 
agrariërs. Ook een scholierenlijn tussen Werkendam en Dordrecht maakt gebruik van het 
veer. Er spelen drie zaken welke de toekomst van de huidige veerverbinding bepalen. Ten 
eerste loopt de concessie voor de exploitatie van het veer op 1 januari 2019 af waardoor de 
gemeente de concessie opnieuw heeft moeten aanbesteden. Ten tweede heeft de 
gemeenteraad van Dordrecht besloten circa € 100.000 te bezuinigen op de jaarlijkse bijdrage 
aan de exploitatiekosten van het veer. De bezuiniging treedt in werking bij de nieuwe 
concessie. Ten derde voldoet het veer op een aantal punten niet meer aan de hedendaagse 
standaarden. Zo zijn de opstelstroken te smal en voldoet het schip niet op alle punten aan de 
aangescherpte milieu-, arbo-, en veiligheidseisen.  
 

                                                
3 De nummering verwijst naar het nummer dat de betreffende veerdienst heeft in Zuid Holland (ZH), Gelderland 
(Ge) en/of Noord Brabant (NB) 
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De gemeente Dordrecht heeft de ambitie een ‘groen’ veer te realiseren dat past bij het imago 
van het Nationaal Park de Biesbosch. De ambitie is het duurzaamste veer van Nederland 
in de vaart te nemen. De ontwikkeling van een duurzaam veer schept volgens de gemeente 
Dordrecht een aantal kansen:  

• Ontwikkeling van een duurzaam veer creëert bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak 
voor behoud van het veer.  

• De ontwikkeling komt mogelijk in aanmerking voor extra financiële middelen uit 
duurzaamheids- en innovatieprogramma’s.  

• Een duurzaam veer is, als gevolg van de lagere brandstofkosten, in de exploitatie naar 
verwachting goedkoper. Daarmee kan de bezuiniging op de exploitatiekosten deels 
worden gecompenseerd.  

• Nieuwbouw van het veer kan de regionale innovatie en werkgelegenheid stimuleren.  
 
Het veer bekend onder de naam ‘Kop van ’t Land’ zal onder de nieuwe naam het Biesbosch 
Veer door de nieuwe exploitant worden voortgezet. Een internet domein is hiervoor reeds 
geclaimd door de gemeente Dordrecht en deze wordt voor gebruik ter beschikking gesteld aan 
de exploitant. De domeinnaam blijft in eigendom van de gemeente, zodat na afloop van het 
contract deze domeinnaam aan de eventuele nieuwe exploitant beschikbaar kan worden 
gesteld. Inmiddels is bekend dat aanbesteding niet tot een succesvolle gunning van een nieuw 
contract heeft geleid. De combinatie van eisen en budget maakten het blijkbaar voor de markt 
niet mogelijk een winstgevende aanbieding te doen. 
 
’t Leeuweveerke (Lage Zwaluwe – Biesbosch) is in 2016 gestart en verwacht van 12.000 bij de 
start richting de 20.000 reizigers te gaan. Een bijzonderheid is dat het Leeuweveerke (NB35) 
als een van de weinige beschikt over een elektrische aandrijving.  
Veer Anna en ’t Leeuweveerke gaven in de enquête aan bij mooi weer soms een 
capaciteitsprobleem te hebben. 
Het pontje Steur biedt fietsers een oversteek over het Steurgat (NB05). 
 

 
Pontje Steur (NB05) 
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3.5.4 Veren in gebied 3 

 
Afbeelding 5 Veren in gebied 34 

Riveer is een gemeentelijke Dienst van de gemeente Gorinchem. Riveer biedt een uitgebreid 
netwerk van veerverbindingen naar Woudrichem, Sleeuwijk en Werkendam, maar in het 
seizoen ook naar Slot Loevestein en Fort Vuren. Ook omliggende gemeenten dragen bij aan 
de exploitatiekosten. De bijdrage van de gemeente Gorinchem is circa € 845.000, de andere 
gemeenten dragen in totaal circa € 334.000 bij. De overige kosten worden door de reizigers 
opgebracht.  
Riveer heeft circa 1 mln. reizigers per jaar: een mix van scholieren, werkenden en toeristen. 
De verbinding naar Werkendam is van alle veerverbindingen het zwakst. Riveer werkt ook 
actief aan ontwikkeling van de toeristische markt. Zo is in 2018 is een nieuwe dienst vanaf 
Zaltbommel naar Slot Loevestein en Woudrichem als proef van start gegaan. Het aantal 
gebruikers is nog niet bekend. Riveer biedt ook arrangementen in combinatie met een 
restaurant en vervoer per watertaxi. 
 
De Bergsche Maas veren worden geëxploiteerd door een stichting. Het contract is voor 
onbepaalde tijd. De stichting kreeg in 2008 ruim 22 miljoen euro van het Rijk om het Bernse 
Veer, het Drongelense Veer en het Capelse Veer in stand te houden. Den Haag wilde van de 
veren af en zette daar een 'bruidsschat' tegenover. Het geld moest zeer risicomijdend worden 

                                                
4 De nummering verwijst naar het nummer dat de betreffende veerdienst heeft in Zuid Holland (ZH), Gelderland 
(Ge) en/of Noord Brabant (NB) 
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belegd en dat levert niet het beoogde rendement van 4,5 procent op, mede omdat de rente 
steeds verder daalde. Het zijn kabelveren met eenmansbediening. Het brandstofgebruik is 
daardoor gering. Het gebruik van de veren is voor de gebruikers gratis. De frequentie is 
afgestemd op de drukte en varieert van 4 – 8 keer per uur. De toekomstbestendigheid van 
deze veren is volgens de Stichting gewaarborgd. 
 

 
Figuur 4 Aanlegsteiger van Riveer in Gorinchem 

 
Riveer werkt aan de inzet van elektrische schepen met als doel een duurzame en goedkopere 
exploitatie. De gemeenteraad van Gorinchem heeft ingestemd met de plannen van Riveer om 
te elektrificeren en stelt ook budget voor aanschaf van elektrische schepen ter beschikking. In 
eerste instantie werd samengewerkt met Damen Shipyards dat in Gorinchem gevestigd is, 
maar inmiddels is men een aanbesteding aan het voorbereiden waar Damen aan mee wil 
doen, daardoor is de samenwerking nu verbroken. 
Riveer biedt een app die ook de mogelijkheid biedt een ticket te bestellen en te betalen. 
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Afbeelding 6 Binnenhaven in Gorinchem 



 

Masterplan Veren, versie 2.0.docx  27 

4 Wat hebben we opgehaald? 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk beschrijven we bevindingen we hebben opgehaald. We maken hierbij gebruik 
van data uit de enquête, de inventarisatie van de veren, de interviews, de validatieronde bij de 
landschapstafels en de werksessies. 
 

4.2 Bevindingen veren 

4.2.1 Wat hebben we opgehaald? 
Uit de werksessies, interviews en enquête hebben we de volgende bevindingen opgehaald 
met betrekking tot NL Delta en de veren: 
 

1. Er is een uitgebreid toeristisch verennetwerk naast de deels utilitaire veerdiensten 
zoals de Maasveren, Kop van ‘t Land, Waterbus en Riveer.  

2. Het verennetwerk bestaat, uitgezonderd Waterbus en Riveer vrijwel uitsluitend uit 
overzetveren en losse verbindingen met weinig tot geen samenhang zowel gebieds 
specifiek als voor het gehele NL Deltagebied. 

3. Gebruik van toeristische veerverbindingen varieert sterk, mooi weer is een belangrijke 
succesfactor, maar leidt soms ook tot capaciteitstekort. 

4. Vrijwel alle toeristische maar ook utilitaire veerverbindingen zijn afhankelijk van 
subsidie van overheden als gemeenten en provincies: contracten zijn kort en 
continuïteit is een structureel probleem. Ook is er sprake van soms verschillende 
subsidiepotjes van verschillende partijen en daarbij nog met zeer verschillende 
termijnen. 

5. Eigenlijk alle partijen zien meerwaarde van de veerverbindingen voor het functioneren 
van het gebied en samenhang in het gebied. 

6. Provincies Zuid Holland en Noord Brabant en gemeente Rotterdam zijn zeer 
terughoudend in structurele ondersteuning van toeristische veerverbindingen vanwege 
potentiele concurrentie met particuliere ondernemers.  

7. De toeristische veerbedrijven zijn (zeer) kleinschalig, hebben passie voor hun vak en 
klanten, maar hebben onvoldoende mogelijkheden en expertise voor het regelen van 
infrastructuur, afstemming met andere partijen, ontwikkeling, marketing, investeringen 
en duurzaamheid. 

8. Ervaringen met en kennis van elektrisch varen is schaars: simpel uitvragen in een 
aanbesteding en risico’s en investeringen bij de ondernemers leggen is niet de juiste 
weg  

9. Verduurzaming staat hoog op de agenda bij bestuurders en beleidsmakers en 
natuurbeschermingsorganisaties, maar de meeste veerexploitanten beschikken niet 
over kennis en slagkracht om dat op te pakken. Ook voor grotere vervoerders als 
Riveer en Waterbus is verduurzaming een behoorlijke technische, organisatorische en 
financiële opgave en is samenwerking lastig door andere belangen van stakeholders. 

10. Het verennetwerk, autonetwerk en OV zijn gescheiden werelden, elke modaliteit kijkt 
naar zichzelf en van ketenbeleid is zeer beperkt sprake 

11. De reistijd per ov naar het gebied is lang en veel bestemmingen zijn niet makkelijk per 
ov bereikbaar.  
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12. Rust is een belangrijke kernwaarde van het gebied: spreiding van drukte is wenselijk 
en op sommige plekken noodzakelijk (Tiengemeten, Kinderdijk, Biesbosch). 

13. Haringvliet wordt internationaal een paradepaardje: beleving vanaf het water is 
daarvoor een essentieel aspect. 

14. Partijen zien groei van het aantal bezoekers en reizigers en willen die bestendigen met 
respect voor het karakter van het gebied: vervoer over water zou daarin een rol 
moeten spelen. 

15. Informatie over de veren is versnipperd en inzicht in verbindingen is daardoor lastig 
voor de toerist (nationaal-Europees-Internationaal) die het gebied wil bezoeken. Er 
bestaan app's zoals die van Riveer en Waterbus die zeer bruikbaar zijn en wellicht 
opgeschaald kunnen worden. 

16. NL Delta is als enige overkoepelend over het gehele gebied, maar is als merk nog niet 
‘geladen’ en ook is de rol die NL Delta uiteindelijk wil en kan spelen nog onduidelijk. 
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5 Advies 
Op basis van de bevindingen komen we tot onderstaande algemene adviezen die we hebben 
ingedeeld in een aantal categorieën. In hoofdstuk 6 geven we advies over concrete 
aanpassingen in het verennetwerk en de daarin gewenste ontwikkeling 
 

5.1.1 Intensiveren samenwerking 
1. Stem activiteiten en programmering van evenementen per jaar onderling af en maak met 

de stakeholders een druktekalender (waarbij de bereikbaarheid in combinatie met 
entreepoorten en veren gewaarborgd kan worden) 

2. Stimuleer samenwerking tussen de veren op NL Delta niveau 
3. Onderzoek of er in het gehele gebied, aanvullend op het bestaande tariefsysteem, één 

gemakkelijk betaalsysteem kan worden gebruikt, zoals via de Tranzer, Waterbus en/of 
Riveer app  

 

5.1.2 Beter benutten van bestaande veren 
We hebben geconstateerd dat er al een uitgebreid netwerk is van bestaande veren. Het is 
zinvol de bestaande veren en verbindingen over water te versterken en stapsgewijs uit te 
bouwen: 
1. Zet de mogelijkheden voor structurele en langdurige financiering die essentieel is voor 

continuïteit en doorgroei mogelijkheden (= ook ambitie NL Delta!) op de bestuurlijke 
agenda 

2. Ontwikkel arrangementen waarin de bestaande veren zijn opgenomen 
3. Zet in op een langere vaarperiode in het jaar (zonnige weekenden in voor en najaar) 
4. Experimenteer met vraagafhankelijk varen (bijvoorbeeld door reserveren via de 

fietsknooppunten route-app, inzet watertaxi) maar ook bij bijzondere evenementen en met 
tijdelijke voorzieningen aan de wal (ponton en entreepoort)  

5. Stem vaardagen en periode van de dag waarop gevaren wordt onderling beter af zodat 
deze eenduidiger worden en gemakkelijker te communiceren zijn 

6. Verbeter opstapplaatsen (imago, NL-Delta uitstraling en informatie) 
7. Zorg voor een betere koppeling met toeristische overstappunten / entreepoorten 
 
Voorbeeld transformatie halte Biesbosch 
Van functioneel en robuust  à  naar attractief, natuurlijk en duurzaam 

  
Afbeelding 7 Impressie van een opgewaardeerde halte 
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5.1.3 Transitie naar duurzaamheid 
Duurzaamheid is een belangrijk thema: zowel overheden als ondernemers streven naar meer 
duurzaamheid. En natuurlijk is het ook een belangrijk aspect voor alle organisaties die zijn 
betrokken bij natuurontwikkeling in het gebied. Meer duurzaamheid kent een groot palet aan 
aspecten en kan variëren van milieuvriendelijker smeermiddelen, coating van het schip, 
gebruik van andere brandstoffen zoals bio-diesel, lng of waterstof, ombouw naar hybride 
aandrijving of aanschaf van volledig elektrische schepen. Ook inzet van het juiste schip (niet te 
groot) en refurbishment in plaats van nieuwbouw kan bijdragen aan meer duurzaamheid. De 
verschillende opdrachtgevers voor personenvervoer over water willen de komende jaren beter 
gaan samenwerken bij de verdere ontwikkeling en het beheer van openbaar vervoer over 
water. Daartoe is een stuurgroep opgericht van opdrachtgevers in het vervoer over water: 
Gemeente Rotterdam, Drechtsteden, Havenbedrijf Rotterdam, MRDH en Provincie Zuid 
Holland. De partijen hebben een gezamenlijke visie uitgewerkt. Deze is beschreven in het 
rapport ‘Water: personenvervoer vaart er wel bij’. Partijen gaan ondermeer samen met 
vervoerders op zoek naar schonere aandrijftechnieken en lager brandstofverbruik.  
 
