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reportage

Watervlug langs de file
Fast Flying Ferry maakt groeispurt

Connexxion heeft zijn draai gevonden op het water. Onlangs haalde Fast Flying Ferry de eerste plaats 
in de OV-Klantenbarometer. Het openbaar vervoer over water vaart wel bij de files. Impressie vanaf 
het Noordzeekanaal.

AUtEUr   PIEN HEUTS   fOtO’S   CHRIS PENNARTS
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De steiger aan de Amsterdamse De Ruyterkade baadt 

in de zon. Achter de enorme fietsenstallingen varen de 

IJ-veren van GVB Amsterdam af en aan. Een eindje 

verder bevindt zich de aan- en afmeerplaats van 

Fast Flying Ferry. Vervoerbewijzen zijn te koop bij de 

automaten in een hokje op de kade. Stipt op tijd legt 

de groengele draagvleugelboot van Connexxion aan 

bij steiger 14 achter het Centraal Station. Reizigers 

stappen uit. Slechts een enkeling stapt in op deze 

dinsdagochtend na de spits. De ene kapitein contro-

leert de kaartjes en helpt bij het instappen, de ander 

sjort een fiets vast op het bovendek. Al snel zet lijn 419 

weer koers richting Velsen Zuid.

Sinds tien jaar exploiteert Connexxion Water de snelle 

bootverbinding Amsterdam-Velsen. Langzaam is de 

dienst op stoom gekomen. Dit voorjaar prijkte de Fast 

Flying Ferry met een 8,3 op de eerste plaats van de 

OV-Klantenbarometer, het jaarlijkse onderzoek van 

Kennisplatform Verkeer en Vervoer. De tweede plaats is 

trouwens ook voor de waterpoot van Connexxion: de 

veerdiensten Drechtsteden–Rotterdam van Waterbus 

blijkt goed te scoren bij reizigers. “Het is ons gelukt om 

het ov op de Waddeneilanden van de eerste plaats te 

verdringen”, reageert Maurice van de Meche, manager 

Connexxion Water tevreden. 

Weinig deining
Het is zoals altijd druk op het Noordzeekanaal. Maar 

het 170 meter brede kanaal biedt voldoende ruimte 

aan binnenvaart, pleziervaart, sleepboten en zeesche-

pen. De Oekraïense draagvleugelboot maakt snelheid. 

De boeg komt omhoog; de vleugels halen de boot 

uit het water. In de cabine is weinig te merken van de 

hoge snelheid. Alleen bij het passeren van binnenvaart-

schepen ervaar je hoe snel het gaat. Het voordeel van 

deze draagvleugelboten is dat ze geen golfslag maken, 

zodat ze ander verkeer niet hinderen. Een ander 

voordeel is dat het Noordzeekanaal weinig deining 

vertoont. Op het IJsselmeer daarentegen kan een 

draagvleugelboot vanwege de golfslag niet varen.

In de instructiefilm die na vertrek is vertoond wordt ge-

adviseerd gebruik te maken van de veiligheidsgordels. 

Tachtig mensen kunnen er mee, op het dek is ruimte 

voor maximaal twintig fietsen. Via camera’s zien beide 

kapiteins wat er in de cabine gebeurt. 

Hout in schroef
In hoog tempo schiet de Karla langs het Westelijk 

Havengebied, waar de kranen van Ceres werkloos om-

hoog staan. Rechts passeert de boot de gele Rijkspont 

7 die de verbinding Amsterdam–Zaanstad onderhoudt. 

In tegengestelde richting vaart een andere draagvleu-

gelboot richting Amsterdam. “Ik ga naar het strand”, 

verklaart een jonge reizigster, die de Spits leest. “Ideaal 

toch. In 25 minuten sta ik in Velsen en met de fiets ben 

ik dan zo in IJmuiden.” Haar telefoon gaat. “Over een 

half uurtje ben ik er”, kondigt ze aan. In de verte flak-

kert de vlam van Corus. Als de kerktoren van Velsen 

in zicht komt en grote zeeschepen het beeld bepalen, 

mindert de Karla vaart. Langzaam draait ze richting 

de kade van Velsen Zuid. Reizigers kunnen vanaf het 

Pontplein het pontje naar Velsen Noord nemen, lijn 82 

richting IJmuiden (aan zee) of een OV-fiets huren. Vanaf 

juli zet Connexxion ook een speciale Beach Bus in. De 

gratis parkeerplaats staat vol. Om die reden wordt het 

P+R-terrein Pontplein fors uitgebreid.

