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1. context
De partners betrokken bij de riviercruise industrie
in de regio Drechtsteden en het samenwerkingsverband van ‘De Waterdriehoek’, bereiden zich strategisch voor op de aan de riviercruisesector verbonden
toekomst. De regio is zowel qua product (met Werelderfgoed Kinderdijk en Dordrecht), toekomstig product (Nationaal Park de Biesbosch/NL Delta) en
als sterke nautische/maritieme sector een belangrijke speler binnen en voor de riviercruisesector. De
vraag is nu hoe deze positie te borgen en verder uit
te bouwen. Dit aan de hand van een concrete analyse
van markt, sector en regio, de daarbinnen te realiseren kansen en de daaruit volgende concrete projecten.

c. Is er op termijn behoefte aan de ontwikkeling van specifiek voor de riviercruise te realiseren ‘terminals’ en zo ja, in hoeverre kunnen
die gecombineerd worden met andere lokale
(vastgoed- en/of mobiliteits-) ontwikkelingen?
3. Kunnen we andere mobiliteitsaanbieders combineren met die van de riviercruise? Met andere
woorden: hoe verbeteren we de (keten)mobiliteit binnen de regio en dan met name (maar
zeker niet exclusief) over water, ter ontlasting van
drukke en kwetsbare verkeersaders over de weg?
4. In hoeverre wil de regio een rol spelen op het
gebied van afhandeling van cruises en/of excursies?  

1.1 Onderzoeksvragen 				
In samenwerking met de direct betrokken stakeholders is een stuurgroep gevormd, waarmee de belangrijkste onderzoeksvragen zijn gedefinieerd. In de
verschillende hoofdstukken (vanaf 1.2) worden deze
verder toegelicht en waar mogelijk beantwoord.
Deze zijn:
1. Wat is de economische relevantie en potentie van de riviercruise industrie en hoe vertalen we dat naar kansen en concrete acties voor
en binnen onze regio? Daarbij horen ook enkele
afgeleide vragen, zoals:
a. Wat is momenteel de positie van de
regio binnen de riviercruisesector?  
b. Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de sector en waar liggen er juist nu
kansen voor product- en doelgroep verbreding?
c. Wat zijn de belangrijkste (veranderende)
eisen (ook op het gebied van duurzaamheid)
van en voor de riviercruise industrie en hoe
spelen we daar als regio op in?

5. Wat zijn relevante en ondersteunende (reserverings-) systemen zoals het reserveringssysteem
Kinderdijk, Docking Dordrecht en het registratiesysteem (wordt via de DDCP aan gewerkt om dat
breed binnen de regio inzetbaar te maken) van het
Amsterdams Havenbedrijf? Hoe verhouden de
systemen zich tot elkaar, wie is verantwoordelijk
voor de input, het onderhoud en de doorontwikkeling, en hoe houden we balans tussen de economische aspecten van de riviercruise industrie en
de sociaal/maatschappelijke wensen en eisen van
de regio?  
Uiteindelijk moet het antwoord op bovenstaande
vragen een gezamenlijke visie en lange termijnstrategie van de Waterdriehoek/Drechtsteden opleveren, met betrekking tot de potentie en de impact van
de riviercruisesector binnen en voor de regio. Vervolgens kijken we naar concrete projecten als onderdeel
van een uitvoeringsagenda.

2. Is de infrastructuur voor het bedienen van
de sector binnen de regio op orde:
a. Zijn er voldoende kades?
b. Zijn de aangeboden faciliteiten en services
met betrekking tot die kades op orde? Hierbij ook nadrukkelijk rekening houdende met
lokale omstandigheden en mogelijkheden.

Als eerste gaan we in op de ontwikkeling binnen de
markt, de sector en wat er speelt binnen de regio van
de Waterdriehoek/Drechtsteden. Vervolgens benoemen we kansen en uitdagingen om daarna inzicht te
geven in mogelijke concrete projecten voor de uitvoeringsagenda.
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1.2 Ontwikkelingen in de markt 			

Begin maart 2020 sloeg de coronapandemie toe.
En daarmee kwam er, door de binnen Europa opgelegde ‘lockdown’, een abrupt einde aan een tot op
dat moment veelbelovend vaarseizoen. De meeste
reders zochten een veilige haven voor hun schepen
en touroperators moesten (in ieder geval voor deze
periode) hun reizen annuleren. Later in het seizoen
bleek dat ondanks alle hygiëne concepten en opgestelde protocollen op een enkele reis en aanbieder na,
de meeste vakanties moesten worden geannuleerd.
Niet alleen een absolute ramp voor reders en touroperators, maar ook voor vele bedrijven en sectoren
die in het verlengde van de riviercruisesector hun geld
verdienen, zoals dag-attracties, musea, rondvaart- en
busbedrijven, gidsen, hotellerie, horeca en middenstand. Een sector die, binnen de regio’s van ACP en
DDCP, in 2019 nog goed was voor een geschatte
omzet (direct en indirect) van zo’n 300 tot 350 miljoen euro, kwam in zijn geheel tot stilstand.

Tot maart 2020 was de markt voor riviercruisevakanties een van de snelst groeiende segmenten
binnen het mondiale vakantieaanbod. Dat resulteerde in een alsmaar groeiende vraag naar bestaand
en nieuw aanbod (lees bestemmingen), een steeds
jonger wordende doelgroep vanuit een groeiend
aantal destinaties, en een sector die daarop participeert door de bouw van meer en grotere schepen. Dit beeld werd bevestigd in een rapportage
van Bureau Vrolijks, dat in opdracht van de Dutch
Delta Cruise Port eind 2019 een 0 meting1 voor de
zuidwestelijke delta (Zuid-Holland, Noord-Brabant
en Zeeland) presenteerde. Hierin was nadrukkelijk
aandacht voor de internationale marktsituatie met
daarin een specificatie naar het aantal riviercruiseschepen binnen Europa, het aantal nieuwgebouwde en te bouwen schepen, het aantal passages van
riviercruise schepen op de Europese rivieren en het
aantal passagiers, waarbij ook de nationaliteit in kaart
gebracht is. Tevens werden de belangrijkste trends in
beeld gebracht. Dit rapport was op zichzelf weer een
bevestiging van de eerdere gedane marktverkenning
van Bureau BLOC2 voor de gemeente Dordrecht
en de economische impactstudie door Decisio3 in
opdracht van Amsterdam Cruiseport (ACP) in 2015
en 2017. Kortom: de markt voor de vraag naar riviercruisevakanties groeide explosief.

Medio mei (2020) ontstond er vanuit Amsterdam
Cruise Port, Port of Amsterdam en Dutch Delta
Cruise Port een initiatief voor de opzet van een kleine
kerngroep en een grotere reflectiegroep (met vertegenwoordigers, meestal op directie- of managementniveau, vanuit alle aan de cruisesector verbonden
branche- en vakorganisaties, het Nederlands Bureau
voor Toerisme en Congressen, namens Gastvrij
Nederland, individuele toeristische bedrijven, zoals
rondvaart-, attractiebedrijven, musea, reders, touroperators en vertegenwoordigers uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en België).

De insteek van deze samenwerkingsverbanden was
om informatie uit te wisselen, inzicht te geven in de
vele maatregelen die binnen de diverse veiligheidsregio’s en landen werden doorgevoerd, het opstellen
(en bij elkaar brengen) van hygiëne concepten en
protocollen, en tegelijkertijd na te denken over de
toekomst van de riviercruise industrie en de rol die
eenieder daarin kan spelen.

De afgelopen maanden is binnen deze kerngroep
gesproken over marktherstel en vanuit de kerngroep
op te pakken activiteiten. Touroperators en reders
geven het signaal af dat de vraag naar riviercruises
langzaam herstelt en dat in de belangrijkste doelmarkten weer veel geboekt wordt. De meeste grote
reders hebben echter aangegeven pas na de zomer
van 2021 hun activiteiten te hervatten en dat waarschijnlijk met een kleinere vloot dan normaal. Daarmee valt het voor Nederland belangrijke voorseizoen
weg. Nederland is voor de riviercruisessector erg
afhankelijk van het voorseizoen (de bollenperiode).
De meeste passagiers die in die periode reizen komen
nog steeds uit Noord-Amerika en Azië (zie figuur 1)4 .
De verwachting is dat het merendeel van de toekomstige passagiers dus pas in de tweede helft van 2021
weer voorzichtig gaan reizen, mede door de inzet van
het coronavaccin. Veel touroperators, luchtvaartmaatschappijen en overheden bespreken momenteel
de invoering van een vaccinatie-paspoort. Daarmee
lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat ook 2021 een
verloren seizoen is. Reders en touroperators gaan
ervan uit dat in 2022 of zelfs pas in 2023 het niveau
van 2019 opnieuw gehaald gaat worden. In hoofdstuk
2 gaan we verder in op wat dat eventueel betekent
voor het aanbod, de (veranderende) vraag, de huidige en toekomstige doelgroepen, het vaarseizoen, en
waar voor de regio specifieke kansen liggen.

