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R
ederijWagenborg
maaktopAmeland
dedienstuit.Direc-
teurpassagiers-
dienstenGervan
Langenhoeftmaar
uit zijnkantoor-
raamtekijkenom

teziendathet zo is.Hier, bijdeveer-
steiger vanNes, arriverenminstens
zeskeerperdagzijn schepen:het
ms. Sier enhetms.Oerd.Volgeladen
metpassagiers engoederenvormen
zede levenslijnmetdevastewal.

Andereveerbotenzijnnietwelkom
opheteiland.Concurrentie zoude
positie vanWagenborgkunnenver-
zwakken. ‘Debalanswordtdanver-
stoord’, zegtVanLangen.Zijn rederij
heefthetalleenrechtoppassagiers-
vervoeroverditdeel vandeWadden-
zee, zo ishetgegroeid sinds tjalk-
schipperEgbertWagenborguitDelf-
zijl eind 19deeeuwdezewaterenging
bevarenenzo ishetaltijdgebleven.

Deveerdienstennaardevier Friese
Waddeneilandenwordengeregeerd
volgensdemoresvaneenvoorbije
tijd: ze zijn stevig inhandenvantwee
oppermachtige familiereders, diehet
privilegeomhier tevarenoverdragen
vangeneratieopgeneratie.Wagen-
borgdoetAmelandenSchiermonnik-
oog; aandewestkantvanhetwadzijn

Deslagom
deWaddenzee

Deveerdienstennaardevier FrieseWaddeneilanden
zijn stevig inhandenvantwee familiereders. Zezijn
oppermachtig,maarerbroeit verzet.
Door Ana van Es

VlielandenTerschellingalbijnaeen
eeuwinhandenvanrederijDoeksen,
ookeen familiebedrijf.
Maarophetwadbroeit verzet. Ter-

schelling is al zeven jaar indegreep
vaneenheuseveerbootoorlog.De
jongerederij EVT (EigenVeerdienst
Terschelling)bindtde strijdaanmet
Doeksen.Dat is een ‘monopolistdie
kunstmatigdeprijzenhooghoudt’,
zegtEVT-directeurErwinRob.Het ju-
ridischegesteggelmetDoeksenheeft
zijnbedrijf totdusveralleeneenmil-
joenenschuldopgeleverd,maarhij
blijft strijdenvooreenvrijemarkt,
desnoods tot inBrussel.
Marktwerkingheeft inderest van

hetNederlandseopenbaarvervoeral-
langhaar intredegedaan.Bussen,
trein- en tramverbindingenworden
stelselmatigaanbesteed,waarbijde
vergunningveelal inhandenkomt
vanhetbedrijf datde laagsteprijzen
vraagt.Hetbrengtdebelastingbetaler
loutervoordeel, steltminister Schultz
vanHaegenvan InfrastructuurenMi-
lieu:kostenbesparingendiekunnen
oplopentotwel 15procent.

Maarvoordewaddenveren isopen-
bareaanbestedingeenstap tever,
vindtde liberalebewindsvrouw.Zij is
methandenenvoetengebondenaan
verwachtingendiehetRijkheeftge-
wekt inde tijdvóór ‘hetgedonder’, zo-

alspassagiersdirecteurVan
Langenhetnoemt.Dat
waseind jaren ’80, toen
niemandaandeFriese
kustooithadgehoord
vanEuropesemededin-
gingsregels ende familie-
redersnet zobijhetwad
hoordenalshetgetij.Het
Rijkdeedalleenmethen
zaken, endie symbiose
leekonverbrekelijk.Om
hunvloot te latenvol-
doenaandestrengeei-
senvandeoverheid,de-
denderedersenorme in-
vesteringendiepasover
decenniazijn terugver-
diend.Beloftemaakt
schuld:hetRijkmoethunmo-
nopolie voorlopig respecteren.
Deminister vindtdatprima,want

DoeksenenWagenborg tonenzichal
honderd jaarbetrouwbarepartners,
diedeovertochtuitvoerenzonder
overheidssubsidie. Zijwilhunalleen-
rechtwettelijk vastleggen tothet jaar
2027.Alsde rechtermeewerkt,wordt
EVTnogditnajaar voorvijftien jaar in
dehuidigevormverboden. Pas
daarna isde tijd rijpvooreventuele
concurrentie.

