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• NLDelta is makkelijk bereikbaar vanuit de Randstad,vanuit Noord- 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.

• NLDelta werkt samen met de openbaar vervoersector over land en water om de 
bereikbaarheid van de iconen duurzaam te vergroten.

• Entreepoorten, transferia en alternatieve vervoersvormen moeten er voor zorgen 
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.

• NLDelta realiseert riviercruiseport (NLDelta??) en bieden arrangementen voor 
riviercruises van Waterpoort tot Vestingdriehoek en van Biesbosch tot Kinderdijk en Rot-

terdam.

• NLDelta stimuleert meerdaags verblijf door marketing van arrangementen met 
logische clustering van iconen en stimuleert ondernemers bij het bouwen van gezamen-
lijke arrangementen en om kleinschalige en bijzondere overnachtingsmogelijkheden te 
creëren. Met projecten die invulling geven aan deze ambitie werkt NLDelta aan de ver-
betering van de bereikbaarheid, de verbindingen en de mogelijkheden voor meerdaags 
verblijf in NLDelta.

• Vervoer over water in combinatie met ander duurzame vervoersmiddelen w.o. de 
(electrische) fiets moet het mogelijk maken om het gebied te bezoeken en de belangrijke 
natuurwaardes van nabij te beleven. 
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 Voorwoord

 Als onderdeel van de NLDelta ambitie ‘Bereikbaarheid’, gaven wij in december
 2017 opdracht aan Aqualiner Consultancy om onderzoek te doen en een 
 Masterplan Veerverbindingen op te stellen. Het Masterplan heeft tot doel om 
 met elkaar in gesprek te gaan over hoe we de veerverbindingen in het gebied 
 kunnen optimaliseren. Voor u ligt de verkorte uitgave van dit Masterplan 
 Veerverbindingen. Het geeft de belangrijkste resultaten en aanbevelingen 
 uit het onderzoek weer. 

 Voor het onderzoek werden de huidige veerverbindingen in kaart gebracht 
 en is met een groot aantal partijen besproken waar kansen liggen voor 
 optimalisering en uitbreiding. Kansen zijn er volop! Als wij met elkaar, 
 overheden en ondernemers, die kansen verder verkennen en omzetten
 in acties, kunnen we gezamenlijk NLDelta nog beter bereikbaar maken 
 voor toeristen en trotse bewoners. 

 Marianne den Braven
 Projectleider NLDelta Waterverbindingen

 december 2018      
 info@nldelta.nl

 Het uitgebreide Masterplan Veerverbindingen 
 is online te lezen op www.nldelta.nl.

INHOUDSOPGAVE
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1.1 NLDelta

In 2016 werd NLDelta Biesbosch-Haringvliet bekroond met de vakjuryprijs in het 
programma Nationale Parken van Wereldklasse van het Ministerie van Economische 
Zaken. Het Ambitieboek ‘Dit is onze natuur’ vormt de basis van een krachtig, 
gezamenlijk groeimodel. Overheids- en particuliere organisaties nemen samen 
verantwoordelijkheid om de natuur te versterken en verder te ontwikkelen als groene 
motor voor economie en leefomgeving en voor het aantrekken en spreiden van het 
groeiend aantal bezoekers. 

Met zes stevige ambities staat NLDelta voor ontwikkeling van natuur, economie en 
leefbaarheid in de regio Biesbosch-Haringvliet. Ambities die onder andere gaan over 
optimaal verbonden natuurgebieden, optimale beleefbaarheid, trotse bewoners en goede 
vervoersverbindingen. In een waterrijk gebied als NLDelta vraagt dat om een uitgebreid 
en efficiënt netwerk van waterverbindingen, zodat het hele gebied met de fiets of te voet 
te bereiken is.

1. AMBITIES NLDELTA
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1.2 Ambities bereikbaarheid NLDelta (uit het ambitieboek)

• NLDelta is makkelijk bereikbaar vanuit de Randstad, vanuit Noord-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.

• NLDelta werkt samen met de openbaar vervoersector over land en water om de 
 bereikbaarheid van de iconen duurzaam te vergroten.

• Entreepoorten, transferia en alternatieve vervoersvormen moeten er voor 
 zorgen 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.