De belangrijkste resultaten van deze twee overlegorganen zijn:
• Klankbord en afstemming voor alle partijen
binnen de sector;
• Eenduidige communicatie naar alle partijen
buiten of verbonden aan de riviercruisesector;
• Totstandkoming gezamenlijke kennis-database;
• Gesprekspartner voor overheden en veiligheidsregio’s;
• Ontwikkeling integrale protocollen (overgenomen door het RIVM);
• Nieuwsbrieven;
• Discussie over toekomstige product- en marktontwikkeling;
• Ontwikkeling en marktintroductie van de Port
See web app (inzicht in de regels en mogelijkheden per haven).

0-meting Dutch Delta Cruise Port (2019), Projectbureau Vrolijks
Inventarisatie en plan van aanpak riviercruisemarkt Dordrecht (2015), BLOC
3
Economische impact riviercruisevaart (2017), Decisio
4
0-meting Dutch Delta Cruise Port (2019), Projectbureau Vrolijks
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Figuur 1: Aantal passagiers op Europese cruiseschepen onderverdeeld naar nationalitiet (in 1000)
Bron: IG River Cruise / Duitse vereniging van reisondernemingen (DRV) / SeaConsult
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1.3 Ontwikkelingen in de sector		

1.3.1 Luxere en grotere schepen
De afgelopen jaren hebben reders veel geïnvesteerd
in de bouw van nieuwe schepen. Weliswaar is de
grote groei van een paar jaar geleden voorbij, maar
nog steeds (en dat geldt ook voor het komende jaar)
wordt de vloot uitgebreid (zie figuur 2). De schepen
worden luxer en langer (135 meter is de nieuwe standaard), ondanks het feit dat de kadecapaciteit voor
schepen van deze omvang beperkt is. Daarnaast zien
we dat het voorzieningenniveau binnen de schepen
uitgebreid is en dat deze een hogere (luxere) standaard kent. Ook is de mogelijkheid onderzocht dat
reders in de nabije toekomst kleinere schepen gaan
bouwen. Bij de grote reders is dat, vooralsnog niet
aan de orde. Wel zien we naast de grote reders dat er
wel degelijk marktpartijen die, weliswaar in een ander
marktsegment, hun productaanbod uitbreiden. Een
goed voorbeeld hiervan is Boat & Bike dat met kleinere schepen combinatiecruises aanbiedt van varen
en fietsen. Deze markt is, vooral ook in Duitsland,
nog steeds groeiende.

is de meest bevaren rivier, gevolg door de Rijn, waarbinnen ook het vaargebied van de Nederlandse Delta
zich bevindt. Dit laatste vaargebied wint de laatste
jaren aan populariteit. Belangrijke reden hiervoor is
dat het waterpeil van de Donau al jaren terugloopt
en daarmee het garanderen van continuïteit en van
uitgezette routes in het hoogseizoen steeds moeilijker wordt. De zomer van 2018 was hierin een
absoluut ‘dieptepunt’ met veel geannuleerde of aangepaste routes. Verschillende reders hebben hier de
laatste twee jaar al op ingespeeld door meer routes
te ontwikkelen binnen Nederland, België en Duitsland. Deze ontwikkeling kan door corona alleen maar
worden versneld omdat het varen binnen kleinere
gebieden met een meer divers aanbod overzichtelijker is en bovendien een kans biedt voor het aantrekken van nieuwe doelgroepen. Riviercruisepassagiers
boeken vaak opnieuw, maar zoeken dan naar een
alternatief aanbod. Jarenlang was dit geen thema
binnen de sector en waren de routes en de daarbinnen gekozen excursies vrij traditioneel qua invulling.
Dit is door bovenstaande reden aan het veranderen.
Daarmee ontstaat er ruimte voor andere routes,
bestemmingen en thematische excursies. Kansen dus
voor de Waterdriehoek en de binnen de Dutch Delta
Cruise Port aanpalende regio’s.

1.3.2 Aanpassingen in het vaargebied
Het belangrijkste vaargebied voor riviercruisevakanties ligt tussen Amsterdam en Budapest. De Donau

Een andere belangrijke ontwikkeling voor het veranderen van vaarroutes is de realisatie van het ‘Canal
Seine Nord’ (zie figuur 3), de verbinding tussen de

Binnen de sector zien we de komende jaren drie
belangrijke ontwikkelingen:

Figuur 3: Canal Seine Nord, een verbinding tussen de regio Lille en de Seine richting Parijs.

regio Lille en de Seine richting Parijs. Dit kanaal moet
rond 2025 in gebruik worden genomen. Daarmee
ontstaat een compleet nieuwe route, die Amsterdam verbindt met Parijs en daarbinnen een centrale positie voor de Waterdriehoek/Drechtsteden. In
samenwerking met de sector (reders, DMC’s en de
regionale stakeholders) moet er dan wel de komende
jaren worden geïnvesteerd in uitbreiding van bestemmingen, thema’s (meer dan alleen cultuurhistorie en
oude ambachten) en te boeken producten.

afgelopen coronaperiode vele veiligheids- en hygiëne protocollen doorgevoerd. In Nederland heeft het
RIVM deze zelfs, waar relevant, overgenomen. De
certificeringen zijn momenteel meestal nog op vrijwillige basis. Port of Amsterdam wil echter de Green
Award certificering, voor het afmeren binnen de
Amsterdamse haven, als eis opleggen. Geen Green
Award, geen plek in de haven. Dit zal het laten certificeren van schepen versnellen, maar zal zeker voor
de wat oudere schepen binnen de vloot problematisch worden. Niet elk schip kan voldoen aan de hoge
eisen van de certificeringsprogramma’s. Het doorzetten van deze eis heeft echter ook te maken met
het feit dat Amsterdam het aantal (rivier)cruiseschepen wil terugdringen en minder met het feit dat deze
schepen an sich vervuilend zijn. Hier ligt dus een kans
voor regio’s die deze schepen alsnog willen toelaten
tot hun havens. In een overgangsfase zeker het overwegen waard.

1.3.3 Verduurzaming van de sector
Groene en veilige scheepsvaart is de toekomst! De
afgelopen jaren hebben veel reders daarom al geïnvesteerd in het verduurzamen van hun schepen.
Dat vertaalt zich naar ISO- en Green Award certificering. Deze omvatten alle eisen en reguleringen
op het gebied van veiligheid en milieu. Wat betreft
milieu gaat het om afvalverwerking (wateropslag,
verwerking van bijvoorbeeld gebruikte motorolie,
opslag en verwerking van fecaliën, en het intern
kunnen scheiden en aanbieden van afval), milieuvriendelijke vormen van brandstof, de inzet van niet
fossiele brandstoffen (zoals bijvoorbeeld de inzet van
zonnepanelen) en de mogelijkheid om bij aanleg te
kunnen omschakelen naar walstroom. Op het gebied
van veiligheid zijn zeker aan passagierszijde tijdens de
Figuur 2: Nieuwe riviercruiseschepen voor Europese markt 2004-2018 (raming op basis van orderportefeuilles)
Bron:Hader, A. (2017), The River Cruise Fleet
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Naast het verduurzamen van schepen is er binnen
de sector een levendige discussie over het verduurzamen van het toeristisch product dat reders en
samenwerkende touroperators aanbieden: wat kan
een bestemming aan, wat voor excursies worden
ontwikkeld en aangeboden en hoe wordt daarbij het
lokale bedrijfsleven betrokken? De sector moet ook