‘Deconcessie voordeveerdiensten
hadnatuurlijk ineenopencompeti-
tiemoetenwordenaanbesteed’, zegt
JoukevanDijk,hoogleraareconomi-
schegeografie aandeRijksuniversi-
teitGroningen. ‘Indemoderne tijd
mag jedatnietonderhandsdoen,dat
kanniet.’ Tochheefthij sympathie
voordeouderederijen.VanDijk,die
behalveeconoomookdirecteur is
vandeWaddenacademie, een insti-
tuutdatdekennisoverhetwadden-
gebiedwil vergroten,groeideop in
Holwerd,deFriesehavenplaatswaar
debootnaarAmelandvertrekt.Wa-
genborgenDoeksenbiedenuitste-
kendeservice, zegthij, enzevarenal-
tijduit.Ookmidden indewinter,
wanneerzeover ruwezeebeuken
metpakweg tienpassagiers aan
boord.Het is zeerdevraagof eencon-
currenthetnet zogoedzaldoen.
Wantdat ishetgroteprobleemmet

deveerdienst: de seizoenen.Deboot
vaarthet jaar rond.Winst valt echter
alleen tehalen indezomer, alsde toe-
ristenkomen.Datmoethet verlies in
dewinter compenseren.Dehoogle-
raar vindthetdaaromlogischdathet
Rijk zichverzet tegen tweerederijen
opdezelfde lijn, zoalsnuopTerschel-
linggebeurt. ‘Ze zijnbangdateen
concurrentdekrentenuitdepapvist
dooralleen ’s zomers tevaren.’

DeNederlandsemededingings-
autoriteit (NMa) is ‘geenvoorstander’
vanhetmonopolie vande familiere-
ders,waarschuwdezijbegin2009 in
eenbrandbrief aanhetvoormalige
ministerie vanVerkeerenWaterstaat.
Angst voor ‘cherrypickers’diealleen
uitvarenmetmooiweer, is volgensde
NMaongegrond.KijkmaarnaarEVT:
die varen immersook indewinter.

Maarde rechtbankLeeuwarden
haaldeonlangseenstreepdoorde
dienstregelingvanEVT.Diemagnog
maarenkeleurenperdaguitvaren,
opstraffe vaneendwangsomvan
10duizendeuroperovertreding.De
rederij gaat in september terugnaar
tweeafvaartenperetmaal. ‘Hierge-
beurtwaarvoor iedereenbangwas’,

zegtPaulMelles, directeurvanDoek-
sen. Zijn rederij vroegderechter zelf
omdedienstregelingvandeconcur-
rent tedoorkruisen, enhij zietnuzijn
gelijkbevestigd. ‘Hetwordtwinteren
EVTvaartminderuit.’

Op het ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu bestaat verdeeld-
heid over rederij EVT. Het is de be-
doeling dat EVT in de huidige vorm
zo snel mogelijk wordt verboden,
maar er lijkt ook sprake van sym-
pathie voor de nieuwkomer.
Vorig jaar lekte een klokkenluider
interne e-mails van Rijkswater-
staat aan EVT, waarin een ambte-
naar klaagt dat het Rijk aan de lei-
band van Doeksen loopt: ‘De regie
ligt bij Doeksen, lijkt het.’Het be-
treft persoonlijke opvattingen van
ambtenaren, stelde minister
Schultz van Haegen in de Kamer.
Afgelopen maand bleek bij de
rechtbank Den Haag dat het Rijk
inderdaad vindt dat Doeksen te
veel ruimte krijgt. EVT had ge-
vraagd om een versoepeling van