• NLDelta realiseert een riviercruiseport en biedt mogelijkheden tot 
 arrangementen voor riviercruises van Waterpoort tot Vestingdriehoek 
 en van Biesbosch tot Kinderdijk en Rotterdam.

• NLDelta stimuleert meerdaags verblijf door marketing van arrangementen met 
 logische clustering van iconen en stimuleert ondernemers bij het bouwen van 
 gezamenlijke arrangementen en om kleinschalige en bijzondere overnachtings-
 mogelijkheden te creëren. Met projecten die invulling geven aan deze ambitie 
 werkt NLDelta aan de verbetering van de bereikbaarheid, de verbindingen en 
 de mogelijkheden voor meerdaags verblijf in NLDelta.

• Vervoer over water in combinatie met ander duurzame vervoersmiddelen waar- 
 onder de (elektrische) fiets moet het mogelijk maken om het gebied te bezoeken 
 en de belangrijke natuurwaardes van nabij te beleven. 
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1.3 De opdracht en aanpak

Als onderdeel van de plannen om invulling te geven aan de ambitie ‘Bereikbaarheid’ 
heeft NLDelta Aqualiner Consultancy de opdracht gegeven om het huidige netwerk 
van veerverbindingen in kaart te brengen en te onderzoeken waar kansen liggen voor 
verbetering en uitbreiding. Het Masterplan Veerverbindingen dat Aqualiner Consultancy 
daartoe heeft opgesteld, geeft hiervan de resultaten alsmede advies over hoe veren een 
grotere rol kunnen spelen in de beleving van het totale gebied. 

Daartoe heeft Aqualiner Consultancy:

• Een enquête uitgevoerd onder de bij NLDelta aangesloten partners (circa 150). 
• Een studententeam onderzoek laten doen naar onder andere de vindbaarheid 
 van de locaties en de communicatie. 
• Vier regionale werksessies gehouden met partners van NLDelta. Hiervan is 
 een beeldverslag gemaakt in de vorm van cartoons die (deels) zijn opgenomen 
 in het Masterplan en in deze verkorte uitgave.  

• Negen interviews gehouden met partners van NLDelta 
• Op 7 september 2018 een werksessie gehouden in Hotel New York in 
 Rotterdam, waarin de tussentijdse resultaten zijn gepresenteerd en aanvullende 
 kennis is opgehaald 
• Een inventarisatie gehouden onder de veerexploitanten om gegevens 
 op te halen en te verifiëren 
• Een eindrapportage opgesteld met bevindingen en advies; 
 het Masterplan Veerverbindingen

Deze verkorte uitgave van het Masterplan bevat een samenvatting van de belangrijkste 
bevindingen en adviezen.
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In het NLDelta 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 Water-
bus kennen ook verbindingen over langere afstanden, maar bijvoorbeeld ook de Linquen-
da op het Haringvliet biedt een langere verbinding.

We hebben een overzicht gemaakt van de veren per deelgebied. 
Hierbij hebben we telkens twee landschapstafels samengevoegd tot één deelgebied. 
Vervoer over water per rondvaartboot hebben we buiten beschouwing gelaten. 

2. INTRO VEREN EN REIZIGERS

Aantal en soort veren binnen NLDelta

0
Autoveer Fiets-voetveer

hele jaar
Trekveer Fiets-voetveer

elektrisch
Voetveer Fiets-voetveer

seizoen
Fiets-voetveer
beperkt aantal

vaarten

3

6

9

12
Aantal  veren in NL-Delta
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2.2.1 Veren in gebied 1

*De nummering verwijst naar het nummer dat de betreffende veerdienst heeft 
in Zuid Holland (ZH), Gelderland (Ge) en/of Noord Brabant (NB)

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. 

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 in 2018 wat drukker 
dan de verbinding met Dordrecht.
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2.2.2 Veren in gebied 2

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 ruim 50.000 reizigers op jaarbasis eveneens 
succesvol. Waterbus biedt ook een verbinding met het Biesboschcentrum Dordrecht
(15 min lopen).  

Tussen Dordrecht en Werkendam vaart het autoveer “Kop van ’t Land”. De gemeente 
Dordrecht heeft het veer de naam Biesbosch Veer gegeven die door de nieuwe exploi-
tant moet worden gevoerd. De aanbesteding in 2018 heeft binnen de randvoorwaarden 
echter niet tot een succesvolle gunning van een nieuw contract geleid. 