0-meting Dutch Delta Cruise Port (2019), Projectbureau Vrolijks
9

opboksen tegen de verkeerde beeldvorming doordat
zeecruises en riviercruises binnen de media en buitenstaanders vaak in eén adem worden genoemd, en
er dus geen verschil gemaakt wordt in wat het effect
van ‘de’ sector is op een bestemming.

vooroplopen op het gebied van maritieme duurzaamheid en innovatiekracht en daarmee fungeren
als voorbeeld in Nederland. Dit wordt ondersteund
door de aanwezige kracht van vele bedrijven op het
gebied van de maritieme maakindustrie; projecten
die een bijdrage leveren aan de energietransitie en
door de inzet van personenvervoer over water. Dit
alles verbonden aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de regio waarbij de ‘Regiodeal Drechtsteden-Gorinchem’ die de regio heeft
gesloten met het Rijk, mogelijkheden biedt bij het
financieren van concrete, aan deze deal verbonden,
projecten. Qua kadevoorzieningen worden momenteel eigenlijk maar twee afmeerplekken door riviercruise reders gebruikt:
1. De steiger voor de ingang van het Werelderfgoed
Kinderdijk. Hier is plaats voor twee achter elkaar
liggende schepen. De derde beschikbare steiger
is bestemd voor de Waterbus en het Driehoeksveer.
2. De Merwekade in Dordrecht. Hier kunnen
meerdere schepen liggen. Dordrecht kent in
potentie meerdere afmeerlocaties.

Hier ontstaat ruimte om met reders en touroperators in gesprek te gaan over hoe riviercruises zich
in de komende jaren qua product en markt kunnen
ontwikkelen. Een Nederlander die bijvoorbeeld in de
toekomst in eigen land gaat cruisen vraagt een heel
ander product dan een Amerikaanse of Japanse gast.
Dit zal zeker niet direct tot resultaten leiden. Schepen en reizen zijn vaak al voor meerdere jaren vastgelegd en ingepland. Daarbij vraagt dit ook om een
aangepaste marktbewerking. Hier moeten bestemmingen, regio’s, de diverse samenwerkende cruise
ports, reders en touroperators de komende jaren
hand in hand gezamenlijk in investeren.
1.4 Ontwikkelingen in de regio			
De Waterdriehoek en daarbinnen met name de
Stichting Werelderfgoed Kinderdijk en Dordrecht,
zijn al jaren actief op de markt van riviercruises. Kinderdijk is daarbij een van de belangrijkste Nederlandse bestemmingen en een belangrijke reden voor
de populariteit van de regio. Sterker nog, Kinderdijk
is voor veel reders en touroperators, met name in
het voorseizoen, een reden om bij een bezoek aan
de werelderfgoed locatie tevens de achterliggende bestemmingen, zoals Gorinchem, Willemstad
en de Zeeuwse steden aan hun programma’s toe te
voegen. Het beleid van de Waterdriehoek, maar ook
dat van de Dutch Delta Cruise Port, is erop gericht
om gebruik te maken van deze populariteit en tegelijkertijd andere, aanvullende bestemmingen binnen
de Delta Regio toe te voegen en qua product het
aanbod te versterken. Hierdoor wordt de regio als
geheel aantrekkelijker en is er ook buiten het voorjaar
reden voor bezoek.

De druk op de kade bij Kinderdijk en die in Dordrecht is groot. De concrete vraag overstijgt die van
het lokale afmeeraanbod. Dit kan ook de keuze voor
de regio negatief beïnvloeden. De inzet van andere
kades in relatie tot flexibel en snel personenvervoer
over water, biedt hierbinnen een oplossing en kan
daarmee de aantrekkelijkheid van het gebied als
bestemming vergroten. Niet alle kades zijn op het
eerste oog aantrekkelijk. Dit vraagt om afstemming
met de belangrijkste reders. De inzet van flexibel in
te zetten ‘waterbussen’ om cruisevaartpassagiers naar
hun bestemming te brengen moet worden getest en
gefinancierd. Indien succesvol kan deze vorm van
regionaal vervoer deels de inzet van touringcars vervangen en ligt er dus ook een concreet businessplan
ter financiering. Een pilot in 2022 (nader te bepalen wat de beste periode is en voor hoe lang) waarbij
vanaf één of twee locaties gevaren gaat worden moet
voldoende bewijslast voor deze alternatieve vorm van
passagiersvervoer opleveren.

De Drechtsteden en de Waterdriehoek gaan echter
nog een stapje verder. Zij zien de markt van riviercruises als een belangrijke aanvulling op het nautisch-maritiem product van de regio en willen de kansen die de
riviercruise markt brengt, gebruiken om ook andere
ontwikkelingen op het gebied van personenvervoer
over water en daaraan gekoppelde kade- en landontwikkelingen te benutten. Bovendien wil de regio
6

Ten slotte moet de regio de regie op verdere productontwikkeling, het verdiepen van het verhaal van
de Waterdriehoek met bijbehorende (nieuwe) thema’s ter hand nemen. Daarbij is een belangrijke vraag
wie regie voert over deze aanpak.

Inventarisatie en plan van aanpak riviercruisemarkt Dordrecht (2015), BLOC
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2. kansen
In hoofdstuk 1 werden de belangrijkste ontwikkelingen gerelateerd aan de riviercruisesector benoemd.
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op wat voor mogelijkheden deze ontwikkelingen concreet voor de regio
Drechtsteden en de Waterdriehoek met zich meebrengen: welke kansen doen zich voor? En welke
voorwaarden zijn noodzakelijk om te profiteren van
deze kansen?

bestemmingen binnen de regio te combineren, is het
traditionele vervoer per touringcar al lang niet meer
de meest efficiënte en gewenste optie. Vervoer over
water is een grote kans voor riviercruises binnen de
Drechtsteden. Het koppelen van bestemmingen
ontlast wegen, verhoogt de aantrekkelijkheid van het
gebied voor passagiers en levert vaak belangrijke tijdwinst op.

We onderscheiden de volgende kansen:

Bovendien zouden er meer kades binnen de regio
betrokken worden voor het aanleggen en vervoeren
van passagiers naar nabijgelegen bestemmingen. De
perceptie van veel reders en touroperators is dat er
binnen de regio slechts op twee plekken kan worden
afgemeerd (Kinderdijk en Dordrecht) en dat deze
plekken ook slechts over een beperkte capaciteit
beschikken. Om andere kades aantrekkelijk te maken
(en geschikt te maken voor de riviercruisevaart) voor
extra aankomsten binnen de regio en die te koppelen aan flexibel en snel personenvervoer over water,
moet er in overleg tussen de lokale aanbieders van
POW (zoals Waterbus en de kleinschaligere watertaxi’s) worden nagedacht over vervoersproducten die
in samenwerking met reders en touroperators flexibel
kunnen worden ingezet. Die flexibiliteit is een must,
omdat daarmee de realisatie van het riviercruise programma kan worden gegarandeerd. POW zorgt dus
uiteindelijk voor een concrete impuls voor de riviercruisemarkt binnen het gebied. Daarmee verhoogt
de regio de capaciteit van af te meren schepen en
ontlast tegelijkertijd drukbezochte kades en het
kwetsbare en overvolle wegennet. Op dit moment
wordt, vanuit de regiodeal, al gewerkt aan het verbreden van de toekomstige (vanaf 2022) dienstregeling van Waterbus in de vorm van een pilot . Door
deze pilot uit te breiden, zoals toegelicht, kan worden
getest hoe de inzet van flexibele Waterbussen kan
bijdragen aan de verwezenlijking van de ambities van
de regio binnen de riviercruise industrie.

