Riviercruises
Impuls voor stedelijke economie
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Vooraf
De riviercruise komt uit haar schulp gekropen. Luxe, comfort, gevarieerde programma’s en aantrekkelijke
bestemmingen zorgen voor een steeds bredere doelgroep voor de groeiende riviercruisevloot.
Die groei gaat hard. Het aantal schepen op de Europese wateren neemt ieder jaar fors toe, de leeftijd van
deelnemers wordt steeds lager en een riviercruise wordt gezien als een comfortabele vaak luxe vakantievorm. Iedere dag een andere plek, soms wel twee keer per dag, en je hotelkamer, restaurant, zonnedek en
gezelschap vaart met je mee.
Steden in Nederland en daarbuiten ontdekken de groeiende markt. Zij zien riviercruiseschepen voorbij varen
en vragen zich af wat ze moeten doen om deze schepen aan te laten leggen. Gemeenten zijn op zoek naar
bestedingen en een bredere basis voor de binnenstad en toeristische sector.
Zij horen over de groeimarkt, zien de schepen voorbij komen, maar kennen het fenomeen onvoldoende om
de juiste keuzes te maken.
De afgelopen jaren is Projectbureau Vrolijks bij ruim 12 steden in Nederland en Vlaanderen actief geweest
met plannen aan de waterkant, waar ook de riviercruises een rol speelden. Daardoor is er een basiskennis
opgebouwd over rederijen, markt, ontwikkelingen, bestedingen en noodzakelijke voorzieningen. In dit boekje
wil ik die kennis graag delen, om zo de mogelijkheden voor steden beter inzichtelijk te maken.
Ik wens u veel leesplezier
Rob Vrolijks

Reisje langs de Rijn

Een riviercruiseschip is een varend hotel. Met verschillende luxeniveau’s, voorzieningen aan boord om te
slapen, te eten, te drinken en te vermaken vormt de riviercruise een steeds bekender segment voor de
reisbranche. Al lang niet meer alleen senioren varen mee aan boord. De bestemmingen en programma’s
zorgen voor een forse groei in de vraag. Programma’s aan de wal worden gevarieerder en sportiever.
Rederijen laten steeds meer, luxere en mooiere schepen bouwen om aan de groeiende vraag te voldoen.

Markt in ontwikkeling
De riviercruisemarkt verandert de laatste jaren aanzienlijk. Daarbij volgt zij een deel de ontwikkelingen
in de zeecruises. Jaren geleden waren het vooral rijke oude Amerikaanse gasten aan boord. Inmiddels is
zeecruisen een familie-activiteit geworden, niet alleen meer voor de happy few. Disney heeft een eigen
cruisetak met een groot aantal schepen en ook andere rederijen bieden vooral familievermaak met
zwembaden, sportfaciliteiten en hippe danceclubs aan boord.

De riviercruisemarkt kent nog steeds overwegend seniore gasten. Maar de gemiddelde leeftijd
daalt. De gasten zijn vitaler, actiever op het schip en actiever aan de wal. Steeds meer mensen
ontdekken riviercruisen als een ideale manier om in korte tijd met een mooi uitzicht verschillende
plaatsen te bezoeken.
Rederijen spelen op deze veranderende vraag in. Steeds vaker wordt ook ’s nachts gevaren om
zoveel mogelijk tijd te hebben overdag om steden te bezoeken en uitstapjes te maken. De programma’s aan boord worden aangepast, met actieve excursies als wandelingen en fietstochten in de
omgeving van de haven. In 2016 startten AMA Waterways en Disney een samenwerking voor een
riviercruiseschip met hutten tot maximaal 5 personen, hutten met connecting doors en excursies die
gericht zijn op gezinnen. De verjonging zet door.
Het aantal riviercruiseschepen in Europa is sterk gegroeid in de afgelopen jaren. In 2015 waren er
335 schepen in de vaart. De vloot werd ook tijdens de economische crisis ieder jaar met een fors
aantal uitgebreid. Rederijen voegden meerdere schepen per jaar aan de vloot toe. De groei gaat ook
steeds sneller, met meer nieuwe schepen. Ook de komende jaren is verdere groei te verwachten, de
scheepsbouwers hebben zo’n 20 schepen per jaar in bestelling staan voor de Europese markt.