Ons advies voor de transitie binnen NL Delta is: 
1. Benader als NL Delta de Stuurgroep passagiersvervoer over water om als trekker te gaan 

functioneren voor de transitie naar duurzaam vervoer 
2. Start met verzamelen van ervaring en kennis en het opstellen van een 

ontwikkelperspectief in samenwerking met veerexploitanten voor een gefaseerde omslag 
in de komende 10-15 jaar 

3. Sluit aan bij bestaande ontwikkelingen zoals de nieuwe elektrische schepen van Riveer of 
De Waterbus Antwerpen 

4. Ondersteun pilots met elektrisch vervoer (bijvoorbeeld Seabubble of BB green) 
5. Organiseer samen met de Stuurgroep personenvervoer over water jaarlijks (of 

tweejaarlijks) een Kennisbijeenkomst met voorlopers waarbij de informatie over 
(on)mogelijkheden, subsidies, lopende innovaties gedeeld wordt (door Riveer, Damen, 
Aqualiner?, Provincies?) 

 

5.1.4 Branding, marketing en communicatie 
Een telkens terugkerend thema in de werksessies was de vraag of en hoe NL Delta zich 
verder moet profileren. Strikt genomen is dat echter niet per se een activiteit die in het kader 
van een Masterplan Veren zou moeten plaatsvinden. Het is echter duidelijk: als NL Delta zich 
als eenheid wil presenteren dan zal er op NL Delta niveau gewerkt moeten worden aan een 
branding die NL Delta zichtbaar maakt. Alleen zo kan het gebied als een geheel worden 
neergezet. In eerste instantie hadden wij de aanbevelingen die we op dit gebied hebben 
opgehaald in de interviews en werksessies niet in ons Masterplan Veren opgenomen: immers 
dit gaat meer over hoe NL Delta zichzelf wil zien en profileren in de toekomst. Het thema komt 
echter telkens weer terug en ook bij de presentatie van het concept masterplan op 7 
september aan de stakeholders binnen NL Delta was dit een belangrijke aanbeveling van de 
stakeholders aan het bestuur van NL Delta. 
 
Het is daarom toch een belangrijk thema waarover wij het volgende advies geven: 
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1. Ga werken aan een duurzaam onderscheidend vermogen door eenduidige branding, start 
eenvoudig en relatief goedkoop bijvoorbeeld door een sticker van NL Delta (Onderdeel van 
/ Part of NL-Delta) ervoor te zorgen dat alle vaartuigen binnen NL Delta herkenbaar 
onderdeel van NL Delta worden. (Ondersteun in ruil daarvoor veren met 
gemeenschappelijke marketing, zie punt 2 en 3)  

2. Geef per samenhangend gebied een (digitale en/of print) brochure uit waarin fiets en 
wandelroutes routes via de veren worden beschreven. De brochure Deltapontjes 
(uitgegeven door Samenwerkingsorgaan Hoekse Waard) is hiervoor een goed voorbeeld, 
maar er kunnen ook routes via routes.nl of websites van stakeholders worden opgezet.   

3. Organiseer marketing en communicatie op NL Delta niveau met gebruikmaking van 
regionale initiatieven en zorg voor voldoende meerwaarde voor de stakeholders 

4. Sluit aan bij bestaande initiatieven als customer-journey van Kinderdijk, rondje pontje en 
de veren-app van Riveer en /of Waterbus 

5. Stimuleer dat bij NL Delta aangesloten partners ook aandacht besteden aan de 
bereikbaarheid via veren en de beleving op het water 

6. Zorg dat de internationale toerist gemakkelijk een (pakket)reis kan samenstellen en 
boeken 

 
In hoofdstuk 7 geven we een aantal concrete aanbevelingen en voorbeelden over de 
marketing en communicatie als ondersteuning bij de versterking en ontwikkeling van het 
verennetwerk door NL Delta. 
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6 Uitwerking toekomstbeeld veren 

6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk werken we een toekomstsbeeld uit waarbij we verschillende elementen als 
bouwstenen weergeven. Immers: veel hangt af van de financiële draagkracht en niet alles kan 
en hoeft direct te worden uitgevoerd. In de werksessies is duidelijk geworden, dat zelfs bij een 
voor toeristisch vervoer passend hoger tarief per overtocht (€ 5 of € 7), veel veerverbindingen 
niet kostendekkend zullen kunnen zijn. Dat maakt een bijdrage in de exploitatiekosten vrijwel 
altijd noodzakelijk. Zowel in de enquête, interviews als in de werksessies is een groot aantal 
suggesties gedaan voor nieuwe verbindingen of verbetering van bestaande verbindingen. Het 
betreft suggesties voor nieuwe korte overzetveren, vaker varen op bestaande verbindingen, 
maar ook ideeën voor nieuwe langere verbindingen. We verwijzen hiervoor naar het rapport 
van het studententeam van Hogeschool Windesheim. In onderstaande opzet nemen we hieruit 
suggesties over en geven aan wat er volgens ons aangepast zou kunnen worden. We kiezen 
hierbij voor een pragmatische, gefaseerde aanpak die drie modules die stapsgewijs een 
uitbouw van vervoer over water: 

1. Basis: versterken wat er is met een accent op korte overzetveren, ontwikkeling ven 
kleinschalige entreepoorten en marketing van een aantal bewezen 
langsverbindingen 

2. Iconen bereikbaar per gebied bereikbaar maken vanuit goed bereikbare 
multimodale Entreepoorten 

3. Verbinden van de gebieden via het verennetwerk waardoor meerdaagse tochten 
zonder auto door het gehele NL Delta gebied mogelijk worden  

Deze drie fasen werken we hieronder nader uit. 

6.2 De basis: versterken wat er is 
Hierin gaan we uit van het handhaven van de huidige veerverbindingen waarbij het accent ligt 
op korte afstanden en overzetveren. Aan de hand van de bevindingen, suggesties en onze 
kennis adviseren we, samen met de exploitanten en opdrachtgevers, onderstaande 
aanpassingen in de veerdiensten te overwegen: 
 
Voorstel nieuwe of gewijzigde verbindingen 
 

• Veer Willemstad – Numansdorp op rustige dagen meer vraagafhankelijk maken, (in 
plaats van elke twee uur), op drukke dagen het veer inkorten tot Numansdorp Haven 
waardoor het veer vaker kan varen en meer capaciteit kan worden geboden; 
reservering via app, sms of mail. Ook kan inzet van de elektrische salonboot die Veer 
Anna beschikbaar heeft op drukke dagen worden overwogen. Hierin is het meenemen 
van de fiets echter niet mogelijk.  

• Introductie van een nieuw, vraagafhankelijk Veer Bernisse – Goudswaard ten 
behoeve van wandelaars op het Tiengemetenpad.  

• Expeditie Waterbus Het traject vanuit Rotterdam en vanuit Dordrecht hebben beiden 
vrijwel net zo veel reizigers. Ons advies is het traject van Expeditie Haringvliet te 
beperken tot het traject Dordrecht – Willemstad – Tiengemeten. Zo kan het vervoer 
over water op het Haringvliet worden versterkt doordat daar meer vaarten mogelijk zijn, 
zeker in combinatie met een aansluitende veerverbinding met bijvoorbeeld de 
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Heicondas of de Linquenda II die een heel andere karakter hebben. De vaartijd is dan 
iets minder dan 1,5 u vanaf Dordrecht. Vanuit Rotterdam via Dordrecht naar 
Tiengemeten blijft mogelijk en is slechts 20 min langzamer dan de route via Oud 
Beijerland. Met de Heicondas kan een verbinding Tiengemeten - Stad aan ’t 
Haringvliet, Hellevoetsluis, Stellendam geboden worden in aansluiting op de Waterbus. 
Hierdoor kan de capaciteit effectiever worden ingezet en zijn er meerdere verbindingen 
per dag mogelijk vanaf Dordrecht en op het Haringvliet. Aanvullend kan tussen 
Willemstad en Tiengemeten nog een aantal vaarten tussendoor worden geboden met 
een kleiner schip. De gemeente Dordrecht subsidieert nu Expeditie Haringvliet, maar 
heeft daar gemengde gevoelens over omdat het de mensen de stad uit brengt. Door 
de verbinding vanuit Rotterdam via Dordrecht te laten lopen wordt Dordrecht als 
knooppunt van verbindingen echter versterkt. Door meer verbindingen per dag aan te 
bieden ontstaat ook ruimte voor een bezoek aan Dordrecht zelf als onderdeel van een 
dagje uit in NLDelta. 

• Rotterdam – Kinderdijk Er is veel vraag naar deze verbinding en mede door de 
ambities van Kinderdijk is er potentie voor een forse groei. Het Driehoeksveer gaat 
daarom vanaf november 2018 tot en met het laatste weekeinde van maart 2019 in de 
weekenden varen en sluit daarbij in Ridderkerk aan op de Waterbus van en naar 
Rotterdam. Dit is een initiatief van ondermeer Waterbus, Stichting Werelderfgoed 
Kinderdijk, de gemeenten Ridderkerk en Molenwaard en de exploitant van het 
Driehoeksveer (Ottevanger OV). Op de website van bezoekerscentrum Kinderdijk is 
overigens geen specifieke informatie te vinden over de bereikbaarheid via water of ov, 
maar wordt doorgelinkt naar google-maps. Extra vaarten tussen Rotterdam en 
Kinderdijk zijn wenselijk om gelijke tred te houden met de verwachte groei van het 
aantal bezoekers (lit.3). Een te verkennen optie is om in een samenwerking tussen 
Waterbus en particuliere exploitanten in seizoen gezamenlijk een frequentere dienst 
aan te bieden tussen Rotterdam en Kinderdijk. Zo kunnen passagiers bijvoorbeeld 
heen met een langzamer schip, inclusief catering en terug met de Waterbus of 
omgekeerd. Gelet op de belangen en spanningen die er zijn tussen particuliere 
exploitanten en de Waterbus is dit model wellicht lastig te realiseren, maar zo kunnen 
beide partijen een graantje meepikken in de groei van het aantal bezoekers met het 
vervoermodel waar men goed in is. 
Naast versterken van deze verbinding kan ook worden ingezet op Parkeer&Vaar 
(park&sail) vanaf Ridderkerk naar Kinderdijk Molenkade.  

• Zaltbommel – Gorinchem Hoewel de resultaten van deze verbinding van dit seizoen 
nog niet bij ons bekend zijn past deze verbinding goed in het streven om met parkeren 
op afstand iconen als Fort Vuren en Loevestein bereikbaar te maken via het water. Het 
is wenselijk deze verbinding voort te zetten en verder te promoten en bekender te 
maken.  

 
De exploitatiekosten hangen sterk samen met de uiteindelijke invulling: welke dagen? Hoeveel 
afvaarten? Welk type schip? Een deel kan al worden bereikt met een herschikking van 
middelen, maar de praktijk leert ook dat een verbinding continuïteit vraagt om succesvol te 
kunnen zijn en dat een exploitatiebijdrage hiervoor en om een acceptabel tarief te kunnen 
vragen noodzakelijk is.   
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Afbeelding 8 Kaartbeeld wijzingen veerdiensten 

 

6.3 Iconen per gebied bereikbaar maken vanaf entreepoorten 

6.3.1 Beschrijving 
Hierbij wordt voor de bereikbaarheid van de iconen een netwerk opgezet van aanvullende 
veerverbindingen waarbij parkeren op afstand bij een entreepoort het uitgangspunt is. 
Hierdoor kan het autoverkeer naar de iconen worden beperkt en wordt tegelijk al een stuk 
beleving van het gebied toegevoegd door het vervoer over water. Voor deze module kan in 
eerste instantie worden aangesloten bij bestaande parkeergelegenheden en bestaande wal 
faciliteiten zoals aanlegplaatsen en pontons.  
Om aantrekkelijk te zijn voor automobilisten moeten er voldoende reismogelijkheden zijn op de 
drukste reismomenten: daarbij is een richtsnoer dat er elk half uur een verbinding is in de 
belangrijkste reisrichting. Veel entreepoorten zijn slechts beperkt bereikbaar met het ov: de 
locaties langs het water liggen veelal niet in de nabijheid van bestaand ov. De entreepoorten 
in Dordrecht, Gorinchem en Zaltbommel zijn wel bereikbaar vanaf een station per OV-fiets of 
lopend, in Dordrecht ook met de (elektrische) bus. Rotterdam is de enige entreepoort die beter 
bereikbaar is per ov dan per auto. Om de bereikbaarheid per ov te verbeteren kan beter 
worden gedacht aan vraagafhankelijk vervoer dan aan een vaste buslijn. De bezoeker kan 
bijvoorbeeld in combinatie met een arrangement ook vervoer geboden worden tussen een 
station en de nabijgelegen entreepoort. Dit is uitgewerkt in het hoofdstuk marketing. 

basis Veerdienst	Rotterdam	– Kinderdijk:	
• frequentere	dienst	in	seizoen
• Aansluiting	Driehoeksveer	 in	

weekeind	(herfst/winter)

Veer	Bernisse	– Goudswaard:
• zomerseizoen
• Vraagafhankelijke	bediening

Expeditie	Haringvliet	
Dordrecht	– Tiengemeten
• 2x	per	dag
• zomerseizoen
• Reserveren	
• Aansluiting	op	veer	Anna	en	

Linquenda	/	Heicondas

Veer	Anna:
• Vraagafhankelijk	varen	(elk	uur)
• Op	drukke	dagen	inkorten	tot	

Numansdorp	Haven	zodat	vaker	
gevaren	kan	worden
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Het is belangrijk dat reizigers die een fiets bij zich hebben deze op de boot mee kunnen 
nemen. Wenselijk is dat reizigers die geen fiets bij zich hebben deze kunnen huren bij de 
entreepoort en deze van tevoren kunnen reserveren. NLDelta kan hierbij aansluiten bij 
bestaande concepten. Zo kan de entreepoort stapsgewijs uitgroeien naar een multimodaal 
overstappunt waar een optimale uitwisseling mogelijk is tussen verschillende modaliteiten.  
 