1. Opbouwen en communiceren van het bijzondere
verhaal van de Waterdriehoek en de Drechtsteden
De Drechtsteden (en de Waterdriehoek) hebben een
bijzonder verhaal te vertellen. Ze staan naast cultuurhistorie en natuur voor de maritieme sector en het
watermanagement van Nederland. Dit is een verhaal
dat op geen andere plek zo goed verteld kan worden.
Dat betekent ook dat de verschillende producten van
de diverse locaties, inclusief de daarbij behorende
bedrijven en organisaties binnen de Drechtsteden,
veel beter aan elkaar gekoppeld moeten worden.
Het is een goed idee om hier ook de input vanuit
de DDCP en de daarbinnen aangesloten andere
regio’s in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland
te betrekken. Vervolgens moet dit verhaal worden
gedeeld met de sector. Dit zal waarschijnlijk leiden
tot aanpassingen die vragen om tijd en nadrukkelijk
ook om regie binnen de regio. De DDCP beoogt
in 2022 in samenwerking met Amsterdam Cruise
Port een zogenaamde FAM Trip te organiseren.
De insteek hierbij is om reders en touroperators te
‘confronteren’ met het Nederlandse aanbod. De
voorbereidingen voor deze activiteit starten al in het
voorjaar van 2021. Dit is dus een uitgelezen kans om
de het aanvullende aanbod van de regio te presenteren en te testen.
2. Personenvervoer over water (POW)
Personenvervoer over water is niet alleen een effectief middel om de aantrekkelijkheid van een gebied
of stad te vergroten, maar is ook een efficiënte
manier om bezoekers tussen interessante bestemmingen te verplaatsen. Dat geldt dus ook voor riviercruise passagiers. Al jaren maakt de regio werk van
personenvervoer over water. Niet alleen omdat het
wegennetwerk binnen de Drechtsteden vol raakt,
maar ook om bestemmingen en bezoekers op een
aantrekkelijke manier met elkaar te verbinden. Om

4. Verjonging en diversificatie doelgroep riviercruisevakanties
De doelgroep die aangesproken wordt door riviercruises is aan het veranderen. De doelgroep wordt
namelijk diverser en jonger. Bovendien zien we dat
gasten nieuwe producten en bestemmingen willen
ervaren. Deze verjonging en diversificatie brengt
kansen met zich mee voor de Drechtsteden. Kansen
om natuur als onderdeel van het product verder te
ontwikkelen met daarbij aandacht voor het Nationaal
Park de Biesbosch en het Nationaal Park in ontwikkeling NL Delta. Maar ook voor producten die te
maken hebben met de maritieme sector (heden en
verleden). Daarnaast zien we nog een interessante
ontwikkeling qua publiek. Het afgelopen jaar zien
we meer dedicated zeecruise passagiers de overstap
maken naar de riviercruise. Of dit een trend is die
zich doorzet zal in de toekomst moet nog blijken.
Tot nu toe wordt de cruisemarkt qua passagiers
gedomineerd door passagiers uit Noord-Amerika en
het Verre Oosten. Door de effecten van corona en
een diversificatie van het aanbod, kunnen ook passagiers uit andere, meer nabijgelegen markten worden
aangesproken. Hoe mooi zou het zijn als in de nabije
toekomst ook Nederlanders in ‘eigen’ land gaan cruisen?

recht en Alblasserdam hebben potentieel het vermogen kades actief in te zetten voor de riviercruisevaart.
Daarmee kan de capaciteit qua aankomsten worden
vergroot en kunnen de drukke kades worden ontlast.
Zie hiervoor ook hoofdstuk 4.2.
In gesprekken met de belangrijkste stakeholders uit
de sector werd duidelijk dat het realiseren van een
zogenaamde riviercruiseterminal, vergelijkbaar met
een zeecruiseterminal zoals de PTA in Amsterdam
en de Cruise Terminal Rotterdam, voor het laten
afmeren van riviercruiseschepen, niet nodig is. Veel
belangrijker zijn de geboden faciliteiten zoals walstroom en afvalverwerking, parkeergelegenheid, verbinding met het achterland en last but not least: een
kade die voldoet aan de lengtemeters van de ‘nieuwe’
generatie schepen, namelijk 135 meter. Ook het
kunnen bieden van afmeerzekerheid in het hoogseizoen is daarbij van belang. Een concrete pilot waarbij de alternatieve afmeerlocaties worden gekoppeld
aan de te bezoeken bestemmingen, zoals aangegeven
in paragraaf 1.4, is een concrete kans om mobiliteit
en de inzet van nieuwe kades te concretiseren. In
samenwerking met Deal/EDB, Blue Amigo en enkele
te selecteren reders, kan deze pilot worden voorbereid en ter financiering worden voorgelegd aan de
belangrijkste stakeholders.

3. Uitbreiding kadecapaciteit regio
In het verlengde van de voorgaande paragraaf moet
de kadecapaciteit binnen de regio beter worden
benut. Het probleem is niet zozeer de daadwerkelijk
beschikbare capaciteit, maar het kunnen inzetten van
die kades qua voorzieningen en de verbinding met
aantrekkelijke bestemmingen. Daarnaast is de communicatie naar en met de sector over die ‘andere’
mogelijkheden van belang. Zowel Dordrecht, Zwijnd12
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5. Kennis binnen de regio op het gebied van maritieme regio
De Drechtsteden staan binnen Nederland bekend als
een belangrijk maritieme regio. Binnen de regio zit
veel kennis die ingezet kan worden om de aantrekkelijkheid van de regio als bestemming te vergroten.
Daarmee heeft de regio dus meer te bieden dan een
aantrekkelijk toeristisch aanbod. Ook op het gebied
van onderhoud, winterstalling of verduurzaming van
de riviercruisevloot, kunnen de Drechtsteden een
voortrekkersrol vervullen. Deze kans moet echter
worden geconcretiseerd. Vanuit de gesprekken
onderschrijft iedereen het belang hiervan. Voor het
koppelen van de regionale maritieme industrie en
de riviercruise sector kan een vanuit de DDCP en
de EDB/Deal op te zetten thematische workshop
(middag) een eerste aanzet zijn om vanuit de inventarisatie van wensen en mogelijkheden te komen tot
concrete projecten.

geboekt voor hetzelfde schip. Dit om er zeker va
te zijn dat men in ieder geval over een afmeerlocatie kon beschikken. Vaak worden deze reserveringen
handmatig (in ieder geval binnen het gebied van de
DDCP) per haven bijgehouden. Meermaals wordt
de reservering op het laatste moment geannuleerd
ten gunste van een betere ligplaats, zonder dat de
geannuleerde haven hier inzicht in heeft. Momenteel
wordt door het Havenbedrijf Amsterdam in overleg
met de cruiseports en andere havens gekeken of dit
systeem Nederland breed kan worden ingezet. Dit
zou een grote stap voorwaarts zijn. Zeker als dit systeem vervolgens gecombineerd kan worden met het
door DDCP en ACP ontwikkelde Port See systeem.
In dit systeem worden alle actuele gegevens met
betrekking tot voorzieningen, restricties en lokale
toeristische informatie gedeeld. Reders en touroperators kunnen op deze wijze beter hun routes plannen
en hebben ze meer inzicht in mogelijke alternatieven,
mochten ze moeten uitwijken naar een andere kade of
bestemming. Daarbij weten ze door dit systeem wat
lokaal de actuele situatie is en havenautoriteiten en
achterliggend bedrijfsleven hebben veel meer inzicht
in de markt en in wat ze kunnen verwachten. Deze
kennis zal ook de samenwerking tussen bestemmingen en regio’s verbeteren omdat ook de route zichtbaar wordt van de verschillende riviercruise schepen.

6. Inzet registratiesysteem voor riviercruiseschepen.
Enkele jaren geleden ontwikkelde het Havenbedrijf
Amsterdam een systeem voor het registreren van
riviercruiseschepen: Easydock. Dit systeem geeft
reders de mogelijkheid om kadecapaciteit ver van
tevoren te reserveren en zorgt tevens voor inzicht
bij de havenautoriteit wanneer, welk schip waar
ligt. In het verleden werden vaak meerdere kades
14

7. FAM Trip DDCP/ ACP in 2022
Zoals in paragraaf 2.1.1 al aangegeven is het voornemen van Dutch Delta Cruise Port om in 2022, samen
met Amsterdam Cruise Port, een FAM Trip te organiseren. Doel van deze activiteit is om internationale reders en touroperators gedurende enkele dagen
(waarschijnlijk vier) het nog ‘onbekende’ aanbod van
Nederland binnen de riviercruisemarkt te tonen. Dit
is een uitgelezen kans om het verhaal en de concrete bestemmingen van de Waterdriehoek te presenteren. De voorbereidingen van de FAM Trip starten
al in het voorjaar van 2021. Het is belangrijk dat in
samenwerking met de DDCP er vanuit de Waterdriehoek regie gepakt wordt en invulling gegeven
wordt aan de betrokkenheid van de Waterdriehoek
binnen deze FAM Trip. Het mag duidelijk zijn dat veel
regionale stakeholders uit de achterban van ACP en
de DDCP zich graag willen presenteren. Een origineel verhaal met een duidelijk aanbod, waarbij zowel
de nautische als toeristische aspecten worden benadrukt kan helpen de Waterdriehoek een belangrijke
rol te geven binnen deze FAM Trip.