Totaal aantal riviercruiseschepen in Europa
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Groot aantal schepen gedoopt in de afgelopen jaren

Internationale gasten aan boord
Gasten op riviercruiseschepen in Europa komen vanuit de hele wereld. Sinds 2016 zijn de Amerikaanse
gasten aan boord in de meerderheid. Tot voor kort was de Duitse markt de grootste bronmarkt. De Amerikaanse markt kende in 2015 een groei van ruim 40%. In 2015 maakten meer dan 500.000 toeristen uit de VS
en Canada een riviercruise in Europa. Duitsland groeit ook nog steeds, in 2015 met bijna 2%. Andere grote
herkomstlanden zijn Engeland, Oostenrijk, Frankrijk, Australië en Zwitserland.
De Chinese markt wordt gezien als kans voor de toekomst, hoewel er het besef is dat voor deze doelgroep
een ander programma nodig is, zoals ook bij de zeecruises het geval is. In totaal werden in Europa 1,33 miljoen passagiers vervoerd met riviercruiseschepen, een groei van ruim 20%. Experts en rederijen verwachten
een verdere groei.

TREK Travel Rhine is een sportief programma dat Avalon waterways sinds kort aanbiedt op een aantal
cruises. De fietstochten met gewone fietsen of moutainbikes zijn uitdagend met afstanden tot 100 km,

Schepen in soorten en maten
De basis van een riviercruise is het schip. Er zijn in Europa schepen in de vaart van 30 tot 135 meter lengte.
Europa kent de grootste vloot voor riviercruisesschepen, met 335 schepen actief in 2016. Op de Nijl waren
er in 2013 ook 275 schepen actief, maar de internationale verhoudingen zetten de ontwikkeling daar onder
druk. In de VS, China en Zuid-Amerika varen ook schepen, maar de aantallen zijn veel lager.
De schepen kennen vaak standaard maatvoering, gebaseerd op de maatvoering van de sluizen. De schipmaat bepaalt daarmee ook in welke vaargebieden een schip kan komen. De grotere schepen zijn het meest
populair. De laatste jaren worden er nagenoeg alleen maar schepen van 135 meter lengte gebouwd.

Recente ontwikkeling is de bouw van boten met een beperkte diepgang door voortstuwing met een
rad aan de zijkant van de boot. Rederij CroisiEurope nam haar tweede schip van dit type in de vaart,
met een lengte van 95 meter en een diepgang van maar 90 cm. Deze schepen zijn geschikt om bij lage
waterstand te blijven varen. Door klimaatverandering zal dat steeds vaker voorkomen.

Viking River Cruises, de grootste groeier in de markt

Aandrijving met radarwiel, de nieuwste ontwikkeling
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Rederijen in Europa
Op de Europese wateren zijn 335 schepen actief (2016). Daarvan vaart ruim 70 % in de centraal Europese
wateren, waaronder ook Nederland valt. De schepen kennen eigenaren, rederijen of operators en reisorganisaties. Soms verkopen rederijen zelf de reizen, soms worden schepen in het geheel gecharterd. Daardoor
is er ook sprake van overlap en ondoorzichtigheid.
Er is sprake van een forse schaalgrootte. De grootste rederij is Viking Rivercruises, waar ruim 50 schepen in
de vaart zijn. Viking heeft de afgelopen jaren met veel nieuwe schepen haar positie in de markt versterkt.
CroisiEurope en Nicko Cruises zijn eveneens grote rederijen met veel schepen, zowel grote als kleinere. Ama
Cruises, Avalon en Scenic zijn groeiende rederijen met schepen in het hogere segment. De top zes is goed
voor bijna 60% van de vloot in Europa.
Als operators zijn River Advice en Transocean Touristiek bekende namen in Europa. Reisorganisaties zijn
soms de rederijen zelf, maar ook Phoenix Reisen en Tui zijn belangrijke touroperators die schepen onder
eigen naam charteren. Phoenix boekt deels samen met anderen reizen op 40 schepen.
Feenstra Rijnlijn is in Nederland een bekende speler op de markt. Feenstra is eigenaar van enkele schepen
en voert het management over 11 schepen. Een deel wordt geheel gecharterd door buitenlandse
touroperators
Goede informatie over technische en toeristische voorzieningen in havens is belangrijk voor rederijen
om hun route te bepalen. In Noord-Holland heeft Amsterdam Cruise Port deze taak op zich genomen. Zij
geeft informatie uit over de diepgang en bereikbaarheid, zorgt voor promotie en nodigt rederijen uit voor
kennismakingsbezoeken en salesmeetings. Op die wijze worden voor steden als Haarlem, Alkmaar, Hoorn
en Purmerend internationale markten bewerkt.