de zogeheten‘venstertijden’–
waarop EVT niet in de haven mag
aanleggen, omdat Doeksen dan
uitvaart. Het Rijk ging akkoord,
maar de rechter keurde dat af:
Doeksen mocht erop vertrouwen
dat het Rijk vasthield aan de oude,
voor EVT ongunstiger regeling.
Ambtenaren slaagden er wel in de
regels te versoepelen bij het certi-
ficeren van het vlaggenschip van
EVT, de tweedehands uit Duitsland
geïmporteerde MS Spathoek.
Daarbij zijn uitzonderingen ge-
maakt op algemene veiligheids-
voorschriften, blijkt uit een docu-
ment dat het ministerie onlangs
aan Doeksen moest vrijgeven met
een beroep op de wet openbaar-
heid van bestuur, en dat in bezit is
van de Volkskrant.

Verdeeldheid op ministerie over waddenveren

‘Jijwiltdeconcur-
rentieaangaan
metDoeksen?Je
bentknettergek.’



Holwerd

Lauwersoog

Schiermonnikoog

NesBallum

AMELAND

SCHIERMONNIKOOG

FRIESLAND

GRONINGEN

Doeksen B.V.

(Opgericht in 1923 als

NV Terschellinger

Stoomboot Maatschappij)

Routes Harlingen - Terschelling
Harlingen - Vlieland

Omzet 15,9 miljoen*

Winst 1,2 miljoen*

Wagenborg B.V.

Routes Holwerd - Ameland
Lauwersoog - Schiermonnikoog

Omzet 599 miljoen*

Winst 22,6 miljoen*

Texels Eigen

Stoomboot Onderneming

Route Den Helder - Texel

Omzet 21,1 miljoen

Winst 2,7 miljoen

EVT

Route Harlingen - Terschelling

Omzet Onbekend

Winst Onbekend

Veerdienst

* Voor het hele concern, jaarverslag 2011
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Vanuit de haven van het Friese Holwerd vertrekt de MS Sier van rederij Wagenborg naar Ameland. Foto Harry Cock / de Volkskrant

OpdeFrieseWaddeneilandenwe-
tenzedathet anderskan:opTexel.
OokoverhetMarsdieppendelt al een
eeuwdezelfdeveerdienst,maar
Texels EigenStoombootOnderne-
ming (TESO) isniet inhandenvaneen
vermogenderedersfamilie. TESO is
vandeeilandbewoners,dieooiton-
der leidingvaneenopstandigehuis-
artsmassaalhunspaarvarkens stuk-
sloegenommetz’nallenhuneigen
boot tekopen, enzodeheersendere-
deruitAlkmaarwisten teverjagen.
‘Crowdfundinganno 1907’, glun-

dert TESO-directeurCeesdeWaal, die
overhet volksverzetkanvertellen
alsof hij er zelf bijwas.Deaandelen
die indertijddoordeTESOwerden
uitgegeven, zijnnogsteedsgroten-

deels inhandenvandeeilanders.De
winst vloeit terug inhetbedrijf. ‘Wij
varenvoor70procent leeg, omdatwe
zovaakheenenweergaan’, zegtDe
Waal. ‘Eencommercieelbedrijf zou
datnooitdoen.Wijwel, omdatmen-
sendanopdevastewalkunnenwer-
kenof naar schoolgaan.’DeTESO-di-
recteur isnietbangvoorconcurren-
tie. ‘Zo’n tien jaargeledenwarener
plannenvooreenvoetveer. Zoiets
blaast zichzelf op: iedereenwil TESO
houden.’
OpTerschellingbestaatonvrede

overDoeksensindsde redersfamilie
inde jaren ’80 is verhuisdvanhetei-
landnaardeRandstad. EVT stelt TESO
als voorbeeld,maar slaagt ernogniet
inomopgrote schaalgeldop tehalen

bijdebevolking.Mensenwilleneerst
eenbootzienvaren,merktErwinRob.
‘Inhetbegingelooftniemand in je. Ze
zeggen: jijwiltdeconcurrentieaan-
gaanmetDoeksen?Knettergek.’
‘Jeweetnietwateennieuwesituatie