’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.   
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2.2.3 Veren in gebied 3

 Riveer is een 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. 

Riveer werkt ook actief aan ontwikkeling van de toeristische markt. Zo is in 2018 is 
een nieuwe snelle veerdienst vanaf Zaltbommel naar Slot Loevestein en Woudrichem als 
proef van start gegaan. 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. 
Het gebruik van de veren is gratis. 
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NLDelta is een groot en divers gebied en ook de veren zijn zeer verschillend.
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 parkeer-
problemen, met name bij de iconen. Een verwachte verdere groei van het aantal 
bezoekers gaat dan naar verwachting beperkingen opleveren (tekort aan parkeergele-
genheid, belasting wegennet, geluid- en stankoverlast). De automobilist vindt zijn weg 
via routeplanners en bebording. Er zijn een aantal Toeristische Overstap Punten (TOP’s) 
en de huidige parkeerterreinen bij de Biesbosch, Tiengemeten en Fort Vuren zijn te 
beschouwen als entreepoorten voor het gebied. De Brabantse Natuurpoorten zijn dé 
startpunten voor een fiets- of wandeltocht door de natuurgebieden. 
Ze zijn gelegen aan prachtige natuurgebieden, er zijn leuke fiets- 
en wandel-routes, voldoende parkeergelegenheid en 
informatie over de natuur en de routes.

De reis per ov duurt veelal twee tot drie keer langer en niet altijd en overal is OV beschik-
baar. 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 NLDelta gebied. 
 
In de werksessies is geconstateerd dat auto en ov-bereikbaarheid gescheiden werelden 
zijn met elk hun eigen bereikbaarheidsprofiel en gebruikers. De kaart op de volgende 
pagina geeft de hoofdpunten voor de veren en knelpunten in de bereikbaarheid per 
ov weer.

3. BEREIKBAARHEID NLDELTA
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NLDelta is geen opdrachtgever voor de veren, maar NLDelta kan wel initiatieven 
initiëren, coördineren en ondersteunen wanneer die bijdragen aan de ambities van 
NLDelta. De marketing en communicatie van NLDelta richt zich vooral op het beter 
op de kaart zetten van het gebied en niet op aanbieden van arrangementen en 
communicatie voor consumenten in combinatie met (duurzame) opties van vervoer 
om deze iconen te bereiken. 

Opdrachtgevers
Gemeenten zijn in veel gevallen opdrachtgever voor de veerexploitanten en hebben 
daarnaast ook een functie voor de realisatie en beheer van infrastructuur zoals 
fiets- en voetpaden, parkeerplaatsen en ook walvoorzieningen voor de veren. 
Deze afhankelijkheid is voor veerexploitanten soms lastig: het doorvoeren van 
verbeteringen staat vaak niet hoog op de prioriteitenlijst van gemeenten. 
De contracten die gemeenten geven zijn vaak kort: dit biedt de ondernemers te weinig 
continuïteit c.q. toekomstperspectief waardoor ze lastig kunnen investeren, bijvoorbeeld 
in een meer duurzaam schip. 
De Provincie Zuid-Holland is opdrachtgever voor de huidige Waterbus verbindingen en 
heeft de aanleg van de huidige walvoorzieningen gesubsidieerd. Zuid-Holland werkt voor 
de aanbesteding van het nieuwe Waterbus contract dat in 2021 ingaat samen met de 
gemeente Rotterdam, MRDH, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht. MRDH is 
hierbij verantwoordelijk voor het westelijke deel tot aan Krimpen a/d IJssel en de 
provincie voor het oostelijke deel van Krimpen a/d IJssel tot Sliedrecht en Dordrecht.