6.3.2 Wat is een entreepoort? 
• Een entreepoort is een toeristisch overstappunt waar reizigers hun auto kunnen 

parkeren en met de fiets via het water verder kunnen reizen het NLDeltagebied in. 
• Doel van de entreepoorten is het bieden van een herkenbare, goed bereikbare entree 

die kan bijdragen aan vermindering van de drukte op de wegen in het gebied en 
parkeerdruk, met name op piekdagen en voor het opvangen van groei van bezoekers 
van het gebied. 

• Bij de entreepoort start de beleving van de natuur via het water. 
• De entreepoort maakt idealiter gebruik van bestaande parkeerfaciliteiten en sluit aan 

bij bestaande verbindingen over water 
• De entreepoort wordt in de communicatie van de iconen en andere relevante 

stakeholders gebruikt als een startpunt voor het bezoek 

 
 

6.3.3 Mogelijke entreepoorten naar iconen: 
De entreepoorten moeten op logische locaties liggen zodat automobilisten vanuit verschillende 
windrichtingen zonder veel omrijden naar een entreepoort geleid kunnen worden. De 
entreepoort moet een prominente plek krijgen in de informatie over de bereikbaarheid van de 
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iconen zodat een deel van de bezoekers hier kan worden afgevangen. Zeker op 
piekmomenten is dat belangrijk om verdere groei te kunnen faciliteren. 
 
Haringvliet / Tiengemeten 

• Stellendam -> Hellevoetsluis, Tiengemeten (ook bruikbaar als parkeer&vaar voor 
Expeditie Haringvliet) 

• Willemstad -> Tiengemeten (ook bruikbaar als parkeer&vaar voor Expeditie 
Haringvliet) 

• Zuid Beijerland -> Tiengemeten: kortste oversteek naar het eiland, bij drukte overloop 
naar Willemstad en/of Stellendam 

 
Vanuit de kop van Goeree, waar veel verblijfsrecreatie is, kun je per auto of fiets naar 
Stellendam: daarvandaan zijn dan meerdere historische kernen (Hellevoetsluis, Willemstad) 
en Tiengemeten bereikbaar te maken vanuit entreepoort. Hierbij kan gebruik worden gemaakt 
van verbetering van al bestaande verbindingen en aan elkaar knopen van bestemmingen. In 
eerste instantie zal de potentie daarvoor in de zomerperiode aanwezig zijn. Wel is versterking 
nodig van de verbinding hier die nu slechts tweemaal per dag vaart.  
 
Vanuit België en Noord Brabant zou Willemstad als toegangspoort kunnen functioneren voor 
de verbinding met Tiengemeten. Zo’n entreepoort draagt bij aan minder drukte op de wegen 
naar het huidige veer en het hierbij gelegen parkeerterrein. Dat de vaarafstand dan groter is 
dan in de huidige situatie waarbij men vanaf Zuid-Beijerland het veer neemt is daarbij eerder 
een pre dan een nadeel: immers zo wordt ook beleving vanaf het water toegevoegd. 
Willemstad kan zo eveneens profiteren van meer bezoekers. 
 
Biesbosch 

• Gorinchem (Veerplein / Damen Shipyards / Avelingen West) -> Werkendam 
(incidenteel verlenging van verbinding naar Biesboschcentrum Dordrecht en 
Dordrecht) 

• Drimmelen / Lage Zwaluwe -> Biesbosch MuseumEiland(ook bruikbaar als 
parkeer&vaar voor Expeditie Haringvliet) 

• Rotterdam / Ridderkerk / Dordrecht -> Biesboschcentrum Dordrecht 
 
Voor de verbinding met het Biesbosch MuseumEiland kan Gorinchem de entreepoort zijn 
vanuit het noordoostelijk deel van Nederland. Gorinchem is ook goed met het ov bereikbaar, 
maar het Biesbosch MuseumEiland is via Werkendam alleen bereikbaar voor reizigers die 
kunnen beschikken over een fiets: een ov-fiets is dan nodig wanneer reizigers niet zelf hun 
fiets meenemen. Een verlenging naar het MuseumEiland is alleen mogelijk door varen via een 
enorme omweg. De kosten hiervan zullen erg hoog zijn, onze inschatting is dat een doortrek 
niet tot genoeg extra reizigers zal leiden: dus is ons advies niet verder te varen dan 
Werkendam.  
Vanuit Noord Brabant kan worden ingezet op een entreepoort verbinding vanuit Lage Zwaluwe 
of Drimmelen. Drimmelen heeft daarbij de ambitie meer toeristen te trekken, maar in Lage 
Zwaluwe vaart al het succesvolle Leeuweveerke naar de Biesbosch.  
Vanuit station Lage Zwaluwe kan een OV fiets of Regiotaxirit de bereikbaarheid per ov 
waarborgen. Het Leeuweveerke dat nu de verbinding biedt tussen Lage Zwaluwe en de 
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Biesbosch komt niet bij het Biesbosch MuseumEiland. Een verlenging naar het Biesbosch 
MuseumEiland kost echter veel extra vaartijd waardoor de capaciteit op de verbinding sterk 
vermindert als er geen extra schip wordt ingezet. Wellicht is het mogelijk een overstappunt op 
de rondvaart van Fluistertours te realiseren bij de huidige steiger van het Leeuweveerke om 
bezoekers die geen fiets meenemen komen verder te brengen. Wanneer dat niet mogelijk is 
kan worden bekeken of inzet van deelfietsen mogelijk is. 
 
Werelderfgoed molens Kinderdijk 

• Alblasserdam -> aansluiting per Waterbus naar Biesboschcentrum Dordrecht (15 min 
lopen vanaf de waterbushalte), Kinderdijk en Dordrecht 

• Ridderkerk -> Kinderdijk Molendijk, Dordrecht (ook bruikbaar als parkeer&vaar voor 
Expeditie Haringvliet) 

• Rotterdam / Ridderkerk / Dordrecht -> Kinderdijk Molendijk (via overstap 
Driehoeksveer) 

 
De dijk bij Kinderdijk kan worden ontlast van verkeer door bezoekers vanuit Rotterdam via de 
Waterbus af te vangen, zoals nu al gebeurt. Het Driehoeksveer kan in aansluiting op de 
Waterbus het vervoer verzorgen op momenten dat een rechtstreekse Waterbusverbinding niet 
haalbaar is. Dit traject is bij uitstek ook geschikt voor een watertaxiverbinding tussen 
Ridderkerk en Kinderdijk Molendijk. Dat voegt door de snelheid ook beleving toe. Gedacht kan 
worden aan een klein elektrisch veer zoals de Seabubble waarbij geen fietsen worden 
meegenomen. 
 
Fort Vuren en Slot Loevestein 

• Zaltbommel -> Fort Vuren, Woudrichem en Slot Loevestein 
• Gorinchem (Veerplein / Damen Shipyards / Avelingen West) -> Fort Vuren, 

Woudrichem, Slot Loevestein 
Voor Fort Vuren en Slot Loevestein is een entreepoort bij Zaltbommel en in Gorinchem 
mogelijk in combinatie met de bestaande veerdiensten, ervan uitgaande dat het snelveer 
Zaltbommel – Loevestein blijft bestaan. 
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Afbeelding 9 Kaartbeeld verbindingen vanaf entreepoorten naar iconen 

6.3.4 Welke partijen voor realisatie entreepoorten? 
De entreepoorten zoals beschreven in de vorige paragraaf zijn de facto al aanwezig: op deze 
locaties zijn al parkeerfaciliteiten en een steiger voor vervoer over water. Daarmee is het in 
eerste aanleg vooral een kwestie van communicatie. Bij groei kan het wenselijk zijn terreinen 
uit te breiden of zelfs te verplaatsen, zoals van Gorinchem centrum naar Gorinchem West. 
Autoverkeer hoeft dan niet de stad in. Zeker in aanvang is dat echter nog niet nodig. Bij het op 
de kaart zetten van de entreepoorten zijn er meerdere partijen die hierbij een rol spelen: 
 

• Iconen en attracties / partners van NLDelta: deze kunnen op hun website de 
bereikbaarheid via een entreepoort aangeven en stimuleren. Dit stimuleert gebruik van 
parkeer en vaar en draagt bij aan de beleving voor bezoekers door het vervoer over 
water als element toe te voegen. 

• Gemeenten: Zijn vaak beheerder van een terrein (Zaltbommel, Gorinchem): kunnen 
door NLDelta worden benaderd voor speciale acties en tarieven in combinatie met het 
bezoek van de iconen en beleving op het water. De beheerders hebben ook een rol in 
het eenduidig vormgeven van de entreepoorten en de bewegwijzering daarnaar toe. 

• Provincies: NLDelta kan stimuleren dat de provincies subsidies verstrekken voor 
infrastructurele aanpassingen en extra voorzieningen zoals deelfietsen, 
bewegwijzering en informatie bij de entreepoorten, vergelijkbaar met de subsidies die 
de provincies verstrekken voor toeristische overstappunten (TOP’s). Deze zijn 
vergelijkbaar qua opzet. 

 
 
 
 

Entreepoorten	en	
Iconen
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6.3.5 Entreepoorten in combinatie met incidentele toeristische verbindingen 
In combinatie met evenementen, natuurexcursies, aankomst van Riviercruises en dergelijke 
wordt incidenteel vervoer over water als maatwerk georganiseerd. Dit gebeurt in principe op 
commerciële basis waarbij, net als bij Expeditie Haringvliet, vooraf een ticket besteld moet 
worden of in combinatie met het evenement. 
Initiatief hiervoor ligt bij de stakeholders die het evenement organiseren. Zij kunnen een 
uitvraag doen bij ondernemers voor een tijdelijke verbinding. Het risico voor het al dan niet 
gebruiken van de verbinding moet bij de organisatoren liggen die tevens de (gecombineerde) 
kaartverkoop moeten regelen, bijvoorbeeld via hun leden (Natuurbeschermingsorganisaties), 
ANWB, VVV of eigen website. 
Door gebruik te maken van de bestaande opstapplaatsen en deels ook bestaande 
verbindingen te benutten kan dit tegen een redelijk tarief.  
 
Mogelijke incidentele verbindingen 

1. Verbinding Zaltbommel – Fort Vuren – Slot Loevestein in enkele weekenden in de 
zomer aansluitend op festiviteiten en met parkeren op afstand 

2. Natuurexcursie Tiengemeten inclusief vervoer over water vanaf Papendrecht 
Rosmolenweg (Parkeer&Vaar)/ Dordrecht (OV), Willemstad (Parkeer&Vaar) en 
Stellendam ((Parkeer&Vaar)/ vanaf verblijfsrecreatie) 

3. Natuurexcursie Brabantse Biesbosch inclusief vervoer over water vanaf Papendrecht 
Rosmolenweg (Parkeer&Vaar)/ Dordrecht (OV) en Lage Zwaluwe (Parkeer&Vaar) 
 

6.4 Verbinden van de gebieden in de hele (NL)Delta via het verennetwerk  
In deze stap worden de verbindingen van de entreepoorten naar de iconen in de afzonderlijke 
gebieden met elkaar verbonden. Daardoor ontstaat een samenhangend netwerk van 
veerdiensten dat het gehele NL Deltagebied beslaat. Iconen worden vanuit meerdere 
richtingen via het water bereikbaar en meerdaagse tochten met overnachting in het gebied 
worden hierdoor mogelijk. Zo krijgt de beleving van de waterrijke Delta op het water een extra 
dimensie: de wijdsheid en grootheid van het gebied kan zo beter ervaren worden dan met de 
kortere veerverbindingen. In het gunstigste geval gaat daarbij slechts om een kort nieuw 
traject tussen Werkendam en Sliedrecht en aansluiting van de bestaande verbindingen op 
Expeditie Haringvliet zoals deze als in de basisopzet is benoemd. Het is ook niet nodig deze 
verbindingen structureel en frequent aan te bieden, maar er kan sprake zijn van een 
ingroeimodel waarbij begonnen wordt met weekenden in de zomer en speciale 
arrangementen. Zo blijft deze stap behapbaar en betaalbaar. 
 
Mogelijke verbindingen 

1. Zaltbommel – Fort Vuren – Slot Loevestein – Gorinchem 
2. Gorinchem – Werkendam – Sliedrecht / Dordrecht een aansluiting op Expeditie 

Haringvliet (alternatief via Brabantse Biesbosch – Drimmelen / Lage Zwaluwe – naar 
Willemstad en aansluiten op Expeditie Haringvliet 

3. Stellendam – Hellevoetsluis – Middelharnis / Stad aan ’t Haringvliet – Tiengemeten – 
Willemstad – Numansdorp 
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Afbeelding 10 Kaartbeeld verbinding gebieden  

Gebieden	onderling	
verbinden

Veerdienst	Gorinchem	–Werkendam	incidenteel:
• naar	Sliedrecht	/	Dordrecht	en	aansluiten	op	

Expeditie	Haringvliet
• Naar	Lage	Zwaluwe	/	Willemstad	en	aansluiten	

op	Expeditie	Haringvliet
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7 Branding, Marketing en Communicatie. 
 