Op de scheepswerf aan de Derde Rijksbinnenhaven, 

Velsen Noord, sleutelen monteurs aan de kapotte 

Klaas Westdijk. Normaal heeft Connexxion drie 

draagvleugelboten in de vaart om de dienstregeling te 

draaien. Maar omdat vermoedelijk een stuk hout in de 

schroef is gekomen, ligt de Klaas Westdijk er vandaag 

uit. Het enorme schip staat hoog op de werf, waardoor 

de draagvleugels goed te zien zijn. Een eindje verderop 

liggen de voormalige rijksponten in de groengele Con-

nexxionkleuren te wachten op onderhoud. Connexxion 

heeft de verbindingen overgenomen. Een gele pont 

moet nog een nieuwe verflaag krijgen. Op de scheeps-

werf zetelt de technische dienst. Tien monteurs 

verrichten hier onderhoud aan de schepen of gaan het 

land in om ter plekke euvels te verhelpen. 

Snelheid
In het oude gebouw van Rijkswaterstaat verklaart 

manager Maurice van de Meche het succes van de 

bootverbinding tussen Amsterdam en Velsen. Dat is 

de snelheid, zegt hij. “In 25 minuten leggen we de 

afstand van 20 kilometer af. Probeer dat maar eens 

met de auto of ander openbaar vervoer – de Velsertun-

nel en het Rottepolderplein zijn een ramp in de spits. 

En omdat we in tegenstelling tot onze waterverbindin-

gen in Rotterdam nergens stoppen, is de reistijd kort. 

De catamarans die Waterbus in Rotterdam gebruikt 

veroorzaken bovendien een drukgolf onder water, 

waar aangemeerde schepen last van hebben. Daarom 

moeten ze langzamer varen, wat weer gevolgen heeft 

voor de vaartijd en de frequenties.”

De grootste groep gebruikers bestaat uit forenzen en 

dagjesmensen. Forenzen die in Amsterdam werken of 

via het Centraal Station verder reizen. Veel vaste klan-

ten. “Maar er zijn ook veel mensen die naar het strand 

gaan of die in Wijk aan Zee een vakantiehuisje hebben. 

Omdat we de Beach Bus in de zomermaanden laten 

rijden verwachten we nog meer reizigers.”

Groeispurt
Het aantal reizigers groeide sinds 2007 van 250.000 

naar 325.000. Sinds de provincie Noord-Holland Con-

nexxion vorig jaar de concessie gunde (tot 2015), is de 

dienstregeling flink uitgebreid. Volgens Van de Meche 

is sindsdien sprake van een groeispurt. “We varen in 

de spits nu drie keer per uur, erbuiten elk half uur. De 

dienstregeling is bovendien uitgebreid tot 12 uur ’s 

nachts; voorheen was dat tot half acht ’s avonds. De 

forens die moet overwerken kan gewoon weer met de 

boot naar huis. Ook om die reden zijn we van een 7,4 

naar een 8,3 gestegen.”

Daarnaast is Connexxion Water actief gaan werven. De 

doelgroep met de Stadspas is actief benaderd om hen 

te wijzen op het gereduceerde tarief. Huishoudens in 

Velsen, Beverwijk en Santpoort kregen een week gratis 

vervoer aangeboden. Basisscholen is een aantrekkelijk 

aanbod voor een museumdagje NEMO gedaan. En op 

alle bushaltes prijkt de sticker ‘Watervlug en filevrij naar 

Amsterdam’. Van de Meche: “Onze naamsbekendheid 

ligt nu rond de 90 procent.” 

De kracht van goede waterverbindingen is snelheid, 

hoge frequentie en goed voor- en natransport. “We 

kunnen natuurlijk niet concurreren met bus of trein”, 
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verklaart Van de Meche. “Wel met de files.” Hoewel het 

aan de opdrachtgever is, de provincie Noord-Holland, 

sluit hij een verbinding tussen Almere en de buitenkant 

van IJburg niet uit. (Almere–Amsterdam CS is geen 

optie vanwege de Oranjesluizen.) “Zeker nu een tram 

rechtstreeks van IJburg naar CS rijdt. Snelheid is de 

belangrijkste voorwaarde. Je moet op de kade meteen 

weg kunnen.”

Aanloopsubsidies
Begin jaren negentig experimenteerden de rechtsvoor-

gangers van Connexxion al met vervoer over water 

tussen Amsterdam en Zaandam. Door gebrek aan 

subsidie bleek de bootdienst echter onbetaalbaar. In 

1998 veranderden de regels en vielen dergelijke boot-

verbindingen onder het openbaar vervoer als ze een 

vaste dienstregeling varen, meer dan 30 kilometer per 

uur halen en een vast tarief hebben. Vanaf dat moment 

waren er aanloopsubsidies voor Amsterdam–Velsen, 

Almere Haven–Huizen (ter ziele), Lelystad–Amsterdam 

(ter ziele), Rotterdam–Dordrecht en de verbinding tus-

sen de Drechtsteden.   