Verschil in aanbod
Niet alle schepen, rederijen en programma’s zijn hetzelfde. De leeftijd en lengte van het schip zijn sterk bepalend, net als de rederij. Bijna alle schepen die op dit moment in de vaart worden genomen zijn 135 meter
lang en bieden ruimte aan ruim 150 passagiers. Er zijn nagenoeg alleen maar tweepersoons kamers, allen
met eigen sanitair. Een restaurant, lounge, bar en zonnedek maken altijd onderdeel uit van het aanbod. De
luxe verschilt sterk per rederij. Een aantal rederijen focussen nadrukkelijk op de luxe passagier, met grotere
kamers, ‘franse’ balkons en luxuezer eten en voorzieningen aan boord.

Leven aan boord
Bijna alle schepen bieden vol pension aan boord. Dat betekent dat ontbijt, (uitgebreide) lunch en diner
op vaste tijden voor een belangrijk deel het ritme van de dag bepaalt. Daarnaast gaan passagiers mee
met excursies, hebben zij vrije tijd aan de wal of vrije tijd aan boord. Aan boord is er vaak overdag vooral
rust.
Op het zonnedek is het bij warm weer lekker toeven en lezen mensen een boek, maken een puzzel of
rusten wat uit. Binnen in de lounge worden spelletjes gedaan of wat gekletst. In de avond is er vaak live
muziek of is er een gezamenlijke activiteit.
In sommige gevallen is de hut zowel slaapkamer als zitkamer. Een bank verandert in een bed voor de
nacht. Nieuwere schepen hebben een volledige zitslaapkamer met tweepersoonsbed, zitje en badkamer.
De vaarplanning bepaalt mede de dagindeling. Er wordt zowel overdag als in de nacht gevaren.
De planning is exact, de schepen varen precies op uur en tijd en vertrekken soms midden in de nacht
naar een volgende bestemming. Eten, slapen en recreatie gaat prima samen met varen, maar ook in de
haven gaat het vaste programma gewoon door.
In mei 2016 ging ik op uitnodiging van Rederij Feenstra enkele dagen mee met de Rembrandt van Rijn
van Antwerpen via Hellevoetsluis en Schoonhoven naar eindbestemming Arnhem. Aan boord zaten
ouderen en jongeren, in groep en individueel, repeaters en passagiers die voor de eerste keer meegingen. De sfeer was relaxed, de gezelschappen mixten eenvoudig en de crew stond voortdurend voor
iedereen klaar. Met heerlijk eten aan boord en een mooie tocht met leuke bestemmingen was dit een
leuke kennismaking. Dank Feenstra, crew en overige passagiers, voor dit ‘participerend onderzoek’.