7.1 Inleiding. 
Het toerisme in Nederland neemt tot 2030 explosief toe. Mogelijk groeit het aantal 
buitenlandse bezoekers van 18 miljoen (2017) naar 29 miljoen. Het aantal binnenlandse 
toeristen stijgt naar verwachting van 24 miljoen tot bijna 31 miljoen in 2030. Zelfs een stad als 
Amsterdam is daarom al is begonnen om zoveel mogelijk mensen naar andere steden en 
gebieden door te verwijzen omdat de stad overspoeld dreigt te worden door buitenlandse 
toeristen. Dit schept ook mogelijkheden voor andere interessante locaties.  
 
Het NLDelta gebied is bij uitstek een gebied met een enorme groeipotentie. Een uniek en 
groot deltagebied met een prachtige afwisseling van pittoreske stadjes, geschiedkundige- en 
culturele bezienswaardigheden en veel natuur. Een belangrijk voordeel (USP) is dat het heel 
goed mogelijk is om door het gebied te reizen over het water. In het gebied varen veren en 
rondvaartboten die veelal een eigen karakter hebben en die de sfeer ‘Holland Waterland’ 
perfect benadrukken. Wat is er leuker dan een dagtrip, lang weekend of korte vakantie te 
beleven waarbij vervoer over water een belangrijk onderdeel is? Het huidige verennetwerk is 
in zijn huidige vorm al geschikt voor dagtrips en bij een verdere ontwikkeling met 
entreepoorten naar de iconen kan een volgende stap worden gezet. Bij koppeling van de 
gebieden met vervoer over water worden ook meerdaagse arrangementen die het totale NL 
Delta gebied doorkruisen mogelijk. In de volgend paragrafen geven we een eerste schets hoe 
je een uitgestrekt gebied als NLDELTA op de kaart kunt zetten. De insteek daarbij is dat de 
organisaties die als stakeholder bij NL Delta zijn betrokken profiteren van een overkoepelende 
organisatie die het gehele gebied betreft. Ook in de studie Masterplan Veren die het 
studententeam van Hogeschool Windesheim heeft gedaan zijn hierover aanbevelingen 
gedaan (zie rapport bijlage 2). In onderstaande paragrafen gaan we kort in op mogelijkheden 
om te zorgen dat al die binnen- en buitenlandse toeristen het gebied kunnen vinden en 
worden uitgenodigd om het gebied te bezoeken. Zo heeft Werelderfgoed Kinderdijk 
bijvoorbeeld een eigen customer journey app ontwikkeld die bezoekers begeleid en 
enthousiast maakt om Kinderdijk te bezoeken die bredere toepassing zou kunnen krijgen. VVV 
Zuid Holland Zuid geeft veel informatie over activiteiten in de regio Dordrecht en het westelijk 
deel van de Alblasserwaard. De veren hebben elk hun eigen website. En er zijn ook landelijke 
apps zoals route.nl die veel gebruikt worden door binnenlandse (dag)toeristen. De veren zijn 
hierop echter niet altijd aangegeven. 
De iconen, veerbedrijven, ondernemers en steden in het gebied hebben afzonderlijk al veel 
ervaring, maar er wordt niet gewerkt vanuit een overkoepelend NL Delta merk. Overigens 
dient NL Delta nog wel te bepalen welke rol zij wil en kan spelen als organisatie om het gebied 
verder als eenheid ‘op de kaart’ te zetten. Uitgaande van de ambities is er tijdens de 
werksessies regelmatig op aan gedrongen dat NL Delta een meer coördinerende rol 
zou moeten krijgen. Tot nu toe ligt die rol bij de lokale ondernemers en gemeenten die 
gezamenlijk binnen de Landschapstafels afstemmen.  
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7.2 Corporate Branding. 
NLDELTA is in feite een corporate brand zoals dat in de marketing heet: een merk. De iconen, 
ondernemers en organisaties werken nu met hun eigen merk dat veel bekender is. De 
aandrijvende kern en het verbindende element tussen alle partijen die zich in het gebied 
bevinden zoals: de verschillende overheden, de maritieme logistieke sector, de ondernemers, 
natuurorganisaties en attracties, de bewoners in het gebied en de binnen- en buitenlandse 
bezoekers. 

 

NL	Delta
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Om de komende jaren succesvol te zijn en groei van het aantal bezoekers te realiseren is een 
nauwe samenwerking tussen alle bovengenoemde partijen essentieel: de som is meer dan de 
optelsom van de delen.  
Om NLDELTA op de kaart te zetten is het essentieel dat alle partijen een eenduidige 
kernboodschap uitdragen gebaseerd op de authenticiteit van het gebied: ‘de Nederlandse 
Delta’. Dit Deltagebied is uniek in Europa en heeft, als het goed wordt gepositioneerd, een 
enorme aantrekkingskracht op toeristen uit binnen- en buitenland. Momenteel werken de 
meeste organisaties naast elkaar aan hun eigen businessmodel, is er nog geen goede 
database met alle relevante partijen in het gebied en ontbreekt een gezamenlijke 
kernpropositie en uitstraling van een gemeenschappelijk merk.  
 
Zoals gezegd zijn er veel organisaties actief in het gebied, allemaal met hun eigen propositie 
en merk. Om toch een eenduidig beeld naar buiten te krijgen stellen we voor om zogenaamde 
endorsed branding toe te passen. Hierdoor kan iedere organisatie zijn eigen merknaam blijven 
voeren maar maakt iedereen gebruik van de gezamenlijke afzender NLDELTA. Het is namelijk 
niet realistisch en ook niet nodig dat alle partijen hun eigen merk opgeven ten gunste van een 
gezamenlijk NLDELTA merk. We zouden het NLDELTA logo bijvoorbeeld kunnen laten 
terugkomen op de communicatie-uitingen van de diverse organisaties, vlaggen of banieren op 
de locaties, een gemeenschappelijke webshop, een member card, etc. In het hoofdstuk 
communicatie werken we dit nog verder uit. 
 

7.3 Marketing 

7.3.1 In NLDELTA valt altijd iets te beleven: ontwikkeling arrangementen!  
Het recreatieve aanbod binnen NLDELTA is breed en gevarieerd. Om duidelijkheid te creëren 
richting de potentiele bezoeker zou er middels arrangementen gewerkt kunnen worden. Door 
verschillende partijen te verpakken in 1 aanbieding ontstaat een volledig product dat 
eenvoudig geboekt kan worden tegen een vooraf bekend tarief. Bezoekers wordt het hierdoor 
makkelijk gemaakt meerder activiteiten te ondernemen doordat deze in een handige opzet 
gecombineerd worden. Dat maakt het heel toegankelijk en laagdrempelig. De combinatie met 
entreepoorten maakt dat bezoekers via een apart kanaal ontvangen kunnen worden. Dat zorgt 
voor spreiding. Door de arrangementen af te stemmen op verschillende bezoekersgroepen 
worden jong en oud bediend.    
Startpunt van de arrangementen zijn de entreepoorten waarvandaan de iconen bereikbaar zijn 
via de veren. Daarmee wordt het gebruik van de veren verstevigd en autogebruik binnen het 
gebied verminderd. 
 
De bezoekers kunnen kiezen uit dagtrips, weekend- en weekarrangementen. De bezoeker 
betaalt een vast bedrag voor een arrangement dat in principe begint en eindigt bij een 
entreepoort. In een arrangement zit het vervoer vanaf een ov-knooppunt naar de entreepoort, 
een parkeerplaats voor korte of langere termijn ter plaatse (in geval van reizen per auto), 
vervoer over water van en de bestemming(en) en naar keuze bezoek aan attracties, musea, 
een rondwandeling, fietshuur, koffie, een lunch en/of diner en eventueel een overnachting(en), 
etc. Omdat veel reizigers individuele keuzes willen gaan we uit van een keuzemenu met 
meerdere opties. 

7.3.2 NLDELTA arrangementen voucher 
Een arrangement kan als e-ticket geboekt worden op de NLDELTA webshop: de voucher biedt 
na betaling toegang tot alle onderdelen van het arrangement. We stellen voor te starten met 
een beperkt aanbod arrangementen waarvan zeker is dat die logistiek haalbaar zijn. 
Gedurende een nader vast te stellen periode kunnen de arrangementen worden getest en 
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bijgeschaafd aan de hand van de reacties. Bij succes kunnen we samen met de partners het 
arrangementenaanbod in NLDELTA uitbreiden.  
 

 
 
Als de e-tickets via de NLDELTA webshop worden geboekt kan NLDELTA ook inkomsten 
genereren d.m.v. een bijdrage uit de geboekte arrangementen (een nader te bepalen 
percentage). Deze inkomsten leveren dan meteen een bijdrage aan de organisatiekosten. 
Naast deze bijdrage bij verkoop van arrangementen is het logisch om alle deelnemende 
partijen een bijdrage te vragen voor de promotie en organisatie van de arrangementen binnen 
NLDELTA. Dit zorgt meteen voor commitment bij de deelnemende partijen.   
 

7.4 Communicatie 

7.4.1 Communicatie doelgroepen: 
• Lokale-, regionale- en nationale overheden; 
• Maritieme logistieke sector (veren, rondvaartboten, ov over water); 
• Ondernemers in het gebied (Horeca, botenverhuur, etc.); 
• Natuurorganisaties (Droomfonds, WNF, etc.); 
• (Culturele) Attracties (kastelen, bezoekerscentra, musea, etc.);   
• Bewoners in het NLDELTA-gebied;  
• Binnenlandse bezoekers (VVV’s, ANWB, etc.); 
• Buitenlandse bezoekers (NBT); 
• Regionale-, nationale- en internationale media. 
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7.4.2 Communicatiemiddelen. 
Algemeen: 

• NLDELTA webshop om arrangementen (e-tickets) te boeken. 
• Facebookpagina, Instagram en Youtube kanaal. 
• Arrangementenfolder en flyers. 
• Advertising en bannering in de regionale- en nationale media. 
• Nationale PR-campagne, vlogs, blogs en write-ups voor de algemene en toeristische 

media. 
 
Entreepoorten: 

• NLDELTA vlaggen en/of banieren. 
• Animatie op beeldschermen op stations en (waar mogelijk) OV. 
• Lichtreclame op lantarenpalen. 
• Arrangementenfolders en Roll-up banners bij de VVV’s en partners. 

 
Partners: 

• NLDELTA logo op de veren. 
• Vlaggen en/of banieren en Roll-up banners op locatie. 
• Arrangementenfolders op de gebiedslocaties (Horeca, musea, attracties, 

bezoekerscentra, etc.). 
• Informatie en link (URL) op de partnersites. 
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8 Duurzaamheid 

8.1 Inleiding 
Aqualiner en haar partners, waaronder Damen Shipyards, Volvo Penta, Marimecs, EMS 
Electro en Fairlead, zijn alweer geruime tijd bezig met het onderwerp “duurzaamheid aan 
boord van (snelle) veerschepen”. Een relatief complex onderwerp, omdat altijd een balans 
moet worden gevonden tussen een intensieve, betrouwbare operatie, de technische 
beperkingen van diverse systemen, de bedrijfseconomische haalbaarheid en de ambitie om 
maximaal bij te dragen aan een duurzame wereld.  
 
Om een algemeen beeld te schetsen over de verduurzaming van veerschepen, heeft 
Aqualiner aan haar technisch adviseur Henk Boorsma (ex Doeksen, nu zelfstandig in Fairlead) 
gevraagd om een essay te publiceren over verduurzaming. Tenslotte heeft Boorsma, in 
opdracht van Aqualiner uitvoerig onderzoek gedaan naar de bouw van een volledig elektrisch 
veer, waarbij het opladen wordt georganiseerd via inductie techniek. Deze bevindingen 
bevatten handreikingen voor de ontwikkeling van meer duurzame veervoerbindingen binnen 
NL Delta en zijn aangevuld met enkele recente ontwikkelingen. Het essay van Henk Boorsma 
is opgenomen in bijlage 9.6. De essentie is dat de transitie naar elektrisch varen voor kleinere 
en voor langzamere schepen gemakkelijker is.  
 

8.2  Coalitie zero emissie veerponten (rapport Twynstra Gudde) 
Vanuit kansen voor innovatie en de maatschappelijke doelstelling om emissie te verlagen is op 
23 mei 2017 door Twynstra Gudde de Innovatietafel rond het onderwerp Zero Emissie 
Veerponten georganiseerd. Bij deze innovatietafel waren scheepsbouwers, leveranciers, 
exploitanten, overheden en brancheorganisaties aanwezig. 
Uit onderzoek blijkt dat op basis van de uitgevoerde haalbaarheidsstudie dat zero emissie 
veerponten voor overheid en bedrijfsleven zeer kansrijk zijn. Het biedt de mogelijkheid de 
innovatieve positie van de Nederlandse maritieme industrie te versterken. Door de 
ontwikkeling en realisatie van zero emissie veerponten wordt tevens bijgedragen aan het 
verbeteren van de luchtkwaliteit en het bereiken van de klimaatdoelstellingen. 
Uit de coalitiebijeenkomsten en werksessies is naar voren gekomen dat er technisch 
voldoende mogelijkheden zijn om zero emissie veerponten in Nederland te realiseren. Er is 
voldoende potentie en bereidheid bij de industrie om verder te gaan op het ingezette traject. 
Met twee voorstellen voor aanvragen van Europese subsidies en bijbehorende 
vervolgstappen, zijn er nu besprekingen gaande om dit traject te continueren. Dit kan ook 
kansen bieden voor het verduurzamen van veren binnen BL Delta. 
 