“Eigenlijk zijn we al heel lang met vervoer over water 

bezig”, zegt Peter Venema, technisch manager Con-

nexxion Water. “Onze oorsprong ligt bij Rederij NACO, 

een dochterbedrijf van de toenmalige NZH, die onder 

meer de verbinding Enkhuizen–Stavoren voor NS ex-

ploiteerde.” Venema is er trots op dat de waterverbin-

dingen van Connexxion een succesvolle plaats in het 

openbaar vervoer hebben bevochten. Wat hem betreft 

wordt het in de toekomst uitgebreid. “Infrastructuur 

is spotgoedkoop, je hebt een paar steigers nodig en 

goede boten die aan de omstandigheden in Nederland 

zijn aangepast. In Oekraïne waar onze draagvleugel-

boten zijn gebouwd, gaan ze vijftien jaar mee. Hier 

vanwege het intensieve gebruik maximaal zeven jaar. 

Ze varen dag in dag uit 800 kilometer. In het begin 

hebben we veel geïnvesteerd. We hadden last van 

kinderziektes. Sinds we Duitse motoren hebben en het 

hydraulisch systeem is aangepast, gaat het prima.”

Venema onderstreept dat een aanbesteding met 

boten niet te vergelijken is met bussen. Niet alleen is 

de investering met ettelijke miljoenen veel groter, ook 

is hij talloze keren naar Kiev afgereisd om de bouw te 

begeleiden en de techniek aan te passen. Regelmatig 

wordt hij, als selfmade deskundige, vanuit de hele 

wereld gebeld voor technisch advies. De kopers van 

afgedankte Connexxionboten in Hanoi, Hongkong en 

Brazilië heeft hij ter plekke geïnstrueerd. 

Averij
De Klaas Westdijk heeft meer averij opgelopen dan 

gedacht. Er zit een grote barst in de schroef. Vandaag 

zal de dienstregeling het met twee draagvleugelboten 

in plaats van drie moeten doen. Klagende klanten, 

voorspelt kapitein Hugo, die de Karla bunkert. Binnen 

10 minuten is er duizend liter diesel getankt. “We lig-

gen elf minuten achter op schema.” “Die lopen we wel 

weer in”, sust collega-kapitein Kamran als hij het touw 

losgooit. Op de draagvleugelboten is een bemanning 

van twee kapiteins verplicht. Als de een uitvalt, kan 

de ander het overnemen. Vijf jaar ervaring en speciale 

simulator- en radartraining zijn voorwaarde om op de 

draagvleugelboot te mogen varen.

De Karla vaart het Noordzeekanaal over naar de 

opstapplaats, Velsen Zuid. Een klein aantal passagiers 

staat te wachten. Geen gemopper. Fietsen hoeven 

deze keer niet mee. Nadat de kaartjes zijn gecontro-

leerd, zet Hugo snel koers richting Amsterdam Cen-

traal. Hij meldt via de marifoon dat er tien mensen aan 

boord zijn. “Als er wat gebeurt, moeten de duikers wel 

weten naar hoeveel mensen ze moeten zoeken.” 

Er gebeurt wel eens wat, geeft hij toe. Drie incidenten 

in tien jaar. “Maar omdat RTL en SBS dan meteen 

staan te filmen, wordt zo’n incident enorm uitver-

groot.” Manager Maurice van de Meche had eerder 

al verklaard dat sinds het eerste incident de automa-

tische piloot eraf is gehaald. Een ander omgeval had 

volgens hem te maken met een sleepboot die slecht 

zicht had en het derde met te hoge snelheid waarmee 

de kade werd genaderd. “Het heeft ons geen pas-

sagiers gekost”, zegt Van de Meche. De passagier die 

zijn been brak, stapte na een tijdje gewoon weer op. 

“Ondanks de training in de simulator had ik de eerste 

weken het idee dat de boot met mij op de loop ging”, 

zegt Hugo die een lange carrière bij de marine achter 

de rug heeft. “Maar als je het eenmaal onder de knie 

hebt, is het geweldig. En het is leuk om met mensen 

te varen. De meesten zijn vaste klanten. Je kent elkaar. 

Wij zullen dus ook nooit wegvaren als iemand komt 

aanhollen.”

Nooit saai
Het is redelijk druk op het Noordzeekanaal. En dat 

is volgens beide kapiteins het mooie van dit vak. Het 

is nooit saai. Hugo meldt op vast plekken zoals de 

Amerikahaven en de Afrikahaven, waar hij zich bevindt. 