dan 300.000. Om deze groei te realiseren moet
er nadrukkelijk geïnvesteerd worden in de regionale
infrastructuur. Daarom wordt er vanuit de Groeiagenda ingezet op goede bereikbaarheid over weg,
water en spoor én op de regio energieneutraal maken
in 2050.
De Drechtsteden, de EDB en meerdere partners
binnen de regio zetten daarom in op een verbindende
gebiedsstrategie. Deze gebiedsstrategie moet beeldend zijn en inspireren voor alle toekomstige ruimtelijke projecten. Verbindingen en beleven staan hierbij
centraal. De ontwikkelaanpak voor de riviercruisesector kan dus heel goed worden gezien als een van
de eerste sleutelprojecten binnen de gehele gebiedsstrategie van de Drechtsteden. Door personenvervoer over water te koppelen aan andere vormen van
mobiliteit en aan lokale gebieds(kade)ontwikkeling
met concrete projecten, wordt er niet alleen gewerkt
aan het versterken van de riviercruisesector binnen
de regio, maar wordt de algehele mobiliteit van de
regio vergroot.

8. Verbindende gebiedsstrategie Drechtsteden
De regio Drechtsteden wil de komende jaren doorgroeien. Tot 2030 moeten er 25.000 woningen
worden gebouwd, 30.000 banen gecreëerd en
moet het inwoneraantal zijn gegroeid naar meer
15

3. uitdagingen
4. Evenwicht tussen leefbaarheid en economie
De aanwezigheid van de riviercruisesector in de
Drechtsteden brengt veel kansen met zich mee.
Het geeft een impuls aan de toeristische sector
in het gebied. Hierbij dient te allen tijde de balans
gevonden te worden tussen de ruimtelijke effecten
van die kansen en de leefbaarheid binnen de regio.
De opbrengsten van een toeristisch bezoek aan de
Drechtsteden moet altijd in relatie staan tot de overlast die datzelfde bezoek geeft. Dit kan alleen samen
met de sector worden bewerkstelligd. Goede maatregelen op het gebied van visitormanagement en het
inrichten van goede en duurzame kadevoorzieningen
(zoals walstroom) maken daar onderdeel van uit. Het
verbeteren van de ketenmobiliteit, waarbij vooral
wordt ingezet op personenvervoer over water, zorgt
voor ontlasting van vaak kwetsbare routes en een
betere verdeling van schepen en bezoekers over het
gebied.

Naast bovengenoemde kansen onderscheiden we
ook een aantal concrete uitdagingen voor de Drechtsteden en de Waterdriehoek:
1. Aanvullend toeristisch aanbod
Op dit moment bestaat het kernaanbod van de regio
uit het Werelderfgoed Kinderdijk en het historisch
centrum van Dordrecht. Om de populaire plekken
binnen de Drechtsteden in de toekomst aantrekkelijk en bereikbaar te houden, moet het product qua
bestemming maar ook qua thematiek (wat zijn de
verschillende verhalen?) worden uitgebreid. Wanneer alleen de populaire bestemmingen bevaren
worden, zorgt dit voor extra druk op deze bestemmingen en op termijn ook voor een verschraling van
het aanbod. Het versterken van het aanbod en daarmee bezoekers meer keuzemogelijkheden bieden,
zorgt voor een duurzame ontwikkeling van de sector
binnen de regio. Er moet een balans worden bereikt
tussen de verschillende bestemmingen, het bezoek
en de wijze waarop dit aanbod kan worden ontsloten
en verbonden.

Conclusies kansen en uitdagingen
De sector is in beweging en zal zich zeker weer herstellen na de coronacrisis. Bovendien heeft de regio
van de Drechtsteden/Waterdriehoek voldoende
potentie om hier optimaal van te profiteren.
Het blijven investeren in de ontsluiting en daarmee het verbeteren van de ketenmobiliteit binnen
de regio, waarbij de inzet van personenvervoer over
water een centrale rol speelt, is juist voor deze regio
kansrijk en realiseerbaar. Zeker als deze kans gekoppeld wordt aan het voornemen van de Drechtsteden
om te komen tot een overkoepelende verbindende
gebiedsstrategie.

2. Verduurzaming sector
Zoals in hoofdstuk 1.3.3 al werd omschreven, is het
verduurzamen van de riviercruise vloot en het geboden toeristisch aanbod momenteel een belangrijke
driver binnen de sector. Wanneer de Drechtsteden
ook in de toekomst een aantrekkelijke plek willen zijn
voor schepen en hun bezoekers, is het verduurzamen
van aanlegplekken en het daarbij geboden (toeristische) aanbod cruciaal. De Drechtsteden kunnen hierbinnen juist een voortrekkersrol pakken met behulp
van de aanwezige kennis binnen het eigen bedrijfsleven en de overheid, om daarmee de verduurzaming
volledig te faciliteren. Hiermee onderscheidt de regio
zich binnen Nederland. Een specifieke op te zetten
werkgroep kan invulling geven aan deze ambitie.

Het verder ontwikkelen van alternatieve bestemmingen en verhalen waarbij de koppeling gemaakt wordt
met de bekende bestemmingen zoals Kinderdijk en
Dordrecht en de ideale ligging binnen het Nederlandse vaargebied, zijn voordelen die niet elke regio
kan bieden. Door juist het aanbod van Kinderdijk te
koppelen aan thema’s (verhalen) en andere bestemmingen van en binnen de regio, zorgen we ervoor dat
deze ‘topattractie’ binnen de riviercruisemarkt van
grote meerwaarde kan zijn voor het versterken van
de positie binnen de riviercruisemarkt van de gehele
regio. De inzet op verduurzaming en het daarbij
betrekken van de maritieme sector moet worden
onderzocht en concreet (waar mogelijk) worden
ingevuld.

3. Organisatie en regie
Er liggen legio kansen en uitdagingen om de komende jaren de riviercruisesector binnen de regio blijvend
te verankeren. Projecten op het gebied van infrastructuur, verduurzamingen en toeristisch aanbod
zijn er voldoende. Wat ontbreekt is de regie en daarbij
behorende uitvoeringscapaciteit. Wie pakt wat op?
De DDCP kan hierbij ondersteunen maar is niet de
bedoelde regie- of uitvoeringsorganisatie.
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Duurzaamheid
De regio Drechtsteden en de Waterdriehoek willen zich nadrukkelijk profileren als
een gebied waar duurzaamheid een key driver is voor de economische- en maatschappelijke ontwikkeling. De regio wil dit verbinden aan de ambities binnen de
maritieme sector en in dit geval met name als onderscheidend vermogen naar en
voor de riviercruisesector. Zowel qua afmeerlocaties, aanbod van duurzame brandstoffen, CO2 vrij transport van passagiers (o.a. elektrische waterbussen), maar ook
op het gebied van duurzaam toerisme en de daarbij behorende balans tussen lasten
en lusten, moet deze propositie worden waargemaakt.

4. visie en ambitie
Ondanks de coronacrisis, gekoppeld aan de effecten
op de riviercruisemarkt, geloven de Drechtsteden en
Waterdriehoek in een toekomst voor de riviercruise
industrie. De ontwikkelingen in de markt, de sector
en de regio geven hier, beschreven in de eerdere hoofdstukken, ook voldoende aanleiding toe. De
sector is in beweging en de markt voor riviercruises
gaat zich zeker na dit jaar weer volledig herstellen.
Tegelijkertijd moet de riviercruisesector inzetten op
een schone en duurzame vorm van toerisme. Nautisch, infrastructureel en qua product vraagt dit
om investeringen in schepen en in het aangeboden
product. Voor een regio die de maritieme sector, de
inzet van mobiliteit over water en die de maritieme
geschiedenis qua toeristisch product kan koppelen
aan de aanwezige historie, cultuur en natuur, een uitgelezen kans om de eigen ‘maritieme’ en toeristische
ambities te verbinden met de toekomst van de riviercruise industrie.