8.3 Advies 
De meeste exploitanten zijn afhankelijk van subsidies van overheden en maatschappelijke 
organisaties en hebben korte contracten. Een belangrijke randvoorwaarde is dan ook dat de 
veerexploitanten voldoende continuïteit en perspectief hebben om investeringen in 
duurzaamheid te kunnen doen en risico’s te nemen. Ondersteuning in kennis en subsidiëring 
van extra risicovolle investeringen is nodig om verduurzaming te realiseren. De vraag is wel of 
en zo ja welke rol NL Delta hier kan en wil spelen. NL Delta is immers geen opdrachtgever 
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voor de veren. Ons advies is dat NL Delta het verduurzamen van de kleinere seizoensveren 
agendeert in de Landschapstafels en de opdrachtgevers uitnodigt hiervoor een toekomstvisie 
op te stellen. Hierin moet dan meer specifiek worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn 
voor verduurzaming per verbinding / schip. 
 
Ons advies is om realistisch te zijn met eisen over verduurzaming van de vloot bij het 
verlengen c.q. aanbesteden van een contract. Elke situatie vraagt een eigen specifieke kennis.  
De vraag is bovendien hoe duurzaam het is een schip te vervangen door een elektrisch schip 
als het andere schip nog blijft varen. Bij vervanging van een veer of introductie van een nieuw 
veer uitgaan van een duurzamer schip, voor overzetveren bij voorkeur 100% elektrisch, voor 
veren met grotere capaciteit en/of snelheid bij voorkeur tenminste hybride. De eventuele 
meerkosten van een ombouw /nieuwbouw moeten worden gedekt door de opdrachtgever. Bij 
langere contracten en voldoende budget kan ook de markt worden uitgedaagd met duurzame 
oplossingen te komen. Let op een voldoende lange introductieperiode omdat nieuwe 
technieken ook tijd nodig hebben en veerexploitanten in hun keuzes altijd eerst voor zekerheid 
zullen kiezen voor betrouwbare vaartuigen en dito aandrijving. 
Tot slot vergt een andere aandrijftechniek vrijwel altijd ook aanpassingen aan de 
walinfrastructuur die meegenomen moeten worden in de totale businesscase en planning. 
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9 BIJLAGEN 
9.1 VERWIJZINGEN 
Bronnen: 

1. Enquête onder stakeholders van NLDelta door studententeam Hogeschool 
Windesheim 

2. www.voetveren.nl website van de vrienden van de voetveren: website met weergave 
van alle in Nederland (en Belgie) beschikbare veerverbindingen. Gegevens over type 
schip, haltes, vaarschema en contactgegevens. 

3. Interviews met stakeholders 
4. Informatie veerbedrijven 
5. www.route.nl website met fiets en wandelroutes, plus die mogelijkheid via knooppunten 

routes zelf te maken 
6. www.nldelta.nl website met informatie over doelen en ambities van NLDelta, projecten 

en branding / communicatie 
7. www.waterbus.nl  
8. www.riveer.nl  
9. www.vvvzhz.nl  
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9.2 Reistijden naar iconen 
In onderstaande grafieken zijn de reistijden per auto en ov weergegeven vanuit een aantal 
grote herkomstgebieden op een doordeweekse dag zonder congestie of vertragingen in het 
ov. 
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9.3 Overzicht kenmerken veren en veerexploitanten 
 
Gegevens veerexploitanten: 
 
Veerexploitant:  Stichting Bergsche Maasveren 
Contactpersoon:  Peter R. Groenestein 
 
Geëxploiteerde verbindingen: 
 

nr verbinding Reizigers / jaar 
1 Drongelen-Waalwijk auto/fiets/voet 804.471 / 2017 
2 Bern-Herpt auto/fiets/voet 322.602 / 2017 
3 Dussen-Sprang-Capelle auto/fiets/voet 378.946 / 2017 
 Totaal 1.506.019 / 2017 

 
1. Opdrachtgever(s): De vijf oevergemeenten Aalburg, Waalwijk, Werkendam, Zaltbommel en Heusden 

 
2. Hoe lang duurt het contract nog?: 

Onbepaalde tijd 
 
3. Wilt u aangeven hoeveel subsidie u per jaar ontvangt?: 

De stichting kreeg in 2008 ruim 22 miljoen euro van het Rijk om het Bernse Veer, het Drongelense Veer en het 
Capelse Veer in stand te houden. Den Haag wilde van de veren af en zette daar een 'bruidsschat' tegenover. 
Het geld moest zeer risicomijdend worden belegd en dat leverde niet het beoogde rendement van 4,5 procent 
op, mede omdat de rente steeds verder daalde. Alleen in 2012 was er een plusje van 9.000 euro. Het te 
behalen rendement moest dus 4,5% zijn dat betekent als men niet in wilde teren op het kapitaal dat de 
exploitatiekosten per jaar voor de 3 veren ongeveer 1 miljoen moet zijn. 

 
4.      Vaartijden, lijnen/tarieven/frequenties/tijden: 
 
Drongelense Veer 

• Maandag t/m donderdag van 06.00 – 24.00 uur 
• Vrijdag t/m zondag van 06.00 – 01.00 uur    

Dit veer kent geen winter- of zomerrooster en vaart aldus op genoemde tijden zomer en winter. 
 
Bernse Veer 
Zomertijd van 1 maart t/m 31 oktober: 

• maandag t/m vrijdag van 06.00 – 22.00 uur  
• zaterdag en zondag van 07.00 –  22.00 uur   

 
Wintertijd van 1 november t/m 28/29 februari: 

• maandag t/m vrijdag van 07.00 – 18.00 uur 
• zaterdag en zondag van 09.00 – 17.00 uur     

 
Capelse Veer 
Zomertijd van 1 maart t/m 31 Oktober 

• maandag t/m vrijdag van 06.00 – 22.00 uur 
• zaterdag en zondag van 07.00 – 22.00 uur  

Wintertijd van 1 november t/m 28/29 februari: 
• maandag t/m vrijdag van 07.00 – 19.00 uur 
• zaterdag en zondag van 08.00 – 19.00 uur    

  
Rondom Kerst en Oud- en Nieuwjaar hebben de veerponten aangepaste tijden, die gecommuniceerd worden via 
de website. Ook zijn deze aangepaste vaartijden te raadplegen op de website van de oevergemeenten dan wel via 
de gemeentelijke informatiepagina’s in de weekbladen. Tijdens feestdagen starten de veren later met varen en 
eindigen eerder dan gebruikelijk is. 
 
Tarieven: De veren zijn gratis  
Frequentie: Er wordt vraagafhankelijk gevaren. 
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Gegevens	veerexploitanten:	
	
Veerexploitant:		 Lucretia	
Contactpersoon:		 Jan	Blokland	
	
Geëxploiteerde	verbindingen:	
	

nr	 verbinding	 Reizigers	/	jaar	
1	 Strijensas-Moerdijk	recreatief	fiets/voet	 1684	/	2017	
	 Totaal	 1684	/	2017	

	
4. Opdrachtgever(s):	SOHW	(Samenwerkings	Orgaan	Hoeksche	Waard)	en	de	gemeente	Moerdijk	

	
5. Hoe	lang	duurt	het	contract	nog?:	

31	december	2018	
	

6. Wilt	u	aangeven	hoeveel	subsidie	u	per	jaar	ontvangt?:	
€	30.000.	SOHW	en	gemeente	Moerdijk	ieder	€	15.000.	
	

7. Tarieven/frequenties/tijden:	
Vaarperiode	
5	mei	t/m	30	september	2018	
Mei,	juni	en	september	
Zaterdag	en	zondag	

	
+	Hemelvaartsdag	10	mei	+	vrijdag	11	mei	en	2e	Pinksterdag	21	mei.		

Juli	en	augustus	
Woensdag	t/m	zondag	

1. Vertrektijden	Strijensas	
10.00	uur	–	12.00	uur	–	14.00	uur	–	16.00	uur	–	17.30	uur	
Vertrektijden	Moerdijk	
11.00	uur	–	13.00	uur	–	15.00	uur	–	17.00	uur	
	
Tarieven	

2. Volwassenen	
Enkele	vaart:	€	4,-	|	Retour:	€	6,-	

3. Kinderen	tot	12	jaar	
Gratis,	onder	begeleiding	
	
Per	afvaart	kunnen	er	12	mensen	en	fietsen	mee.	
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Gegevens	veerexploitanten:	
	
Veerexploitant:		 Aquabus	BV.	
Contactpersoon:		 Eric	Schipper	
	
Geëxploiteerde	verbindingen:	
	

nr	 verbinding	 Reizigers	/	jaar	
1	 Rotterdam	–	Dordrecht	voet/fiets	 1.000.000	
2	 Dordrecht	–	Zwijndrecht	voet/fiets	 300.000	
3	 Dordrecht	–	Papendrecht	voet/fiets	 600.000	
4	 Dordrecht	–	Sliedrecht	voet/fiets	 50.000	
5	 Expeditie	Haringvliet	voet/fiets	 13.000	
6	 Rotterdam	–	Kinderdijk	voet/fiets	 50.000	
	 Totaal	 2.010.000	

	
1. Opdrachtgever(s):	Provincie	Zuid	Holland		

	
2. Hoe	lang	duurt	het	contract	nog?	

12	december	2021	
	

3. Bent	u	afhankelijk	van	subsidie?	Is	die	structureel	/	incidenteel?:	
Waterbus	heeft	structureel	subsidie	nodig.	Mij	(Ronald)	staat	bij	dat	de	kostendekkingsgraad	rond	de	27%	is!	De	subsidie	komt	van	

de	Provincie	Zuid-Holland	en	de	Drechtsteden.	
De	Expeditie	Haringvliet	wordt	gesubsidieerd	door	Droomfondspartijen	€	600.000,	Landschapstafel	50.000	en	Provincie	Zuid-Holland	

€	100.000.	(NB:	is	dat	over	niet	meerdere	jaren?)	
						

4. Tarieven/frequenties/tijden:	
	
Rotterdam-Dordrecht:		
																			Werkdagen	In	de	zomer	(april	tot	oktober)	wordt	er	met	een	30	minuten	frequentie	gevaren	van	6.00	uur	start	in	

Dordrecht	tot	21.58	uur	aankomst	Dordrecht.	In	de	winter	tot	20.58.	
																			Op	zaterdag	in	de	zomer	ook	een	30	minuten	frequentie	maar	wordt	er	een	uur	later	(7.00	uur)	gestart.	In	de	winter	is	er	

een	uur	frequentie.	
	 Op	zondag	ook	een	30	minuten	frequentie	maar	wordt	er	om	10.00	uur	gestart.	In	de	winter	eveneens.	
	
	 Dordrecht-Zwijndrecht:	
	 Op	werkdagen	start	om	6.45	uur	uit	Dordrecht	tot	21.00	uur,	op	donderdag	en	vrijdag	23.00	uur.	In	de	winter	op	

donderdag	tot	21.45	uur	en	op	vrijdag	tot	21.00	uur.	
	 Op	zaterdag	start	om	07.45	laatste	vaart	22.00	uur	uit	Dordrecht.	In	de	winter	laatste	vaart	20.00	uur.	
	 Op	Zondag	start	om	09.45	laatste	vaart	om	18.45	uur	evenals	in	de	winter.	
	 Er	wordt	altijd	in	een	15	minuten	frequentie	gevaren.	
	
	 Dordrecht-Papendrecht:	
	 Op	werkdagen	start	om	6.45	uur	uit	Dordrecht	tot	21.00	uur,	op	donderdag	en	vrijdag	23.00	uur.	In	de	winter	op	

donderdag	tot	21.45	uur	en	op	vrijdag	tot	21.00	uur.	
	 Op	zaterdag	start	om	07.45	laatste	vaart	22.00	uur	uit	Dordrecht.	In	de	winter	laatste	vaart	20.00	uur.	
	 Op	Zondag	start	om	09.45	laatste	vaart	om	18.45	uur	evenals	in	de	winter.	
	 Er	wordt	altijd	in	een	15	minuten	frequentie	gevaren.	
	
																			Dordrecht-Sliedrecht:	
	 Werkdagen	in	de	winter.	Start	0m	16.45	uur	tot	laatste	afvaart	uit	Dordrecht	17.45	uur.		
	 Er	is	een	uur	frequentie	en	op	zaterdag	en	zondag	wordt	er	niet	gevaren.		
	
	 Expeditie	Haringvliet:	
	 Er	zijn	van	juli	t/m	augustus	alle	dagen	3	routes	van	de	expeditie.	Van	juni	t/m	september	zijn	deze	vaarten	in	de	

weekends.	De	dagkaart	prijs	voor	een	volwassene	is	€	15,--,	voor	kinderen	van	3	t/m	11	en	65+	€	11,50.	Een	gezinskaart	(2	
volwassenen	en	3	kinderen)	kost	€	35,--.	