Structuur van de sector
De riviercruisemarkt is zeer veelzijdig en zit gecompliceerd in elkaar. Er zijn een groot aantal betrokken partijen die ieder een andere rol hebben in de totstandkoming van een vaarvakantie aan boord van een schip
en de activiteiten die de passagiers tijdens de reis ondernemen.
De gast kan zijn reis boeken bij een reisbureau, direct bij een (algemene) touroperator, direct bij een
gespecialiseerde touroperator of direct bij de rederij.
Het schip kan door de eigenaar zelf geëxploiteerd worden, maar kan ook aan een rederij of touroperator
verhuurd worden. In dat geval is er sprake van chartering. Soms worden ligplaatsen dus gereserveerd door
touroperators, soms door rederijen en soms door eigenaren van schepen of hun kapiteins.
Het excursiepakket is inclusief bij de gehele reissom, is vooraf als pakket geboekt of wordt aan boord
afgenomen bij de reisorganisatie of rederij. De organisatie is in handen van de rederij zelf, een lokale agent
of een cruisemanager aan boord. In meerdere plaatsen zijn ook inkomende touroperators actief.
De VVV of promotie-organisatie kan haar aanbod onder de aandacht brengen bij de rederij, de reisorganisatie of de cruisemanager aan boord.
Een attractie of andere aanbieder zal zijn diensten vaak aan moeten bieden bij verschillende soorten
organisaties om alle schepen en excursieorganisaties te bereiken. Ook de manier waarop het aanbod
beschikbaar komt vraagt om maatwerk. Soms willen rederijen zelf de organisatie (en de verdiensten) en
soms zoeken ze naar een totaalpakket met één aanspreekpunt.

GAST REGELT EXCURSIE ZELF OF BEZOEKT ZELF EEN BESTEMMING

GAST GAAT REIS BOEKEN

REISBUREAU
TOUROPERATOR

VAARVAKANTIE

REDERIJ
SCHIP
LIGPLAATS / HAVENBEDRIJF

AANLEGGEN IN
EEN HAVEN

ON BOARD CRUISEMANAGER / SALES

INKOMEND TOUROPERATOR / VVV-KANTOOR

EXCURSIES

EXCURSIE VINDT PLAATS, EVENTUEEL MET BUS EN ENTREE ATTRACTIE

Excursieprogramma’s
Het excursieprogramma vormt een belangrijk onderdeel van de riviercruisevakantie. Op sommige reizen
zijn de excursies inclusief en soms worden excursies als pakket extra aangeboden. Andere schepen hebben een programma op inschrijving. Algemeen geldt dat de excursies voor veel riviercruiserederijen een
belangrijk onderdeel is van het verdienmodel. Mede daarom is de informatie over de steden waar wordt
aangelegd soms gebrekkig.
Globaal zijn er twee soorten excursies; met of zonder bus. Zonder bus is de stadswandeling het meest populair, soms ook de fietstours die vanaf het schip georganiseerd worden. Met de bus zijn het vaak
rondritten door de stad, bezoek aan musea of attracties en bezoek aan een specifiek landschap of natuurgebied.
Busexcursies zijn populair door de brede doelgroep die daarmee bediend kan worden en de grote actieradius. In een havenplaats is een goede locatie voor meerdere touringcars om passagiers dicht bij het schip
op te pikken daarom belangrijk. Soms geeft dat ook overlast. Hoorn, met bijna 500 aankomsten en 65.000
jaarlijkse passagiers, gaat vanaf 2017 touringcars uit de binnenstad weren. Dit zal een drukkend effect hebben op het aantal schepen dat Hoorn per jaar bezoekt.
Steden kunnen zich profileren naar rederijen door op excursiegebied aan sterk en breed aanbod te
presenteren en daarbij de keus te laten of de rederij dit zelf organiseert of uitbesteedt. Zo worden de
mogelijkheden gepresenteerd maar blijft het verdienmodel van de rederij overeind.

De planning van riviercruises wordt lang van te voren gemaakt. Rederijen oriënteren zich in 2017 op
de programma’s die zij in 2018 of 2019 op gaan nemen in de brochures. Ook ligplaatsen worden vaak
ruim een jaar van te voren in optie genomen en zijn definitief als de programma’s vaststaan.

Vaarroutes
De cruises die ook in Nederland komen hebben steeds verschillende programma’s. Over het algemeen
worden tochten aangeboden van 4 tot 12 dagen waarbij meerdere plaatsen worden aangedaan. In 2014
werden alle riviercruise aankomsten in Hoorn geanalyseerd door Projectbureau Vrolijks.
De programma’s werden globaal op kaart gezet om inzichtelijk te maken hoe groot de actieradius is van
schepen en daarmee zichtbaar te maken waar voor Hoorn de collegasteden liggen om mee te
concurreren of mee samen te werken. De infograhic geeft een beeld van de vaargebieden.
Afhankelijk van de bemanning kan ook lang achtereen gevaren worden. De schepen varen gemiddeld
tussen 20 en 30 kilometer per uur, dus om meerdere grote steden te kunnen bereiken zijn de nodige
vaaruren nodig. Sluizen en bediende bruggen vragen om extra vaartijd. Om een indruk te geven: van
Amsterdam naar Dordrecht over het water is circa 8 uur varen.