Mobiliteit
De regio investeert al jaren in een breder en diverser vervoersaanbod. Met name
het personenvervoer over water is hierin onderscheidend. Met talloze verbindende
waterwegen zetten de Drechtsteden nadrukkelijk in op het verder uitbouwen van
dit personenvervoer over water, daarmee ook een bijdrage leverend aan de ontwikkeling en verbindingen van aan het water gelegen bestemmingen. Met de koppeling
tussen afmeerlocaties van riviercruiseschepen, waterbussen, watertaxi’s en overige
land gebonden (OV) vervoer, is de regio onderscheidend in Nederland, én is daarmee een belangrijk onderdeel van het Nederlandse en internationale riviercruise
product.
Divers en onderscheidend aanbod
De Waterdriehoek en de Drechtsteden willen zich, vanuit het bestaande en nieuw
te organiseren productaanbod, nadrukkelijk onderscheiden van andere regio’s.
Waar vind je op zo’n korte afstand van elkaar (en door water verbonden) een internationaal bekende werelderfgoed locatie, een Nationaal Park, historische steden
(de oudste stad van Holland) en verhalenlijnen die de maritieme, geologische en
culturele geschiedenis beleefbaar maken en houden. En bovendien zorgen voor een
aantrekkelijk hedendaags profiel en product. Zo kan de bezoeker een reis maken
langs de historie op het gebied van watermanagement scheepsbouw en -vaart
naar tal van hedendaagse en moderne voorbeelden van innovaties in de maritieme
maakindustrie.

De regio heeft vier pijlers waarmee ze invulling geeft
aan de visie en daaraan gekoppelde strategie voor het
borgen van de riviercruise industrie voor en binnen
het gebied. Deze zijn:

Hiermee geeft de regio de riviercruise markt een verscheidenheid aan ‘verbindende’ producten/bestemmingen, waardoor niet alleen de bestaande doelgroepen
kunnen worden bediend, maar die ook voor de riviercruisepassagier van de toekomst (dichter bij huis en jonger) aantrekkelijk is.
Een verbindende regio
De regio heeft de ambitie om zowel binnen als buiten de regio een belangrijke
verbindende rol te vervullen. Als eerste vanuit het product en de bestemmingen
binnen de Waterdriehoek waarbij vervoer over water het onderscheidende element
is, en als tweede naar de nabijgelegen regio’s. De Waterdriehoek maakt onderdeel uit van NL Delta. Dé deltaregio die natuur, cultuur en cultuurhistorie verbindt
van Rotterdam via Kinderdijk, Dordrecht, Biesbosch, Gorinchem, Willemstad en
Haringvliet tot aan de Oosterschelde. En vanuit het opgestelde programma werkt
aan het verkrijgen van de status van Nationaal Park in 2021.
Daarnaast maken de Drechtsteden en de Waterdriehoek deel uit van het regionale
havengebied Port of Rotterdam. Daarmee profiteert de regio van de internationale uitstraling van de metropool Rotterdam. Ook is de Waterdriehoek vanuit
Rotterdam een belangrijke schakel naar de meer oostelijk gelegen bestemmingen
(Rijn-Donau) en de zuidelijke route die vanaf 2025 ook Parijs met Amsterdam
moet verbinden.
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5. aanzet voor een actieagenda
In hoofdstuk 2 en 3 zijn de belangrijkste kansen en
uitdagingen geschetst die moeten worden aangegrepen om als regio succesvol de riviercruise industrie
te kunnen verbinden aan de regio. In hoofdstuk 4
hebben we die kansen en uitdagingen gekoppeld aan
de eigen ambitie en visie. Het daadwerkelijk oppakken van concrete projecten moet daarbij richting en
lading geven aan die ambitie. Activiteiten worden
zichtbaar binnen de regio en geven bedrijven en
overheden een kapstok voor de realisatie van vervolgprojecten. Door de sector nadrukkelijk een rol te
geven bij het invullen van de kansen, wordt de ontwikkeling van de riviercruise industrie een gezamenlijke opgave.

•
•

•

5.2 Projecten/Ontwikkelingen/Kansen 		
De geïnventariseerde kansen en bijbehorende projecten kennen een onderverdeling naar functie,
ruimte, organisatie en tijd:

5.1 Projectcriteria				
Om de komende periode tot een slagvaardi¬ge
actieagenda te komen, is het van belang concrete
projecten te identificeren die passen binnen de plannen en visie van de regionale stakeholders, aansluiten
op de markt, en toegevoegde waarde leveren voor
de sector. De beschreven kansen en projecten zijn
een aanvulling op het huidige geboden product en de
beschikbare infrastructuur. Zeker in de beginfase is
het belangrijk projecten te kiezen die kunnen fungeren als springplank voor de ambities van het gebied.
Wat is belangrijk voor het kiezen van de juiste projecten? Wat zijn de randvoorwaarden en criteria?
Het moeten projecten zijn die:
•
•
•
•

Duidelijk eigenaarschap: de projecten moeten
een duidelijke trekker hebben;
Realiseerbaar binnen een bepaalde tijd: hoe
complexer het project, hoe langer het duurt om
deze te realiseren; projecten die (zeker in het
begin) binnen een termijn van een jaar kunnen
worden opgeleverd, krijgen voorrang;
Draagvlak: projecten die op de actieagenda
komen, moeten kunnen rekenen op draagvlak
binnen de achterban, de gemeente en de politiek.

1.

Het verbeteren van de ketenmobiliteit binnen
de regio met daarbinnen een belangrijke rol voor
personenvervoer over water;
2. Het door ontwikkelen van het toeristisch aanbod;
3. Fysieke (infrastructurele) ontwikkelingen,
gekoppeld aan bestemmingen en ter ondersteuning van verbeterde ontsluiting van het gebied;
4. Opzet/aanpak organisatie.
De hieronder aangegeven projecten en kansen
zijn nadrukkelijk aanvullend op het bestaande
aanbod. Ze dienen dus niet als vervanging van
al bestaande marketingactiviteiten, ontwikkellocaties- en projecten.

Economische impact hebben op de ontwikkeling
van de riviercruisemarkt en de daaraan gekoppelde maritieme industrie binnen de Drechtsteden;
Synergie bewerkstelligen tussen economische-,
infrastructurele-, maritieme-, mobiliteits- en
toeristische ontwikkelingen;
Maatschappelijke impact hebben op de regio
(mede vanuit de invalshoek riviercruisemarkt en
maritiem);
Een verbinding maken tussen de ambitie en
focus van de regionale en provinciale stakeholders en hun beleid en die van de sector.

5.2.1 Verbeteren ketenmobiliteit: POW		
Het combineren van verschillende vervoerstypen
draagt bij aan het creëren van een fijnmazig vervoersnetwerk. Binnen de Drechtsteden is het vervoer
over water een goed alternatief ten opzichte van het
vervoer over land. Het koppelen van bijvoorbeeld
de Waterbus (maar dan wel flexibel inzetbaar) aan
afmeerlocaties van riviercruiseschepen, biedt een
serieus alternatief op de touringcar. Bepaalde plekken
binnen de Drechtsteden hebben een betere bereikbaarheid over water. Wel moeten de vervoerstypen
naadloos op elkaar aansluiten. Bij het voorbeeld van
Waterbus is het cruciaal dat het schip wordt vrijge-

Daarnaast is het belangrijk om aanvullende criteria voor deze projecten te definiëren, zeker voor de
eerste periode. Deze kunnen er als volgt uit zien:
• Financierbaar: projecten die binnen een afzienbare tijd tegen een realistisch te financieren
budget kunnen worden opgeleverd;
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maakt vanuit de lijndienst; bij aansluiting binnen de
lijndienst is er geen garantie dat alle passagiers mee
kunnen of dat de boot op tijd vertrekt. Naast Waterbus kan er ook aansluiting gevonden worden met
de aanbieders van de Watertaxi in de verschillende
steden.

kan de inzet van boswachters worden besproken.
Met het toevoegen van de Biesbosch als excursie
is het verhaal van de Waterdriehoek compleet en
voegt het iets toe dat er momenteel in Nederland nog niet is. Vanuit de Dutch Delta Cruise
Port kan dan ook de verbinding worden gelegd
met het Haringvliet en in het verlengde daarvan:
de Zeeuwse Delta.