Druk?, vraagt hij. “Met evenementen als Sail of Konin-

ginnedag, dan is het pas echt manoeuvreren.” Kapitein 

Kamran heeft jaren op luxe jachten vanuit de Côte 

d’Azur gevaren. Hij laat foto’s zien van de decadente 

sfeer waarin hij werkte. “Dit is een ander publiek”, geeft 

hij toe. 

De Karla mindert vaart, net voor de politiepost (een 

bon kost al gauw 700 euro). Een paar minuten van de 

vertraging zijn al ingelopen. Als de passagiers zijn inge-

stapt, maant Hugo zijn collega die fietsen vastsjort op 

het dek tot snelheid. “Opschieten, we hebben haast.”

Connexxion Water
Jaarlijks vervoert Connexxion Water 2 miljoen reizigers 

over water. Op dit moment zijn zestien schepen in de vaart. 

De waterpoot heeft behalve Amsterdam–Velsen, ook een 

zondagse verbinding naar de Zwarte Markt in Beverwijk, de 

Bazaarboot. Daarnaast exploiteert Waterbus in een concessie 

die tot 2017 loopt, de verbindingen Rotterdam–Dordrecht en 

tussen de Drechtsteden. Die concessie Drechtsteden heeft 

Waterbus begin dit jaar teruggegeven aan de provincie Zuid-

Holland. Ook andere partijen, zoals Veolia, vonden de eisen te 

hoog en het rendement te laag. Eind juni schrijft de provincie 

een nieuwe tender uit. Waterbus vaart de dienstregeling tegen 

kostprijs tot eind dit jaar wanneer de nieuwe concessiehouder 

bekend is. Peter Venema van Connexxion Water: “Het 

bonus-malussysteem bijvoorbeeld was bizar. Twee minuten 

vertraging betekende een boete van 1000 euro. Terwijl mensen 

juist de service waarderen dat we soms even wachten.”

Connexxion Water exploiteert verder veren bij Akersloot, 

tussen Vianen en Nieuwegein, het Julianaveer bij Zaandam 

(tot de brug klaar is), bij Genemuiden, tussen Maassluis en 

Rozenburg en verschillende rijksponten. 
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Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt 

Het provinciebestuur 

van Gelderland zorgt 

ervoor dat de 

bijna twee miljoen 

inwoners goed en 

prettig kunnen leven. 

1.500 vakkundige 

mede werkers zetten 

zich daarvoor 

dagelijks in. 

De strategische beleidsafdeling Mobiliteit Economie en 

Ruimtelijke Ontwikkeling (mero) staat in het hart van de 

beleids- en strategieontwikkeling voor de fysieke leefomgeving 

en een gezonde economie in Gelderland. Wij zoeken een: 

Beleidsstrateeg Verkeer en Vervoer 
voor 36 uur per week (feitelijke werktijd is 40 uur)

Functie-inhoud

- Verantwoordelijk voor Gelderse mobiliteitsvisies en de   
 Gelderse inbreng in landsdelige en landelijke mobiliteits-
 visies;
- Mede verantwoordelijk voor het opstellen van integrale   
 strategische kaders zoals landsdelige gebiedsagenda’s,   
 omgevingsplannen en integrale investeringsstrategieën; 
- Formuleert visies en beleidsconcepten en levert bijdragen 
 aan beleidsontwikkeling op strategisch niveau.

Functie- en competentieprofi el

- Academisch werk- en denkniveau;
- Brede aantoonbare kennis en ruime ervaring op het   
 gebied van verkeer en vervoer en alle  aanverwante    
 aandachtsgebieden;
- Thuis in het netwerk waarbinnen de besluitvorming en   
 ontwikkeling plaatsvindt van het nationale en regionale   
 mobiliteitsbeleid. 

Wij bieden

Salaris maximaal € 5180,89 bruto per maand, exclusief 
vakantiegeld en eindejaarsuitkering op basis van een 36-urig 
dienstverband (indicatieve functieschaal 13).

Informatie en sollicitatie

Voor de volledige vacaturetekst verwijzen we u naar onze 
website www.gelderland.nl/vacatures

U kunt uw sollicitatiebrief en cv per mail sturen naar 
vacatures@prv.gelderland.nl, onder vermelding van 
vacaturenummer bs.2009.02.1621.

Voortvarend
werken bij de provincie

Christel Hoogstraten (28)

‘De provincie Gelderland stelt hoge eisen aan de mede-

werkers. Snel en tijdig handelen zijn zaken waarop je 

wordt aangesproken tijdens de jaar gesprekken over je 

functioneren. Een organisatie die middenin de samen-

leving staat kan zich niet minder permitteren. 

Daadkracht en doortastend heid zijn bij ons essentiële 

eigenschappen.’