Communicatie, marketing en samenwerking
De communicatie over de veren ligt in veel gevallen bij de veerexploitanten die dit elk op 
geheel eigen wijze invullen. Incidenteel zijn er partijen die gezamenlijk zaken oppakken. 
Zo heeft het samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, dat nu is opgegaan in de ge-
meente Hoeksche Waard, een folder uitgegeven met een overzicht van alle veren en de 
combinatie met fietsen hierin belicht. De totstandkoming van de Expeditie Haringvliet is 
een goed voorbeeld van een initiatief waarin gemeenten samenwerken met een veer-
exploitant.
De continuïteit van dit soort initiatieven is lastig door discussies over financiën en 
bevoegdheden: partijen moeten soms acteren buiten hun gebruikelijke bevoegdheden 
om nieuwe aanpakken en initiatieven een kans tot ontwikkeling en voldoende perspectief 
voor de toekomst te kunnen geven. 
De iconen in het gebied zijn verantwoordelijk voor hun eigen marketing en communicatie. 
In veel gevallen zoeken ze hierbij samenwerking met de veerexploitanten. 
NLDelta wil en kan hier niet alle verantwoordelijkheden naar zich toe trekken, maar wil wel 
haar visie over de ontwikkelingsrichting met partijen binnen het NLDelta gebied delen. 
NLDelta staat open voor en stimuleert samenwerking. 

4. WIE IS WAARVOOR VERANTWOORDELIJK?
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De continuïteit van de veren in NLDelta is geen vanzelfsprekendheid. Gemeenten geven 
korte contracten en de Provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, maar ook gemeenten 
als Rotterdam zijn uiterst terughoudend in het subsidiëren van veren die in de eerste 
plaats een toeristische functie hebben. Tegelijk hebben we geconstateerd dat een 
kostendekkende exploitatie van dit soort veren vrijwel onmogelijk is. 
Dat maakt het lastig om een lange termijn visie uit te voeren.
Een transitie naar duurzaamheid is bovendien alleen mogelijk als contracten 
voldoende houvast bieden voor ondernemers om te kunnen investeren in duurzaamheid. 
NLDelta zal vanwege haar ambities (nationaal en internationaal) de wenselijkheid voor 
structurele en langdurige financiering op de bestuurlijke agenda moeten plaatsen 
bij gemeenten en provincies. Het belang van de kleinere veren voor het toerisme, 
natuureducatie en recreatie zou voor de provincies aanleiding moeten zijn minder 
terughoudend te zijn met bijdragen aan de exploitatie van veerdiensten. 
Ook de gewenste transitie naar zero-emissie is hierbij een aspect dat voor 
de provincies van belang is. 

5. WAARBORGING CONTINUÏTEIT VEREN
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De iconen, veerbedrijven, ondernemers en steden in het gebied hebben afzonderlijk al 
veel ervaring, maar er wordt niet gewerkt vanuit een overkoepelend NLDelta merk. Uit-
gaande van de ambities van NLDelta hebben de stakeholders in de werksessies ervoor 
gepleit dat NLDelta een meer initiërende en coördinerende rol zou moeten hebben. Die 
rol ligt tot nog toe vooral bij lokale ondernemers en gemeenten die gezamenlijk binnen 
de zes Landschapstafels afstemmen. NLDelta wil die coördinerende en initiërende  rol 
binnen haar mogelijkheden versterken. NLDelta is voornemens om waar nodig in sa-
menspraak met de Landschapstafels de onderlinge samenwerking tussen gemeenten, 
veerexploitanten, ondernemers en culturele attracties intensiveren. De intensivering van 
de samenwerking behelst in elk geval het onderling afstemmen van activiteiten, program-
mering van evenementen en het onder de aandacht brengen van de inzet als nieuwe 
mogelijkheden voor vervoer over water hierbij. Dit draagt, in combinatie met het verder 
ontwikkelen en communiceren van de entreepoorten, bij aan een betere bereikbaarheid 
in de vervoersketen, een optimalere benutting van de veren en gebruiksvriendelijkheid. 
Het ontwikkelen van gezamenlijke arrangementen kan eveneens een bijdrage leveren 
aan de onderlinge samenhang, bezoek van iconen en de beleving van de natuur op en 
langs het water. NLDelta ziet het opwaarderen van de walvoorzieningen en entreepoorten 
bij de veerdiensten als een resultaat van een betere samenwerking tussen NLDelta, ge-
meenten, provincie en veerexploitanten. Verbetering van walvoorzieningen kan bijdragen 
aan betere reisinformatie, klantbeleving en een eenduidige, duurzame uitstraling die past 
bij de ambities van NLDelta.