Om hier specifiek invulling aan te geven is een concrete pilot om de fysieke en financiële haalbaarheid
aan te tonen essentieel. Concreet betekent dit dat
er samen met de stakeholders die aangesloten zijn bij
dit onderzoek, gezocht wordt naar de meest kansrijke afmeerlocaties die in een beperkt ‘netwerk’
door POW kunnen worden verbonden. Samen met
Blue Amigo moet de inzet van een vrij besteedbare
(buiten de lijndienstregeling om) Waterbus worden
onderzocht. Deze input moet in samenspraak met
enkele te selecteren reders leiden tot een concreet
pilotvoorstel. Hierbij spelen de volgende elementen
een rol:
• Periode;
• Te verbinden locaties;
• Inzet type schip;
• Inzet van andere aanvullende vormen van vervoer (over water);
• Rol en financiële betrokkenheid reders.
Uiteindelijk kan dit voorstel als pilot voor aanvullende
financiering worden getoetst bij lokale- en provinciale overheden en als voorstel worden ingebracht
binnen de Regio Deal.
5.2.2 Door ontwikkelen van het toeristisch aanbod
• Nationaal Park De Biesbosch (en in het verlengde NL Delta)
‘Natuur’ is nog steeds een redelijk beperkt product binnen het Nederlandse riviercruise aanbod.
Vaak komt dit door de beperkte toegankelijkheid,
gebrek aan goede meertalige gidsen, angst bij
natuurorganisaties voor een te grote druk op de
natuur en bij reders en touroperators de onbekendheid met het aanbod. De vraag is er echter
wel. Zeker in andere landen als Frankrijk, Portugal, Oostenrijk en Servië is de natuurbeleving
een wezenlijk onderdeel van het aanbod. Met de
Biesbosch heeft de Waterdriehoek in potentie
een sterk product in huis. Er kan gedacht worden
aan een centrale aanmeerplek die functioneert
als toegangspoort tot het gebied. Een andere
mogelijkheid is om door samenwerking met
bedrijven in en om de Biesbosch die beschikken
over kleinschalig vervoer, routes door het gebied
te ontwikkelen. In overleg met Staatsbosbeheer
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•

Concretiseren van de Waterverhaallijn
De afgelopen jaren heeft de Waterdriehoek werk
gemaakt van het concretiseren van het verbindende productaanbod tussen het Werelderfgoed
Kinderdijk en de historische stad Dordrecht, de
verdieping van aanbod en thema’s binnen Kinderdijk, en de relatie met de maritieme historie van
het gebied. Deze thema’s en projecten moeten
onderdeel worden van het te boeken aanbod
van reders en touroperators. De aankomende
FAM Trip is een goede aanleiding om aandacht
te schenken aan bovenstaande thema’s en, waar
dat nog gewenst is, verder invulling te geven aan
een verdere verdieping en boekbaarheid van het
geschetste aanbod.

•

Gebruikmaking van kennis en ambitie binnen
de regio op het gebied van de maritieme regio
De Drechtsteden staan bekend om hun maritieme kennis. We zien een grote kans voor de riviercruisesector wanneer deze kennis op een goede
manier ontsloten wordt. Naast dat de rederijen
het gebied aan kunnen varen voor een goed toeristisch product, kan de regio ook aangevaren
worden voor onderhoud en verduurzaming van
de riviercruisevloot. Een inventarisatie is nodig
om de kennis rondom de maritieme maakbedrijven inzichtelijk te maken. Dit kan gedaan worden
door een sessie te beleggen met de Economic
Board en Innovation Quarter. Binnen de sessie
wordt gefocust op wat de meerwaarde is vanuit
de verschillende maritieme onderdelen voor
de riviercruisesector en hoe dit ontsloten kan
worden.

Legenda
Concretisering verhaallijn Waterdriehoek
Focuslocatie
Waterbus lijn 20
Waterbus lijn 21
Waterbus lijn 22
Potentiële verlenging Waterbus lijn 22
Waterbus lijn 23
Potentiële verlenging Waterbus lijn 23
Halte Waterbus
Potentiële nieuwe halte Waterbus
Professionalisering aanmeerplekken
Aandacht voor maritieme kennis
Aanlegplekken riviercruise

Figuur 4: Projecten/ontwikkelingen/kansen Drechtsteden en Waterdriehoek
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5.2.3 Fysieke ontwikkelingen			
Verschillende plekken binnen de regio bieden kansen
om nadrukkelijk onderdeel te worden van een breder
netwerk van bestemmingen en verbindingen. Sommige kennen een relatief snel realisatietraject, maar
andere zijn complexer en vragen om meer tijd. De
ontwikkelkansen rondom de Hooijkade en het verduurzamen van de aanmeerplekken, kunnen op korte
termijn gerealiseerd worden. Dit zijn projecten waarbinnen de bestaande infrastructuur verbeterd wordt.
De ontwikkelkansen voor het Transferium in Alblasserdam en de Schokhaven Zwijndrecht zijn ontwikkelprojecten voor de midden tot langere termijn,
omdat dit over nieuwe, complexe en financieel intensieve ontwikkelingen gaat.

Hooijkade Dordrecht

•

•

2

Transferium Alblasserdam

3

Schokhaven/Loveldterrein

Hooijkade Dordrecht
De huidige Waterbushalte op de Hooijkade in
Dordrecht komt te vervallen. De Waterbus blijft
varen vanaf de Merwekade wat ongeveer vijf
minuten fietsen is vanaf de Hooijkade. Het vrijkomen van de Hooijkade creëert kansen voor de
riviercruisesector. Het creëert ruimte voor aanmeerplaatsen, waardoor je binnen vijf minuten in
het centrum van Dordrecht staat. De plaatsen
dicht bij het historische centrum zijn erg gewild
onder touroperators, omdat gasten naast het
georganiseerde programma eenvoudig op eigen
initiatief Dordrecht kunnen verkennen.
Professionalisering (verduurzamen) aanmeerplekken
De professionaliteit van de aanmeerplekken
draagt bij aan de uitstraling van de regio. Er zijn
op dit gebied al initiatieven, zoals bijvoorbeeld de
gewonnen aanbesteding van Park-Line Aqua om
één systeem van walstroom en wateropname/
afgifte te introduceren, de Port SeeWebapp van
de DDCP, en het mogelijk in te zetten registratiesysteem van Port of Amsterdam. Daarnaast
zijn voldoende kadelengte, goede parkeervoorzieningen, afvalverwerking, verbinding met het
achterland of andere bestemmingen, en de nabijheid van het te bezoeken toeristisch aanbod van
belang. Gezamenlijk zegt dit iets over de mate
van professionaliteit en de ambitie om langdurig
te investeren in de riviercruisesector. Niet alle
kades dienen (nu al) al deze faciliteiten te bezitten. Een plan van aanpak met duidelijke keuzes
voor aan te wijzen aanmeerplekken en de daar te
realiseren voorzieningen is een belangrijke eerste
stap.

•

•

•

Ontwikkeling Schokhaven/Loveldterrein
Blue Amigo heeft onlangs samen met Fred Developers de Schokhaven in Zwijndrecht aangekocht
om in lijn met de gemeentelijke en regionale
ambitie hier een maritiem cluster te ontwikkelen.
Op deze plek moeten het kantoor, de nachtstalling en de onderhoudsfaciliteiten voor Water-

Figuur 5: Ontwikkelvisie Dordtse Spoorzone door Mecanoo
Bron: Mecanoo
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bus worden gehuisvest. Naast de hoofdlocatie
voor de Waterbus is er ook ruimte voor andere
bedrijvigheid. Naast focus op maritieme bedrijvigheid ontstaat er ook ruimte voor leisure aan
de kade. Voor riviercruiseschepen kan vanuit hier
verbinding worden gelegd met de Biesbosch en
de doorvaart richting het Haringvliet. Met een
eigen Waterbushalte zorgt ook deze ontwikkeling voor het versterken van het vervoersnetwerk
over water, de verbinding met de regio en mogelijk voor een sterker profiel binnen de riviercruisemarkt.