Typisch hollands landschap

Grote steden trekken gasten

Impressie van vaargebieden in combinatie met Hoorn, Projectbureau Vrolijks, 2014

Aantrekkelijke bestemmingen
Rederijen zijn op zoek naar nieuwe bestemmingen, die voldoende aantrekkingskracht hebben om
meerdaagse reizen te verkopen. Door de grote aantallen repeaters zijn de standaard bestemmingen
langs de Donau, Rijn en IJselmeer op zeker moment allemaal aan de beurt geweest. Dan komen andere
vaargebieden in beeld. Ook de capaciteit van sommige havens staat verdere groei in de weg. Aan de
hand van gesprekken met reisorganisaties lijkt het volgende belangrijk:
• Ligging in een route met meerdere aantrekkelijke steden
• Onderlinge vaarafstand naar volgende bestemming maximaal 100 km
• Aansprekende bestemming met naamsbekendheid
• Aanlegplaats dicht bij de stad en veilige, eenvoudige route naar de stad
• Mooie wandelstad met originele winkels
• Bezienswaardigheden voor kort bezoek
• Geleide stadswandelingen mogelijk
• Een aantrekkelijk achterland voor eventuele bustours naar attractie
Programma aan boord (Rembrandt van Rijn)
Culinair genieten
Gehele dag

Koffie / thee in de bibliotheek

Tot 7.30 uur

Continentaal ontbijt in de bibliotheek

7.30-9.30 uur

Ontbijtbufet in het restaurant

10.00 uur

Koffie / thee in de salon

13.00 uur

Lunch in het restaurant

15.00 uur

Koffie / thee in de salon

18.00-0.00 uur Cocktail van de dag ‘Cosmopolitan‘
18.30 uur

Farewell Diner in het restaurant

Actieve cruises in opkomst
Ook actieve cruises zijn in opkomst en richten zich op jonge en sportieve gasten. Onder andere Avalon
heeft op specifieke schepen mountainbikes aan boord voor uitdagende tochten onderweg en
CroisiEurope organiseert Hiking Cruises met fikse wandelingen door de omliggende natuur en Uniworld
biedt ‘Go-active’ opties om te kajakken, fietsen of hiken.

TREK Travel Rhine is een sportief programma dat Avalon waterways sinds kort aanbiedt op een
aantal cruises. De fietstochten met gewone fietsen of moutainbikes zijn uitdagend met afstanden
tot 100 km, 1000 hoogtemeters en beleving van onbekende cultuur en natuur in de omgeving.
Daarmee geeft Avalon een nieuwe dimensie aan Actieve Riviercruise.
Fietscruises op kleinere schepen
De oudere en kleinere schepen kunnen met de trend naar meer luxe maar zelden mee. Daarom zoeken
zij een eigen marktsegment. Bekend zijn de fietscruises, waarbij per dag een traject van 40 tot 80
kilometer gefietst kan worden. Passagiers kunnen ook kiezen om die dag mee te varen of zelf te fietsen.
Deze speciale cruises trekken een eigen, veelal jonger publiek. In deze categorie varen ook veel kleinere
schepen, met bijvoorbeeld 12 hutten en maximaal 24 passagiers aan boord.

Special interest en event-cruises
Steeds meer worden rederijen gedwongen zich te onderscheiden. De riviercruisemarkt kent veel
herhalingsbezoek en je moet je onderscheiden om de markt te blijven boeien. Steeds meer rederijen
organiseren daarom cruises met een speciaal thema. Zo zijn er culinaire cruises, cruises met het thema
bier of wijn (met poroeverijen en bezoek van een brouwerij of wijnmakerij), muziekcruises met
bijzondere optredens aan boord en bezoek aan voorstellingen of opera etc. Daarmee wordt het aanbod
steeds verder gevarieerd en specifiek voor meerdere doelgroepen.
Eventcruises
Rondom de feestdagen of met specifieke evenementen spelen rederijen in op de marktvraag en
organiseren bijvoorbeeld kerstcruises met een bezoek aan meerdere (Duitse) steden met kerstmarkten.
Ook shoppingcruises worden aangeboden. In Nederland worden er in het voorjaar veel Tulpen-cruises
aangeboden, waarbij varen door Holland en bezoek van Keukenhof en andere tulpenparken of
tulpenregio’s belangrijke onderdelen zijn.