Voorbeeld transformatie halte Biesbosch
Van functioneel en robuust  naar attractief, natuurlijk en duurzaam

6. INTENSIVEREN SAMENWERKING

Impressie opgewaardeerde halte
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7. UITWERKING TOEKOMSTBEELD VEREN
Het NLDelta gebied is bij uitstek een gebied met een enorme groeipotentie. Een uniek 
en groot deltagebied met een prachtige afwisseling van pittoreske stadjes, geschiedkun-
dige- en culturele bezienswaardigheden en veel natuur. Een belangrijk voordeel (USP) 
is dat het heel goed mogelijk is om juist in en door dit 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. 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 word ook het meerdaags verblijf die het totale NLDelta gebied 
doorkruisen mogelijk. 

Versterken wat er is en stapsgewijs uitbouwen: dat is de pragmatische, gefaseerde 
aanpak die we zien voor uitbouw van vervoer over water. De gemeenten, provincies en 
ondernemers spelen hierbij een belangrijke rol. NLDelta initieert en coördineert. Zo zien 
wij de volgende stappen:

1. Basis: versterken wat er is met een accent op korte overzetveren, ontwikkeling 
 van kleinschalige entreepoorten, kleine optimalisaties en marketing van een 
 aantal bewezen langere verbindingen

2. Iconen bereikbaar maken vanaf entreepoorten: Ontwikkeling van goed 
 bereikbare, multimodale entreepoorten per gebied waarvandaan de iconen 
 binnen NLDelta per veerdienst goed bereikbaar zijn

3. Koppelen van het verennetwerk tussen de gebieden zodat er binnen het 
 gehele NLDelta gebied via het verennetwerk gereisd kan worden. Daardoor 
 worden beleving vanaf het water en meerdaagse tochten zonder auto door het 
 gehele NLDelta gebied mogelijk.

Deze drie fasen worden hierna nader uitgewerkt.
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7.1 De basis: versterken wat er is

• Introductie van een nieuw, vraagafhankelijk Veer Bernisse – 
 Goudswaard ten behoeve van wandelaars op het Tiengemetenpad,
 een nieuwe wandelroute van Voorne-Putten naar Tiengemeten.

• Expeditie Waterbus. Het traject vanuit Rotterdam en Dordrecht samenvoegen 
 tot één traject. Een snelle verbinding tussen Rotterdam en Dordrecht kan ook 
 voor Dordrecht betekenis hebben. Met bijvoorbeeld 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. 

• Rotterdam – Kinderdijk. Extra vaarten tussen Rotterdam en Kinderdijk zijn 
 wenselijk om gelijke tred te houden met de verwachte groei van het aantal 
 bezoekers. Een te verkennen optie is om in een samenwerking tussen 
 

 Waterbus en particuliere exploitanten in het seizoen gezamenlijk zowel een 
 gevarieerde als 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 
 verschillende belangen en de spanningen tussen particuliere exploitanten en de 
 Waterbus, is dit model welllicht lastig te realiseren. Echter, bij een gezonde 
 concurrentie kunnen partijen in dezelfde markt elkaar zo juist versterken en een 
 graantje mee pikken in de groei van het aantal bezoekers, met het vervoermodel 
 waar men goed in is. 

• Zaltbommel – Gorinchem. Deze verbinding is een goed voorbeeld om, op 
 afstand, bij een entreepoort te parkeren om  vervolgens iconen als Fort Vuren 
 en Slot Loevestein bereikbaar te maken via het water. Het is wenselijk deze 
 verbinding voort te zetten, verder te promoten en bekender te maken. 

NLDELTA.NL
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7.2 Iconen per gebied bereikbaar maken vanaf entreepoorten

Hierbij wordt voor de bereikbaarheid van de iconen een netwerk opgezet van aanvullen-
de veerverbindingen waarbij parkeren bij een entreepoort het uitgangspunt is. 

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

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. 
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, Rotterdam en Gorinchem 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. Door het aanbieden van 
een arrangement kan het vervoer worden gebundeld en kan bijvoorbeeld ook vervoer 
geboden worden tussen een station en de nabijgelegen entreepoort. 
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 deelfietsconcepten. Zo kan de entreepoort stapsgewijs uitgroeien naar een 
multimodaal overstappunt waar een optimale uitwisseling mogelijk is tussen verschillende 
modaliteiten. 