	 Er	kan	opgestapt	worden	in	Rotterdam	om	09.10	en	10.10	uur	en	in	Dordrecht	om	10.10	uur.	
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Gegevens	veerexploitanten:	
	
Veerexploitant:		 Biesboschveer	Boy	Ottevanger	
Contactpersoon:		 Rick	Naaktgeboren	gemeente	Dordrecht	
	
Geëxploiteerde	verbindingen:	
	

nr	 verbinding	 Reizigers	/	jaar	
1	 Dordrecht	Kop	van	‘t	Land	–	Biesbosch	–	Werkendam	

auto/fiets/voet	
350.000	

2	 	 	
3	 	 	
4	 	 	
5	 	 	
6	 	 	
	 Totaal	 350.000	

	
1. Opdrachtgever(s):	Gemeente	Dordrecht	(ism	Werkendam)	

	
2. Hoe	lang	duurt	het	contract	nog?	

12	december	2021	
	

3. Krijgt	u	subsidie?	Is	die	structureel	/	incidenteel?		
€	215.000,	in	de	nieuwe	concessie	gaat	de	gemeente	korten	met	€	100.000	

	
4. Klopt	het	aantal	passagiers	per	jaar	dat	wij	hebben	geïnventariseerd?	

ja	
	

5. Heeft	u	nog	concrete	vragen	/	problemen	die	meteen	beet	gepakt	zouden	moeten	worden	(ergo:	waarvan	het	
zinvol	is	die	in	het	Masterplan	op	te	nemen)?	
?	(korten	bijdrage	in	verhouding	tot	duurzaamheidsambitie)	

	
6. Tarieven/frequenties/tijden:	

	
Op	werkdagen	vaart	het	veer	tussen	6.00	uur	en	20.00	uur	,	zaterdag	vaart	het	van	9.45	uur	tot	18.15	uur	en	op	
zondag	van	10.45	uur	tot	18.15	uur.	Van	april	t/m	september	begint	het	zondags	een	uur	eerder	met	varen	en	vaart	
het	in	het	weekend	een	half	uur	langer	door.	
	
De	gehele	dag	op	werkdagen	is	er	een	20	minuten	frequentie	behalve	in	de	ochtend	vertrek	Kop	van	’t	Land	daar	is	
het	tussen	6	en	8	rond	de	15	minuten.	Op	zaterdag	en	zondag	is	er	een	20	minuten	frequentie.	
	
	
	 Enkele	overtocht	 10-vaartenkaart	

Volwassenen	 €	0,80	 €	5,60	

Kinderen	t/m	11	jaar	 €	0,40	 €	3,10	

Motorfiets	 €	1,60	 -	

Personenauto	(incl.	bestuurder)	 €	2,50	 €	17,50	

Vrachtwagens	(incl.	bestuurder)	 €	7,50	 -	

Touringcar	(incl.	bestuurder)	of	
extra	lange	vrachtwagen	

€	10,00	
	 -	
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Gegevens veerexploitanten: 
 
Veerexploitant:  Waterpoort 
Contactpersoon:  Sylvia Bal 
 
Geëxploiteerde verbindingen: 
 

nr verbinding Reizigers / jaar 
1 Dinteloord-Dintelmond-Ooltgensplaat-Galathese Haven-

Benedensas fiets/voet 
 

???? 

 Totaal ???? 
 

1. Opdrachtgever(s): Gemeenten Moerdijk, Steenbergen en Goeree-Overflakkee 
 

2. Hoe lang duurt het contract nog?: 
2018 
 

3. Wilt u aangeven hoeveel subsidie u per jaar ontvangt?: 
Moerdijk € 8.000, Steenbergen € 15.000, Goeree-Overflakkee € 15.000. 
 

4. Tarieven/frequenties/tijden: 
 
Vaardagen: 
MEI – JUNI: In mei en juni vaart de veerpont op alle feestdagen en op zaterdag en zondag 
JULI – AUGUSTUS: In juli en augustus vaart het veerpont van woensdag t/m zondag. 
SEPTEMBER: In september vaart de veerpont op zaterdag en zondag. 
Tarieven: 
Volledige ronde: € 20,00 voor volwassenen en € 12,00 voor kinderen t/m 12 jaar. 
Per zone (naar de volgende opstapplaats): € 5,00 voor volwassenen en € 3,00 voor kinderen t/m 12 jaar. 
Fiets mee: € 1,00 per fiets ongeacht het aantal zones. 
Er worden 2 ronden gemaakt. Vertrektijden: 10.15 en 14.40 uur vanuit Dinteloord 
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Gegevens veerexploitanten: 
 
Veerexploitant:  Veerbedrijf Hoorweg B.V. 
Contactpersoon:   
 
Geëxploiteerde verbindingen: 
 

nr verbinding Reizigers / jaar 
1 Hekelingen – Nieuw Beijerland Queen Jacqueline ???? 
 Totaal ???? 

 
1. Opdrachtgever(s): Particulier. 

 
2. Hoe lang duurt het contract nog?: 

Onbekend, exploitatie is voor eigen rekening en risico, er is geen contract 
 

3. Wilt u aangeven hoeveel subsidie u per jaar ontvangt?: 
Geen 

 
4. Tarieven/frequenties/tijden: 

 
Er wordt dagelijks van 5.30 uur tot 23.00 uur vraagafhankelijk gevaren. 
      
          

Tarieven Enkel Kaart 
Voetganger/Passagier   
Persoon € 0,70 € 5,60 
Persoon met fiets € 0,85 € 5,80 
Persoon met brommer/motor € 1,00 € 8,00 
Auto’s   
Naar gewicht van € 1,75 tot € 3,65 Van € 14,00 tot € 29,20 
   

 
 

Maandabonnementen, geldig voor twee overtochten per werk-/schooldag: 
Voetganger € 21,00 | Fiets € 25,50 | Brommer/motor € 30,00 | 
Scholier € 9,00 | Schoolbrommer € 18,00 

Jaarabonnementen zijn tienmaal maandtarief.* Kaarten zijn geldig voor 10 overtochten 
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Gegevens veerexploitanten: 
 
Veerexploitant:  Linquenda II 
Contactpersoon:  Linguenda2@gmail.com 
 
Geëxploiteerde verbindingen: 
 

nr verbinding Reizigers / jaar 
1 Hellevoetsluis-Middelharnis-Stellendam-Tiengemeten voet 

 
???? 

 Totaal ???? 
 

1. Opdrachtgever(s):  
Recreatieschap Haringvliet. 

 
2. Hoe lang duurt het contract nog?: 

2018 
 

3. Wilt u aangeven hoeveel subsidie u per jaar ontvangt?: 
Recreatieschap Haringvliet € 15.000 
 

4. Tarieven/frequenties/tijden: 
 
Dinsdag van 15 juli t/m 21 augustus 
9.30 uur Hellevoetsluis naar Middelharnis (45 min) 
10.30 uur Middelharnis naar Hellevoetsluis (45 min) 
16.00 uur Hellevoetsluis naar Middelharnis (45 min) 
17.00 uur Middelharnis naar Hellevoetsluis (45 min) 
 
Woensdag van 16 juli t/m 22 augustus 
9.30 uur Hellevoetsluis naar Middelharnis (45 min) 
10.30 uur Middelharnis naar Tiengemeten (60 min) 
15.00 uur Tiengemeten naar Middelharnis (60 min) 
16.00 uur Middelharnis naar Hellevoetsluis (45 min) 
 
                   Donderdag van 17 juli t/m 23 augustus 
9.00 uur Hellevoetsluis naar Stellendam (30 min) 
9.30 uur Stellendam naar Tiengemeten (120 min) 
15.00 uur Tiengemeten naar Stellendam (120 min) 
17.00 uur Stellendam naar Hellevoetsluis (30 min) 
 
                   Zondag van 20 juli t/m 23 september 
10.30 uur Hellevoetsluis naar Tiengemeten (60 min) 
15.30 uur Tiengemeten naar Hellevoetsluis (60 min) 
 
Tarieven 
 
Hellevoetsluis - Middelharnis - Stellendam  
Volwassenen        enkele vaart € 7,50    retour € 10, -       Kinderen tot 12 jr       enkele vaart € 5,-       retour € 7,50 
 
Hellevoetsluis - Middelharnis - Tiengemeten  
Volwassenen        enkele vaart € 11,-      retour € 13,50    Kinderen tot 12 jr      enkele vaart € 6,-        retour € 8,50 
 
Stellendam - Tiengemeten  
Volwassenen        enkele vaart € 12,50  retour € 15,-        Kinderen tot 12 jr      enkele vaart € 7,50     retour € 10,- 
 
Per fiets € 1,-- 
 
Er kunnen maximaal 35 personen mee. Er moet worden gereserveerd. Tijdens deze veerdiensten wordt er op de 
motor gevaren. 
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Gegevens veerexploitanten: 
 
Veerexploitant:  Leeuweveerke 
Contactpersoon:  Heer de Leeuw 
 
Geëxploiteerde verbindingen: 
 

nr verbinding Reizigers / jaar 
1 Lage Zwaluwe –[ Biesbosch 13.000/2017 april t/m oktober 
 Totaal 13.000/2017 

 
1. Opdrachtgever(s): Particulier 

 
2. Hoe lang duurt het contract nog?: 

 
 

3. Wilt u aangeven hoeveel subsidie u per jaar ontvangt?: Geen 
 

4. Tarieven/frequenties/tijden: 
 

Veerdienst ‘t 
Leeuweveerke 

Enkele vaart Retour 10 ritten kaart 

Volwassenen € 4,-- € 7,-- € 32,50 
Kinderen: 12 t/m 17 jaar 
en 55+ 

€ 3,-- € 5,-- € 22,50 

Kinderen tot 12 jaar en 
fietsenaanhanger 

€ 1,-- € 1,50 €   7,-- 

 
 
 Vaartijden:  
 

10,00 uur tot 13.15 uur, pauze, 14.00 uur tot 17.40 uur. Laatste vaart vanuit Lage Zwaluwe 17,20 uur en 
17,40 uur vanuit Werkendam. 

 
 Vaardagen: 
  
 April: 26 t/m 30 april 
 Mei:  1 t/m 13 mei, 17 t/m 20 mei, 24 t/m 27 mei, 31 mei 
 Juni, juli, augustus: Alle dagen 
 September: 1 t/m 16 september, 20 t/m 23 september, 27 t/m 30 september 
 Oktober:  4 t/m 7 oktober, 11 t/m 14 oktober, 18 t/m 21 oktober, 25 t/m 28 oktober 
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Gegevens veerexploitanten: 
 
Veerexploitant:  Veerdienst Anna 
Contactpersoon:  Caroline van Wijngaarden 
 
Geëxploiteerde verbindingen: 
 

nr verbinding Reizigers / jaar 
1 Numansdorp-Willemstad recreatief en winkelen fiets/voet 2152 / 2016 
 Totaal 2152 / 2016 

 
1. Opdrachtgever(s): SOHW (Samenwerkings Orgaan Hoeksche Waard) en de gemeente Moerdijk 

 
2. Hoe lang duurt het contract nog?: 

31 december 2018 
 

3. Wilt u aangeven hoeveel subsidie u per jaar ontvangt?: 
€ 30.000. SOHW en gemeente Moerdijk ieder € 15.000. 

 
4. Tarieven/frequenties/tijden: 

 
Dienstregeling 
Het vaarseizoen 2018 loopt van 5 mei t/m 30 september. 
Mei: iedere zaterdag en zondag. Ook zullen wij op Hemelvaartsdag 10 mei en vrijdag 11 mei varen en op 2de 
Pinksterdag 21 mei. 
Juni: iedere zaterdag en zondag.  
Juli: de gehele maand van woensdag t/m zondag. 
Augustus: de gehele maand van woensdag t/m zondag. 
September: iedere zaterdag en zondag. 
 
Tijden 
Numansdorp - Willemstad      Willemstad - Numansdorp 
10.00 uur 11.00 uur 
12.00 uur 13.00 uur 
14.00 uur 15.00 uur 
16.00 uur 17.00 uur 
Tijdens drukke dagen wordt er niet volgens schema gevaren,  
er wordt dan continu heen en weer gevaren. 
 
Tarieven 
Soort overtocht Tarief 
Enkele overtocht € 5,00 
Enkele overtocht kinderen tot 12 jaar € 2,50 
Retour volwassenen € 8,00 
Retour kinderen tot 12 jaar € 4,00 
Rondje Pontje € 7,00 
Fietsen Gratis 
Er kunnen 12 mensen en 12 fietsen mee. 
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Gegevens veerexploitanten: 
 
Veerexploitant:  Driehoeksveer Boy Ottevanger 
Contactpersoon:  Boy Ottevanger 
 
Geëxploiteerde verbindingen: 
 

nr verbinding Reizigers / jaar 
1 Kinderdijk-Krimpen aan de Lek-Ridderkerk 60.000/2005 
2   
3   
4   
5   
6   
 Totaal ??? 

 
1. Opdrachtgever(s): Ridderkerk/Nederlek/Provincie Zuid-Holland? 

 
2. Hoe lang duurt het contract nog? 

???? 
 

3. Krijgt u subsidie? Is die structureel / incidenteel 
Exploitatietekort in 2005 € 120.000,-- 

 
 

4. Klopt het aantal passagiers per jaar dat wij hebben geïnventariseerd? 
?? 

 
5. Tarieven/frequenties/tijden: 

Tarieven Driehoeksveer 
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Gegevens veerexploitanten: 
 
Veerexploitant:  Ottevanger OV 
Contactpersoon:  Boy Ottevanger 
 
Geëxploiteerde verbindingen: 
 

nr verbinding Reizigers / jaar 
1 Puttershoek-Zwijndrecht fiets/voet ???? 
 Totaal ???? 

 
8. Opdrachtgever(s): SOHW, gemeente Zwijndrecht, gemeente Binnenmaas en recreatieschap IJsselmonde 

 
9. Hoe lang duurt het contract nog?: 

30 juni 2020 
 

10. Wilt u aangeven hoeveel subsidie u per jaar ontvangt?: 
SOHW € 51.000, Zwijndrecht € 15.000, Binnenmaas € 20.000, IJsselmonde 15.000. 

 
11. Tarieven/frequenties/tijden: 

 
Tarieven 

Enkele reis 
20 rittenkaart 
20 rittenkaart voor scholieren tot 18 jaar  

€ 1,50 
€ 20,00  
€ 12,00  

  
Kaartverkoop aan boord van de pont. 
Deze prijzen zijn inclusief (brom)fiets. 
 