Transferium Alblasserdam
Op het voormalige terrein van Nedstaal heeft
de gemeente Alblasserdam de ambitie om een
transferium te creëren. Dit transferium kan als
hub fungeren waar verschillende typen vervoer
met elkaar worden verbonden. Het transferium kan een bijdrage leveren aan het verbinden
van Kinderdijk en Dordrecht en zorgen voor het
verminderen van het auto- en busvervoer tussen
Alblasserdam en Kinderdijk, waarbij het laatste
stukje richting Kinderdijk met aansluitend vervoer (mogelijk Waterbus) wordt geregeld. Ook
kan deze ontwikkeling een bijdrage leveren aan
een betere spreiding van de schepen, en dus de
capaciteit, in de regio. Door het creëren van
een centrale hub kan de kwaliteit van de aanmeerplekken vergroot worden. Het gebied kan
daarnaast gebruikt worden als start- of eindbestemming van reizen. Verbeterde kadefaciliteiten
zijn eerder rendabel wanneer ze door meer schepen gebruikt kunnen worden. Ook kan vanuit
Alblasserdam de verbinding (over water) met
Zwijndrecht en Dordrecht worden verbeterd.

Architectenweb, 26 januari 2021
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Visie Mecanoo rondom de Dordtse spoorzone
Recent heeft het architectenbureau Mecanoo
voor de gemeente Dordrecht een ontwikkelvisie
gemaakt voor de Dordtse Spoorzone7 . Een ontwikkelvisie die een antwoord moet geven op de
uitdagingen die de groei van de stad de komende
jaren met zich meebrengt. “Het bureau bouwt
in de visie voort op de schoonheid van de oudste
stad van Holland en de natuur van de Hollandse Delta, maar ook op de rauwe kanten zoals de
infrastructuur, het spoor en de industrie” . Deze
ontwikkelvisie ligt momenteel ter goedkeuring
voor aan de gemeenteraad van Dordrecht. Concrete projecten levert dat voor de korte termijn
nog niet op maar het is duidelijk dat deze ontwikkelingen, zeker waar ze betrekking hebben op
de relatie met de rivier, ook van positieve invloed
kunnen zijn op de riviercruisesector.

5.2.4 Aanpak Organisatie en regie		
Er zijn binnen de regio verschillende organisaties
actief in het ontwikkelen en in de markt zetten van
het toeristisch product en de aan de regio verbonden economie. Zo is de Stichting Werelderfgoed
Kinderdijk (SWEK) verantwoordelijk voor een deel
van de productontwikkeling voor de markt van riviercruises en het verbinden van Kinderdijk met Dordrecht. SWEK fungeert ook als boekingsorganisatie
voor reders en touroperators; Dordrecht Marketing
is verantwoordelijk voor de marketing en positionering van de regio; het samenwerkingsverband van
de Waterdriehoek werkt aan projecten die de regio
toeristisch moeten versterken; de DDCP is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de riviercruisesector binnen de gehele zuidwestelijke delta, en
de EDB is samen met DEAL verantwoordelijk voor
het economisch-maatschappelijk promoten van de
Drechtsteden en het acquireren van bedrijven en de
daarbij benodigde projectgelden en investeringen.

5.4 Conclusie 					
Er zijn dus genoeg kansen en meer dan genoeg
concrete ontwikkelingen. Wie pakt wat op en waar
beginnen we? We hebben duidelijk momentum. Er
ligt een regiodeal met het Rijk, er staan verschillende
ontwikkelingen op de planning die van belang zijn bij
het versterken van de positie van de Drechtsteden
binnen de riviercruisesector (werkt trouwens ook
andersom), zoals die in Alblasserdam, Dordrecht en
Zwijndrecht. Daarnaast maakt Waterbus (Aqualiner)
zich met veel ambitie op voor een nieuwe contractperiode met mogelijkheden om actief een rol te spelen
bij het verbinden van (riviercruise) bestemmingen.
Bovendien is er door corona binnen de riviercruisesector animo om te denken en misschien ook mee te
investeren in verschillende ontwikkelingen, en is er
aan de productzijde voldoende potentie om de daarmee het verhaal van de Waterdriehoek in de breedte te verbinden aan de kansen binnen de riviercruise
industrie. Tot slot kan deze aanpak dienen als sleutelproject voor de verbindende gebiedsstrategie die in
ontwikkeling is. Een mooie kans om aan de hand van
concrete projecten en pilots nu al werk te maken van
het verbeteren van de mobiliteit en ontsluiting van
de regio.

Het is belangrijk dat er binnen dit cluster van organisaties en bedrijven regie komt op het realiseren van
de aan de riviercruise industrie gekoppelde kansen en
uitdagingen. Dit moet zeker geen nieuwe organisatie zijn, maar er moet een slimme taakverdeling en
afstemming tussen de bovengenoemde partijen tot
stand komen. Afstemming met de DDCP is daarbij
te allen tijde gewenst. Het is dus wenselijk dat de huidige stuurgroep bestaande uit EDB, Gemeente Dordrecht, Blue Amigo, SWEK en Dordrecht Marketing
als initiatiefnemer van deze studie het vervolgproces
en de daarbinnen te ontwikkelen stappen blijft begeleiden.

6. next steps
Na interne vaststelling van visie, conclusies, aanpak
en projecten, moet het plan binnen de regio gaan
leven. Dit moet leiden tot de realisatie van de eerste
projecten binnen de actieagenda
Daarom stellen we het volgende voor:
•

•

•
•

•

Tijdens een bestuurlijke bijeenkomst met wethouders, ambtenaren en de belangrijkste stakeholders betrokken bij de riviercruisemarkt,
presenteren we het plan en de mogelijke te
realiseren projecten. Het onderschrijven van de
visie en het verkrijgen van draagvlak en commitment is hierbij de belangrijkste inzet. We vragen
nadrukkelijk waar men kansen ziet en bereid is
een bijdrage te willen leveren.
Op basis van de input uit de bestuurlijke bijeenkomst maken we binnen de stuurgroep een keuze
welke projecten in aanmerking komen voor een
concrete vervolgstap.
Waar nodig brengen we een verdieping aan
binnen de gekozen projecten en voorzien deze
van een begroting.
We maken afspraken over wie verantwoordelijk
wordt voor de uitvoering van de individuele procesonderdelen. De stuurgroep blijft verantwoordelijk voor het totaaloverzicht.
Projecten en begroting worden onderdeel van
een concreet vervolgtraject waarbij financiering
van het proces en de uiteindelijke realisatie van
de gekozen projecten centraal staat.

TIJD OM PRIORITEITEN TE BEPALEN, MIDDELEN
IN KAART TE BRENGEN EN WAAR MOGELIJK TE
ORGANISEREN EN TE BEPALEN WIE VOOR
WELKE ACTIVITEIT AAN ZET IS.
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7. bijlage
7. 1 Geinterviewden					
Met dank aan de ontvangen input van de geïnterviewden
Martin Bloem - Deal Drecht Cities
Sjoerd Vollebrecht - Economic Development Board (EDBD)
Rick Naaktgeboren, Saskia Platenkamp - Gemeente Dordrecht
Arjan Kraijo, Marko Stout - Gemeente Alblasserdam
Gerbrand Schutten -Blue Amigo
Maro van Ingen, Peter Henkes - Globus/ Amstour
Jos Seinen - Viking Cruises
Jeanet de Jong - Stichting Werelderfgoed Kinderdijk
Ad Roos - Fred Developers
Hedi Visscher - Innovation Quarter/EDB
Cees van der Spek, Andries Westrik - Rijkswaterstaat
Evert Koster - Amsterdam Cruise Port
7.2 Stuurgroep				

		

Dit rapport is tot stand gekomen onder begeleiding van een stuurgroep bestaande uit: Joost Weeda (Economic Development Board),
Gerbrand Schutten (Waterbus/Blue Amigo), Rick Naaktgeboren (Gemeente Dordrecht), Cees van der Vlist en Jeanet de Jong
(Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk) en Gerben Baaij (Dordrecht
Marketing & Partners).
7.3 Dutch Delta Cruiseport		

		

Met dank aan de Dutch Delta Cruise Port voor het beschikbaar
stellen van onderzoek, kennis en het betrekken van het achterliggend riviercruise netwerk.
7.4 Literatuur						
Gebruikte literatuur en onderzoeksrapporten:
• 0-meting Dutch Delta Cruise Port (2019), Projectbureau Vrolijks
• Inventarisatie en plan van aanpak riviercruisemarkt Dordrecht
(2015), BLOC
• Economische impact riviercruisevaart (2017), Decisio
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