Bestedingen
De onderzoeken naar bestedingen als gevolg van riviercruises lopen sterk uit elkaar. Daarbij is met name
steeds verschillend welke soorten opbrengsten worden meegeteld:
•

Havengeld en gebruik voorzieningen

•

Bevoorrading van het schip (eten en drinken)

•

Bevoorrading van het schip (water en diesel)

•

Geboekte excursieprogramma’s met vervoer, entree en gids

•

Uitgaven van het personeel aan de wal

•

Uitgaven van individuele gasten in winkels, horeca en entree

De economische spin off van een riviercruise aankomst is daarmee ook sterk afhankelijk van de functie
van de haven (startplaats, tussenstop, overnachting) en het programma op locatie (excursie, vrije tijd).
In zijn algemeenheid zijn riviercruises geen goedkope vakanties. Mensen betalen tot duizenden euro’s
voor een week of meer aan boord van het schip. De volledige verzorging, excursies en uitstekende
service zijn daar verantwoordelijk voor. De bestedingen komen terecht bij de rederij en hun personeel,
toeleveranciers, excursiebedrijven en excursielocaties. Ook lokale bedrijven in de ‘port of call’ kunnen
bestedingen verwachten, mits er voldoende vrije tijd is en het aanbod van winkels en (terras)horeca
aantrekkelijk. Door excursies aan te bieden, informatie te verstrekken en routes aantrekkelijk te maken
kunnen steden de schepen en hun gasten langer vasthouden. Dat zorgt voor een impuls in de stedelijke
economie.

Onderzoek bestedingen Hoorn, 2014
In Hoorn werd door Projectbureau Vrolijks onderzoek gedaan naar de individuele bestedingen van passagiers die de stad hebben bezocht. Enkele belangrijke conclusies waren:
• Als gasten vrije tijd hebben bezoeken ze de stad
• Ze besteden dan vaak wel iets
• Niet de horeca maar de winkels profiteren het meeste
• De passagiers worden aan boord zo verwend dat eten of drinken zich beperkt tot koffie,
een visje of een ijsje
• Passagiers van de fietsboten besteden meer, ook onderweg
• De bijzondere winkels en boetieks hebben het meeste profijt
• De gemiddelde besteding per persoon is ruim € 11, inclusief de mensen die niets
besteden
• Als mensen besteden, dan geven zij gemiddeld € 40 per stel uit in winkels en € 14 per stel
aan de horeca
• De gemiddelde besteding van individuele passagiers (exclusief excursies) per
aangekomen schip bedroeg in Hoorn naar schatting € 1750,• De bestedingen van passagiers aan excursies, de bevoorrading, havengeld, besteding van
personeel en de toeristische profilering van de stad kennen een nog hogere ecomische
spin off.

Impuls voor de stedelijke economie
De riviercruisemarkt groeit. De verwachting is dat de groei door zal zetten, er zijn veel schepen in
aanbouw en de doelgroep wordt steeds breder met een hoog herhalingsbezoek. Nederlandse steden
kunnen inspelen op deze groeimarkt met onderscheidend aanbod, goede combinaties met fietsen en
wandelen, kleine en grote historische steden en een fijnmazig netwerk van toegankelijke vaarwegen.
Riviercruisen op grote en kleinere schepen past bij Nederland.
Voor steden is het aanboren van deze markt aantrekkelijk. De kapitaalkrachtige doelgroep is bereid te
besteden aan excursies en winkelen. Dit biedt kansen voor lokale ondernemers, maar ook voor inkomend touroperators, musea, touringcarbedrijven en gidsen. Daarmee wordt een aantrekkelijke impuls
gegeven aan de lokale economie. De exacte becijfering blijkt lastig en verschilt ook sterk per schip en
haar programma. Voor de lokale middenstand is een programma met voldoende vrije tijd en een aanlegplaats dicht bij de stad de beste garantie voor bestedingen.
Lokale promotie-organisaties kunnen inspelen op de markt door de gegevens over de aanlegplaats, stad
en achterland goed toegankelijk te maken en reserveren van ligplaatsen eenvoudig te maken. Daarbij is
maatwerk nodig, rederijen verdienen zelf ook aan excursies en hechten aan deze inkomsten. Beschikbaarheid van eenvoudig boekbare programma’s en suggesties gecombineerd met goede informatie over
de stad voor de vrije uurtjes zorgt voor een goede beleving en besteding.