Dienstregeling 
 
Werkdagen van 9 januari t/m 21 december 
maandag t/m vrijdag : 
van 06:30 tot 08:45 uur 
van 12:30 tot 18:00 uur 
 
De pont vaart tijdens de bovengenoemde tijden op verzoek elke 15 minuten volgens het volgende schema: 
vertrektijden Puttershoek : -:00, -:15, -:30, -:45 enz. 
vertrektijden Zwijndrecht: -:05, -:20, -:35, -:50 enz. 
 
Zaterdag, zondag en feestdagen van 12 mei t/m 16 september 
van 11:00 tot 17:45 uur 
 
Elk kwartier een afvaart, zoals op werkdagen. 
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Gegevens veerexploitanten: 
 
Veerexploitant:  De Hoeksche Vaart B.V. 
Contactpersoon:  Eva van Dijk 
 
Geëxploiteerde verbindingen: 
 

nr verbinding Reizigers / jaar 
1 Nieuwendijk-Stad aan ’t Haringvliet-Tiengemeten fiets/voet ???? 
 Totaal ???? 

 
1. Opdrachtgever(s): Recreatieschap Haringvliet 

 
2. Hoe lang duurt het contract nog?: 

2018 
 

3. Wilt u aangeven hoeveel subsidie u per jaar ontvangt?: 
Recreatieschap Haringvliet € 15.000 

 
4. Tarieven/frequenties/tijden: 

 
Veerpont Stad aan /t Haringvliet 
 
Vertrektijden: 
10.25 uur Vertrek Nieuwendijk 
11.00 uur Vertrek Stad a/h Haringvliet 
11.45 uur Aankomst Tiengemeten  
15.45 uur Vertrek Nieuwendijk 
16.00 uur Vertrek Tiengemeten 
16.45 uur Vertrek Stad a/h Haringvliet 
17.30 uur Aankomst Nieuwendijk 
 
Vaardagen 2018:  
Elke Woensdag, Zaterdag en Zondag 
periode 07 juli 2018 t/m 02 september 2018 
 
Tarieven Enkele Vaart: 
€ 5,00 – Volwassenen 
€ 2,50 – Kinderen tot 12 jaar 
€ 3,00 – Fietsen 
 
Pont Tiengemeten 
De pont vertrekt vanaf de vaste wal van maandag t/m zondag: 
10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00 uur 
 
De terugvaart vanaf het eiland naar de vaste wal is ongeveer 10 minuten later.  
 
Extra afvaarten in het seizoen 
Van 1 april tot en met 31 oktober vaart de pont op vrijdag, zaterdag en zondag extra om 18.00 en 19.00 uur (terug 
vanaf Tiengemeten ongeveer 10 minuten later).  
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Gegevens veerexploitanten: 
 
Veerexploitant:  Riveer (gemeente Gorinchem) 
Contactpersoon:  Johan Hania 
 
Geëxploiteerde verbindingen: 
 

nr verbinding Reizigers / jaar 
1 Gorinchem-Woudrichem voet/fiets  
2 Gorinchem-Sleeuwijk voet/fiets  
3 Gorinchem-Werkendam-Hardinxveld voet/fiets  
4 Woudrichem-Slot Loevestein-Fort Vuren voet/fiets  
5 Brakel-Herwijnen auto/voet/fiets 400.000 
6 Aalst-Veen auto/voet/fiets 200.000 
 Totaal 1.000.000 / 2017 

 
12. Opdrachtgever(s): Gorinchem en de Oevergemeenten (Werkendam, Hardinxveld-Giessendam, 

Woudrichem) 
 

13. Hoe lang duurt het contract nog? 
Riveer is een gemeentelijke afdeling van Gorinchem. 

 
14. Bent u afhankelijk van subsidie? Is die structureel / incidenteel?: 

Riveer draait met een exploitatietekort van € 844.708. Hiervan komt € 511.000 voor rekening van 
Gorinchem. De oevergemeenten doneren gezamenlijk € 333.708. De provincie Zuid-Holland subsidieert 
niet meer. 
Men gaat de veerdiensten elektrificeren waardoor de exploitatie goedkoper wordt. In 2014 verwacht men 
nog een tekort van € 745.000 hiervan komt dan € 446.202 voor rekening van Gorinchem en € 298.798 
voor rekening van de Oevergemeenten.    

 
15. Tarieven/frequenties/tijden: 

 
1. Gorinchem-Woudrichem  
Werkdagen van 06-45-18.15 uur een 15 minuten frequentie. 
Zaterdagen van 08.15-17.45 uur een 15 minuten frequentie. 
Zondagen van 12.15-17.45 uur een 15 minuten frequentie. 

 
2. Gorinchem-Sleeuwijk 
Werkdagen van 06.30-09.00 uur een 30 minuten frequentie, van 09.45-13.45 uur een uur frequentie, van 
14.30-18.00 uur een 30 minuten frequentie.   
Zaterdagen van 07.45-17.45 uur een uur frequentie. 
Zondagen van 11.45-17.45 uur een uur frequentie. 

 
3. Gorinchem-Werkendam-Hardinxveld 
Werkdagen 06.45-09.15 een 30 minuten frequentie, van 09.15-14.15 uur een uur frequentie, van 14.15-
17.45 uur een 30 minuten frequentie. 
Zaterdagen van 08.15-17.15 een uur frequentie. 
Zondagen van 12.15-17.15 uur een uur frequentie. 

 
4. Woudrichem-Slot Loevestein-Fort Vuren voet/fiets 
Mei t/m september alle weekenden, in juli en augustus 7 dagen per week. 
Alle dagen van 12.35-1705 uur een 30 minuten frequentie. 

 
5. Brakel-Herwijnen auto/voet/fiets 
Gehele jaar op werkdagen van 05.30-22.00 uur. 
Zaterdagen van 07.00-22.00 uur. 
Zondagen van 09.00-22.00 uur. 
Altijd in een 15 minuten frequentie. 

 
6. Aalst-Veen 
Maandag t/m zaterdag november t/m maart 06.55-19.50 uur. 
Maandag t/m zaterdag april t/m oktober 06.55-20.50 uur. 
Zondag mei t/m september 11.55-17.55 uur. 
Er wordt aanbod gericht gevaren. 
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          Tarieven 
 

o Gorinchem-Sleeuwijk en Hardinxveld-Werkendam Enkele reis  € 1,50 tienrittenkaart € 10,00 
o Gorinchem-Woudrichem en Gorinchem-Werkendam Enkele reis € 2,00 tienrittenkaart € 13,00 
o Dagkaart Vestingdriehoek Gorinchem-Woudrichem-Loevestein-Fort Vuren  € 5,-- 
o Dagkaart Woudrichem-Loevestein- Fort Vuren €  3,-- 
o Dagkaart geldig op alle veren van Riveer € 8,50 
o Brakel-Herwijnen, Voetganger € 0,60 – fiets € 0,85 - bromfiets € 1,00 - auto € 2,35 
o Aalst-Veen, Voetganger € 0,50 – fiets € 0,75 – bromfiets € 0,80 – auto € 2,05 

 
Afgelopen zomer een andere Zomerdienstregeling wegens een proef met het nieuwe traject Loevestein-
Zaltbommel. 
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9.4  Voorbeeld arrangementen dagtoerisme. 
 
Dagje Biesbosch 
Entreepoort Gorinchem of Dordrecht: 

• Reis per openbaar vervoer naar binnenstad Gorinchem of Dordrecht en huur een (ov) 
fiets. 

• Fiets naar de Merwekade en per Waterbus naar halte Biesbosch (in Dordrecht) of halte 
Werkendam.  

• Bezoek bezoekerscentrum Biesbosch.  
• Per zonnepontje Rondwandeling. 
• Lunch. 
• Fiets verder naar Veer Biesbosch (Kop van ’t Land). 
• Fiets naar Bezoekerscentrum. 
• Rondvaart en bezoek Bezoekerscentrum. 
• Per fiets terug naar Dordrecht. 

 
 
Dagje Tiengemeten 
Entreepoort Zuid Beijerland of Willemstad: 

• Per auto naar Zuid Beijerland of Willemstad (Willemstad is vanaf Rotterdam Zuidplein 
doordeweeks eenmaal per uur in 40 min bereikbaar per ov). 

• Overvaren per veer of snelle veerboot (Willemstad). 
• Wandeling (korter of langer) op Tiengemeten. 
• Bezoekerscentrum. 
• Lunch. 
• Terug naar Zuid Beijerland of Willemstad. 

Eventuele verlenging 
• Diner in Willemstad      .  
• Overnachting in Willemstad. 
• Bezoek Vestingstadje. 
• Rondvaart met elektrische salonboot.  

 

 
 
 
Dagje Haringvliet West. 
Entreepoort Stellendam: 

• Vaar via Hellevoetsluis naar Stad aan het Haringvliet 
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• Rondwandeling in Hellevoetsluis. 
• Lunch. 
• Per snelveer naar Stad aan het Haringvliet en rondwandeling. 
• Overvaren naar Tiengemeten. 
• Wandelen. 
• Retour naar Stellendam. 

 
Dagje sportief voor jongeren. 
Entreepoort Dordrecht: 

• Reis per openbaar vervoer naar Dordrecht en huur een (ov) fiets. 
Vet hard over het water: vergeet de rustige rondvaartboot, beleef water snel en anders. Board 
Academy is de nieuwe wakeboardschool in Dordrecht. Van wake boarden tot fun tubes en 
waterskaten tot waterskiën. Je gaat mee het water op in een Mastercraft Prostar 205v. Op 
deze snelle boot beleef je een onvergetelijke activiteit op het water! 

 
  
 
Dagje Fort Vuren en Slot Loevestein 
Entreepoort Gorinchem Centrum of Zaltbommel Waalkade 

• Reis per openbaar vervoer naar Zaltbommel of Gorinchem, transfer van station naar 
veerhaven. 

• Snelveer naar Fort Vuren (met 40 km/u over het water, een beleving op zich). 
• Lunch.  
• Bezoek Fort Vuren. 
• Per snelveer naar Slot Loevestein. 
• Bezoek Slot Loevestein. 
• Per snelveer terug naar Zaltbommel of Gorinchem. 
• Transfer naar station. 
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Rondje Pontje 
Fietsroute vanaf een entreepoort naar keuze.  

• Keuze uit verschillende routes in samenwerking met route.nl, waterbus en riveer.nl.  
• Mogelijkheid om een fiets te reserveren voor bezoekers die per ov komen. 

 
 
 
 
 
 
 

9.5 Voorbeelden meerdaagse arrangementen. 
 
Vestingdriehoek 
Vuren / Woudrichem / Loevestein / Gorinchem 
 
Meerdaags arrangement cultuurhistorie 
Entreepoort Gorinchem Centrum: 

• Reis per openbaar of eigen vervoer naar binnenstad Gorinchem. 
• Overnachting in hotel Bon Apart of Goud en Zilver of in City Appartment Gorinchem, 

allen op loopafstand van het station en vanaf een parkeerplaats. 
• Aankomst in de ochtend, lunch in restaurant, middagwandeling door Gorinchem. 
• Twee dagkaarten op Riveer. 
• Avond: per veer naar Woudrichem, diner, per watertaxi terug naar Gorinchem. 
• Na het ontbijt per snelle veerboot naar Slot Loevestein, bezoek slot Loevestein, 

overvaren naar Fort Vuren. 
• Lunch en bezoek Fort Vuren. 
• Terug naar Gorinchem per snelle veerboot. 
• Diner in Gorinchem. 
• Overnachting. 
• Na ontbijt bezoek.  
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Meerdaags arrangement cultuurhistorie 
Entreepoort Gorinchem Centrum of Zaltbommel Waalkade: 

• Reis per openbaar vervoer naar Zaltbommel of Gorinchem, transfer van station naar 
veerhaven (of reis per auto naar Zaltbommel of Gorinchem). 

• Snelveer naar Fort Vuren (u scheert met 40 km/u over het water, een beleving op 
zich). 

• Lunch. 
• Bezoek Fort Vuren. 
• Per snelveer naar Slot Loevestein. 
• Bezoek Slot Loevestein. 
• Per snelveer of watertaxi terug naar Fort Vuren. 
• Overnachting in Fort Vuren: van eenvoudig tot superluxe, bekijk de sterrenhemel en 

diner. 
• Per snelveer of watertaxi naar Woudrichem, bezoek dit prachtige vestingstadje. 
• Lunch in Woudrichem. 
• Terug naar Gorinchem of Zaltbommel per snelle veerboot (uw bagage wordt bij Fort 

Vuren aan boord gebracht). 
• Einde arrangement 
• Of boek nog een extra nacht en bezoek Gorinchem of reis verder door het NL Delta 

gebied naar het westen en bezoek de Biesbosch, Haringvliet en/of Tiengemeten. 

 

 
 
Twee dagen Dordrecht (VVV ZH). 
Entreepoort Dordrecht (station of P-Energiehuis): 
Dordrecht: stad van water, historie en cultuur....... en over water is wereldhaven Rotterdam 
vlakbij! Dordrecht heeft een historische binnenstad, verscholen tussen machtige rivieren.  
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Langs de sfeervolle binnenhavens staan vele monumentale panden. Ontdek de 1.000 
monumenten van Dordrecht, het schilderachtige havengebied, de vele kunst- en antiekzaken 
en het historische Hofkwartier. 
 
Inbegrepen in Weekendarrangement Dordrecht: 

• Overnachting in Hotel Dordrecht in een romantische kamer òf overnachting in Bellevue 
Groothoofd Hotel Culinair in een Chambre de Luxe met uitzicht op het drierivierenpunt, 
o.b.v. 2 personen en inclusief ontbijt. 