brengt’, zegtHermanCarrette, fractie-
voorzittervanOnsBelangSchiermon-
nikoog.Degemeenteraadophet
kleinste bewoondeWaddeneilandwil
dathetmonopolievanWagenborg in
standblijft. Ideaal ishetniet,wantde
gemeenteheeftgeenenkele inzage in
deboekenvandereder.Diedoet im-
merszakenmethetRijk.Maarafge-
ziendaarvan levertWagenborgkeurig
werk. ‘Mensenzijnbangdatereen
nieuwespelerkomt,dienietmeeruit-
vaartopzondagenof indewinter.Nu

hebbenwedatallemaalwel.’
De familieredersopereren ineen

onvrijemarkt,maarhetblijvenvrije
ondernemers.Wieaanhun impe-
riumkomt,krijgt een telefoontje. Vo-
rig jaaroverkwamdat JelleBos, reder

teLauwersoog.Hijbegonrondvaart-
tochtennaarSchiermonnikoog,op
zaterdag, speciaal voor toeristen.
’sOchtendsvroegweg,meteenom-
weg langsdezeehondjesendezand-
bankennaarheteiland, ’s avonds laat
pasweer terug. ‘HetwasDavid tegen
Goliat’, zegtBos.Wantbinnengeen
tijdhingGervanLangenaande lijn,
vanWagenborg: ‘Ga jij eenveerboot
beginnen?’ Eenschandewashet,
broodroof. ‘Het isgeenveerdienst’,
legde Bosuit. ‘wevarenviaeenom-
weg.’Maarnaoverlegbesloothij er
tochmee te stoppen, enookmetde
watertaxidiehij onderhield.
Het is eenkwestie vanevenwicht,

zegtVanLangen.Zijn rederijdoetpas-
sagiersvervoer, andere redersdoen
weeranderemooiedingen. JelleBos
is eenprimakerel, valtmee tepraten.
Maarpassagiersvervoerophetooste-
lijkewad,dat isde taakvanWagen-
borg. Enzo’n rondvaartboot ishetbe-
ginvaneenglijdendeschaal. ‘Ikheb
lievernietdat -iedatdoet, daarom
heb ikdaarovermethemgesproken.’

Het echteprobleem, filosofeert
hoogleraareconomieVanDijk, ishet
totalegebrekaan transparantiedat
de familiereders zichveroorloven.
Niemandweetwat zeverdienen.
Zoiets roeptargwaanop, zoalsnuop
Terschelling. ‘Sommigendenkendat
Doekseneenenormewinstopstrijkt,
tenkostevananderen.Daarover
moetduidelijkheidkomen,datkan
ook. Legdiepapierenmaarop tafel.’

Doeksenmaaktverlies, zegtdirec-
teurMelles.Decijferswaaruitdat zou
blijken, verdwijnenaanheteindevan
het jaar indegezamenlijke jaarreke-
ningvanhetgeheleDoeksen-con-
cern.Daar zijnzevoorbuitenstaan-
dersnooitmeer teachterhalen.‘Het
zoukunnendathet verstandig ishet
openbaar temaken’, erkenthij. ‘Maar
dangaat iedereenzichermeebe-
moeien.Bovendien:wij zittenmet
eenconcurrentophetvinkentouw.’

Met spanningwachthijde rechts-
zaakaf diemoetuitdraaienopeen
verbodvanEVT.Hijwildekomende
vijftien jaaraanzetblijvenophet
Friesewad,dat is ‘deenigebesteop-
lossing. Jekunthetermeeoneens
zijn,maarzo ishetdemocratischbe-
sloten.’ Alsde rechternietmeegaat in
zijneis, vraagthij subsidieaanbijmi-
nister SchultzVanHaegen,omdatze
hemal zo langmeteenconcurrent
opgescheept laat zitten.

Tweeveerdienstenophetzelfdeei-
land,peinstdemonopolist, danben
jeovergeleverdaandevrijemarkt.
‘Datgeeft alleenmaarverliezers.’

‘Tweeveerdien-
stenophetzelfde
eiland.Datgeeft
slechtsverliezers’
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