Voorzieningen voor schepen
Riviercruises leggen niet vaak aan bij speciaal voor hen gerealiseerde terminals met binnenfaciliteiten.
De rederijen geven aan dat ze dat ook niet nodig hebben. Een plek om aan te leggen, veilig van boord te
komen en de stad of achterland te bezoeken vormen de basis.
• Een steiger of kade met een hoogte boven water van tussen de 1,20 en 2 meter is voor meerdere
scheepstypes toegankelijk
• Grotere cruiseschepen hebben een eigen loopplank aan boord, vaak met een bereik van 5 meter of
meer. Ruimte op de kade om deze op te leggen is belangrijker dan de exacte hoogte van de steiger of
kade
• Ruimte voor taxi’s en touringcars om op te stellen is belangrijk voor excursies
• Toegankelijkheid voor minder validen
• Een heldere route naar de stad is belangrijk
• Bij bevoorrading schip ruimte voor vrachtwagens en busjes nabij het schip
Voorzieningen voor de schepen, aflopend in belang (indicatief)
• Voorzieningen om vuilnis af te voeren
• Voorziening om vuilwater te lozen
• Walstroom (bij voorkeur niet verplicht)
• Voorziening om water te bunkeren
Rederijen zijn soms bij bijzondere of populaire bestemmingen bereid zelf te investeren in steigers.
Daarmee hebben zij de garantie dat ze plaats hebben en kunnen een eigen indeling maken. De steigers
worden dan verhuurd aan collega’s als de planning dat toestaat.

Verantwoording
Dit boekje heeft als doel om steden aan het water kennis te laten maken met een vaak onbekende
groeimarkt. De informatie die we gebruikten werd ontleend aan diverse onderzoeken, eigen projecten,
gesprekken met rederijen en ervaringen in havenplaatsen. Daarmee is het geen ‘absolute wetenschap’
maar geeft het een goede inkijk in een interessante sector.
Beeld zegt meer dan 1000 woorden. Daarom zijn in het boekje flink wat foto’s gebruikt. Eigen beelden,
maar ook stockfoto’s en openbaar beschikbare afbeeldingen. Deze zijn bedoeld als illustratie en achtergrond. Mensen die herkenbaar op de beelden staan hebben wij niet kunnen benaderen, maar gezien de
beperkte oplage van deze uitgave leek dat ook niet nodig. Waar mogelijk hebben we de maker van de
beelden opgezocht en medewerking gevraagd, maar ook dit is gezien de kleine oplage niet tot in detail
uitgevoerd.
We hopen met deze uitgave een aantrekkelijke impressie te geven van een sector die de moeite waard
is. Met een hoog serviceniveau en een eindeloze variatie in het verschiet zijn onze verwachtingen voor
deze sector hooggespannen. Daarmee ontstaan kansen voor steden. Door de goede voorzieningen aan
te leggen en het juiste excursie en stadspakket aan te bieden kunnen rederijen verleid worden aan te
leggen. Dat geeft een direct economische impuls, maar ook een internationale sfeer in de kern die
toerisme zo leuk maakt.
Bedankt Feenstra Rijn Lijn, Crew Rembrandt van Rijn, Kamphuizen Groep, Centraal Bureau voor de Rijnen Binnenvaart en diverse steden in Nederland en België voor inspiratie, informatie en materiaal.
Wij wensen u een behouden vaart
Rob Vrolijks en Frits Zijderveld