• Boekje Rondje Dordt (Stadswandeling) en informatiepakket. 
• Toegang Dordrechts Museum òf toegang museum Huis van Gijn. 
• Dagkaart Waterbus. 
• Folder en restaurantboekje 'Smaken van Dordrecht. 
• Aankomst op vrijdag of zaterdag. Extra nacht (zaterdag of zondag) mogelijk. 
• fietshuur en fietsen naar Brabantse Biesbosch, rondvaart Biesbosch mogelijk. 
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9.6 Ontwikkelingen duurzaamheid  
Henk Boorsma constateert dat de situatie sinds 2009, toen hij voor Aqualiner een schets heeft 
gemaakt van de mogelijkheden om te verduurzamen in de toenmalig nieuwe Waterbus 
concessie, nog niet ingrijpend veranderd. Het is echter niet juist om daaruit de conclusie te 
trekken dat de ontwikkelingen langzaam gaan want technisch gezien is er het laatste 
decennium veel gebeurd. Juist daarom is het dan, zeker voor buitenstaanders, des temeer 
opmerkelijk dat aan boord van veerschepen nog maar weinig van duurzaamheid zichtbaar is 
geworden. Wel zijn er enkele Europese in het oog springende duurzame concepten zoals het 
BB-Green concept, hybride veren voor het GVB in Amsterdam en een elektrisch veer in 
Noorwegen (Ampère Fjellstrand werf). Aqualiner werkt daarnaast zelf aan hybride en 
elektrische schepen voor de Waterbus Antwerpen. Deze komen vanaf begin 2019 in de vaart. 
 
Bij de meeste schepen wordt echter uitgegaan van verbrandingsmotoren, waarbij steeds meer 
aandacht is voor het terugbrengen van de milieubelasting. Aan de uitstoot van de motoren zijn 
steeds strengere eisen gesteld en voor schepen is de meest strikte eis op dit moment nog 
steeds de CCR2 norm voor de Rijnvaart (binnenkort wettelijk gevolgd door verplichte 
nageschakelde techniek). Het accent ligt hierbij op de uitstoot van NOx en SO2. Bij het 
toepassen van dieselmotoren is het beperken van de uitstoot van roetdeeltjes nog steeds erg 
belangrijk. Veel motorenfabrikanten hebben de uitstoot van NOx en SO2 verder weten te 
beperken door de verbrandingstemperaturen omhoog te brengen, met als gevolg overigens 
wel meer uitstoot van CO2. Voor de uitstoot van CO2 is er echter geen norm. Dat terwijl op het 
wegennet nu juist de uitstoot van CO2 de belangrijkste norm is en daarom mocht verwacht 
worden dat ook in de scheepvaart meer en meer het accent op uitstoot van CO2 was komt te 
liggen. Uitspraken van de IMO (International Maritime Organisation), en het Noorse ministerie 
van Economische Zaken wijzen bijvoorbeeld ook duidelijk in die richting. Grote 
scheepsdieselmotoren zullen door de beperkte marktomvang en scheepskeuringseisen echter 
niet snel aan deze strengere eisen kunnen voldoen, vrachtwagenmotoren wel. Juist kleinere 
veren werken met dit soort motoren met vermogens die in dezelfde orde liggen als een 
vrachtwagenmotor. Vrachtwagenmotoren zijn door de euro 6 en 7 normen al veel schoner dan 
scheepsdiesels. Voor de grotere vermogens bij scheepsmotoren is daarom als oplossing de 
laatste jaren inderdaad veel gekozen voor aardgas als brandstof, voor de kleinere kan de 
beschikbare techniek uit het wegtransport de oplossing zijn.  
 
Toch kunnen ook andere haalbare maatregelen het emissie resultaat positief beïnvloeden.  
 
Door het gewicht van het schip te beperken is nog steeds de grootste emissiereductie te 
behalen. Immers meer gewicht betekent meer vermogen. Aluminium als bouwmateriaal is al 
veel lichter dan staal, maar het gebruik van composietmaterialen zoals polyester en carbon 
(BB Green) reduceert het gewicht t.o.v. aluminium met nog eens 20-30%.  
Ook de uitrusting van het schip dient zo licht mogelijk te zijn. Momenteel zijn er al veel meer 
onorthodoxe oplossingen te vinden als alternatief voor gevestigde scheepsbouwoplossingen, 
die veel gewichtsbesparing tot gevolg hebben. De inzet van het juiste schip (niet te groot, niet 
te klein) is uiteraard ook efficiënt: hoe minder massa per reiziger hoe duurzamer. 
 
De waterweerstand is met afstand en nog steeds de tweede belangrijke factor. Door een goed 
rompontwerp met een kleine waterlijn oppervlakte en een zo gering mogelijk natte oppervlakte 



 

Masterplan Veren, versie 2.0.docx  71 

kan de weerstand van het schip verkleind worden. Een catamaran rompvorm is daarom erg 
kansrijk. 
 
Snelheid vraagt een hoog vermogen, ook al bouw je het schip nog zo licht. Met het BB Green 
concept wordt geëxperimenteerd met het iets uit het water tillen van de romp om zo de 
weerstand bij hogere snelheid te verkleinen. Voor overzetveren is snelheid minder belangrijk 
dan op de langere routes. Immers het tijdsverschil door de hoge snelheid is zeer klein op korte 
routes. Snelheid kan ook worden vergroot door een zo kort mogelijke halteertijd: aanmeren, 
klep omlaag, in en uitstappen, klep omhoog en weer wegvaren kost bij klassieke schepen 
relatief veel tijd. 
 
Van aardgas is de laatste jaren gebleken dat het een hele goede en schone brandstof is, 
alleen vraagt de opslag aan boord nogal wat ruimte en voegen de tanks gewicht aan het schip 
toe. Ook is er meer gas nodig dan diesel omdat gas een lagere calorische waarde heeft en er 
dus meer nodig is voor dezelfde hoeveelheid energie. Gas kan vloeibaar bij -163 gr Celsius 
(LNG), of onder hogedruk (250bar) (CNG) aan boord worden opgeslagen. Het beste 
alternatief hiervoor is het gebruik van vloeibaar aardgas (LNG), om de opslag zo compact 
mogelijk te houden. De techniek is op veel plaatsen in Europa al voorhanden; in Noorwegen 
bijvoorbeeld heeft men al 8 jaar ervaring met deze aanpak opgedaan en in Italië is het al 
verkrijgbaar aan de auto benzinepomp. Een tweede probleem van gasopslag is de wetgeving 
van de Nederlandse Scheepvaartinspectie ILT en diverse andere particuliere 
classificatiebureaus. Mag de tank in de romp (ook als die van composiet is) worden geplaatst 
en zo ja onder welke condities? Zo nee, kan het dan op het dak en wat heeft dat dan weer 
voor gevolgen voor de lekstabiliteit en constructie?  
 
Nog steeds is een actueel probleem rond het gebruik van LNG de regelmatige en continue 
levering van het vloeibare aardgas in Nederland. De dichtstbij gelegen geschikte (volume en 
logistiek) gasinstallatie staat na 10 jaar exploitatie Aqualiner-Waterbus Ferries, nog steeds in 
Zeebrugge (België) en ook de wetgeving voor het transport ervan is nog niet veel verder 
uitgewerkt. Er zijn wel zogenaamde Gate terminals gerealiseerd (Eemshaven/Maasvlakte) in 
Nederland, maar tot op dit moment is het niet de bedoeling dat deze terminals geschikt 
gemaakt worden voor levering en distributie aan “kleingebruikers”. Om minder afhankelijk te 
zijn van leveranties van LNG over de weg (denk aan gladde wegen/mist) is het noodzakelijk 
dat er een opslagtank wordt aangelegd op de veerlocatie of in de directe omgeving. 
 
Noorwegen loopt nog steeds voorop en op basis van de ontwikkelingen daar, mag verwacht 
worden dat er een aparte laadplaats moet komen voor het aan boord nemen van het LNG. 
Deze ligplaats mag niet worden betreden door passagiers en zal op veilige afstand van 
bebouwing moeten liggen. Dat kan aanpassing van een ligplaats noodzakelijk maken. 
 
Een nadeel van gasmotoren is dat ze eigenlijk niet zo geschikt zijn voor kortere afstanden en 
veel manoeuvreren. De motor reageert langzamer dan een diesel en er kan “methaanslip’” 
optreden, waarbij op dat moment juist een hele grote hoeveelheid CO2 wordt uitgestoten. 
Echter, ook bij de opslag van LNG treedt lekkage op die ervoor zorgt dat methaan in de 
atmosfeer komt. Methaan is een nog veel krachtiger broeikasgas dan CO2 waardoor ook LNG 
niet altijd zo duurzaam is als wordt beoogd. Tot slot wordt LNG ook uit fossiele brandstoffen 
gemaakt. 
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Een interessante ontwikkeling is om diesels aan te passen, zodat ze op 2 brandstoffen kunnen 
draaien, de zogenaamde dual-fuel motoren. Bij de keuze van voortstuwingsmotoren is dit 
duidelijk al in volle toepassing en de keuze voor gas is om die reden echt om open te houden.  
 
Waterstof in combinatie met een brandstofcel en elektrische voorstuwing staan beide nog 
steeds in de kinderschoenen maar ontwikkelen zich de laatste jaren wel snel. Op dit moment 
is er één schip in Nederland volledig uitgerust met deze technologie, zij het met een erg laag 
vermogen van slechts 60kw (81 pk). Er moet elke dag geladen worden omdat de 
opslagcapaciteit aan boord niet groter mag zijn uit veiligheidsoogpunt. Hoewel de technologie 
al geruime tijd bestaat en wordt toegepast aan boord van onderzeeërs, is er tot op de dag van 
vandaag nog erg weinig ervaring in de commerciële maritieme markt. De geschetste 
“problemen” (opslag, wetgeving, tanken) bij gebruik van LNG zijn hierin nog zwaarder van 
toepassing. In Antwerpen heeft CMB de ‘Hydroville’ gebouwd, eveneens op waterstof, maar 
wel in een hybride variant. Waterstof is alleen duurzaam als het groen wordt geproduceerd: 
veel waterstof wordt nog gemaakt uit aardgas. De vele bewerkingen maken dat het relatief 
veel energie kost om waterstof te produceren, op te slaan en samen te persen. Voor kleinere 
schepen kan het een oplossing zijn.  
 
Geheel elektrisch varen heeft net als bij auto’s en bussen echt de toekomst. Het probleem 
hierbij is op dit moment nog altijd de opslag van elektriciteit aan boord. De hoeveelheid en het 
gewicht van de accu’s die nodig zijn om een autovoetveer haar snelheid en vaartijd te geven, 
samen met omvormers, laders en regelapparatuur zou het schip zo maar 30-50% zwaarder 
kunnen maken, en dus meer vermogen vereisen. Hoewel de ontwikkelingen in de 
accutechniek snel gaan zal een geheel elektrische voortstuwing voor grotere schepen 
technisch en financieel moeilijk blijven. Voor de kleinere schepen die op veel overzetveren die 
in de NL Delta varen zal een elektrische aandrijving wel tot de mogelijkheden horen. Het 
regelmatig bijladen onderweg is een must. Damen Shipyards zet hier grote stappen met de 
ontwikkeling van de elektrische schepen voor Arriva die binnenkort in Kopenhagen gaan varen 
in opdracht van vervoerautoriteit Movia. Deze heeft zwaar ingezet op duurzaamheid waardoor 
deze schepen nu speciaal ontwikkeld zijn. De schepen kunnen aan het eindpunt binnen 7 
minuten opgeladen worden, mits er een stroomaansluiting met voldoende vermogen is. Het is 
kostbaar en bovendien niet overal mogelijk om zo’n stroomaansluiting te realiseren. Deze 
schepen varen met een relatief lage snelheid van maximaal 9 knopen. Maatwerk blijft nodig en 
elektrisch varen lukt zeker niet overal. Riveer zet ook in op 100% elektrisch en verwacht de 
meerkosten terug te verdienen door lagere brandstof- en onderhoudskosten.   
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Veren die langere afstanden afleggen met hogere snelheden zijn lastiger of in het geheel nog 
niet volledig elektrisch te maken. Hier is een hybride versie met elektrisch aangedreven 
schoepen zinvol. De motor kan zo meer stationair draaien en elektriciteit opwekken die 
opgeslagen kan worden in een kleinere accu waarmee bij het accelereren extra power kan 
worden geleverd en bij afremmen juist de accu weer kan worden bijgeladen. Door toepassing 
van zonnecellen en ‘s nachts of onderweg bijladen van de accu’s kan dit concept nog 
duurzamer worden. Door een steeds betere accutechnologie, maar ook door onderweg 
bijladen, zal het aandeel elektriciteit uit de accu’s in steeds groter kunnen worden en het deel 
stroomopwekking via de motor en generator kleiner.  
 
Aangezien brandstofverbruik een directe relatie heeft met de geproduceerde hoeveelheid 
uitlaatgassen en dus emissies, is het een feit dat voor zowel bestaande als nieuwe schepen 
op de korte termijn de focus moet liggen op het verder reduceren van de hoeveelheid 
uitlaatgassen, gekoppeld aan het schoonmaken daarvan en het verhogen van het 
voortstuwingsrendement van de gehele installatie. De meest voor de hand liggende keuze is 
dan ook om dieselmotoren te voorzien van uitlaatgassen nabehandeling (naschakeltechniek). 
Duurzaamheid kan verder worden vergroot door tanken van biodiesel die op een duurzame 
wijze is geproduceerd en geen verdringing kent bij de voedselproductie. 
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Naast de motoren zijn natuurlijk ook kleinere zaken te verduurzamen, variërend van LED-
verlichting, coatings, reiniging en oliefilters / smeermiddelen. Dit zijn, vergeleken met 
aandrijving echter relatief kleine aspecten. 
 