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 be-
reikbaarheid van de iconen zodat een deel van de bezoekers hier kan worden opgevan-
gen. Zeker op piekmomenten is dat belangrijk om verdere groei alsook spreiding in de 
verkeersdrukte te kunnen faciliteren.
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Welke partijen zijn nodig voor de realisatie van de 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 en de (fiets) faciliteiten 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. NLDelta kan hierbij zorgen  
 voor afstemming en eenheid in communicatie bewerkstelligen.

• Provincies: NLDelta kan stimuleren dat de provincies subsidies verstrekken voor 
 infrastructurele aanpassingen en extra voorzieningen zoals deelfietsen, oplaad-
 punten, bewegwijzering en informatie bij de entreepoorten, vergelijkbaar met de 
 subsidies die de provincies verstrekken voor toeristische overstappunten 
 (TOP’s). Deze zijn vergelijkbaar qua opzet.
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7.3 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 afzon-
derlijke gebieden met elkaar verbonden. Daardoor ontstaat een samenhangend netwerk 
van veerdiensten dat het gehele NLDeltagebied beslaat. Iconen worden vanuit meerdere 
richtingen via het water bereikbaar en meerdaagse tochten met overnachting in het ge-
bied worden hierdoor mogelijk. Zo krijgt de beleving van de waterrijke Delta op het water 
een extra dimensie: de weidsheid en grootheid van het gebied kan zo beter ervaren 
worden dan met de kortere overzetveren. Om deze samenhang te bereiken is er 

slechts op dit korte traject een nieuw/extra snelveer-traject nodig tussen Werkendam en 
Sliedrecht. De rest van het verennetwerk is gedurende het zomerseizoen al aanwezig. 
Wel moet de onderlinge aansluiting worden bezien en verbeterd. Het is niet nodig deze 
verbindingen structureel en frequent aan te bieden, maar er kan eenvoudigweg worden 
gestart met bijvoorbeeld een aantal weekenden in de zomer in combinatie met speciale 
arrangementen. Zo blijft deze stap behapbaar en betaalbaar.
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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, om-
bouw naar hybride aandrijving of aanschaf van volledig elektrische schepen. Ook inzet 
van het juiste schip (niet te groot) en refurbishment/ refit in plaats van nieuwbouw kan bij-
dragen 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 de Stuurgroep passagiersver-
voer over water opgericht. Hierin participeren opdrachtgevers in het vervoer over water. 
De partijen hebben een gezamenlijke visie in 2017 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. 

Riveer werkt aan de inzet van elektrische schepen met als doel een duurzame en goed-
kopere exploitatie. De gemeenteraad van Gorinchem heeft ingestemd met de plannen 
van Riveer om te elektrificeren en stelt ook budget voor aanschaf van elektrische sche-
pen ter beschikking. 

Ook in het beleidskader voor de aanbesteding van het nieuwe contractvanaf 2021 voor 
de Waterbus verbindingen, is veel ambitie voor een transitie naar zero-emissie en kan 
zelfs daardoor een langere contracttermijn opleveren.

De meeste exploitanten zijn afhankelijk van subsidies van overheden en maatschappe-
lijke organisaties en hebben te korte contracten. Een belangrijke randvoorwaarde is dan 
ook dat de veerexploitanten voldoende continuïteit en perspectief hebben/ krijgen 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 NLDelta hier kan en wil spelen. NLDelta is 
immers geen opdrachtgever voor de veren. 

Ons advies is dat NLDelta 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.

NLDelta sluit graag aan bij de verduurzamingsplannen en lift graag mee op de initia-
tieven die de Stuurgroep passagiersvervoer over water onderneemt in de transitie naar 
duurzaam vervoer over water.

De volledige versie van het Masterplan Veerverbindingen 
is te downloaden op www.nldelta.nl

8. TRANSITIE NAAR DUURZAAMHEID

NLDELTA.NL

9. LINKS EN 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 

10. www.natuurpoorten.nl

11. www.toproutenetwerk.nl

De volledige versie van het Masterplan Veerverbindingen 
is te downloaden op www.nldelta.nl
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