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Ten eerste Veerdiensten wadden

De slag om
de Waddenzee

TERSCHELLING

West-Terschelling

No ordze e

Oost-Vlieland

VLIELAND

De veerdiensten naar de vier Friese Waddeneilanden
zijn stevig in handen van twee familiereders. Ze zijn
oppermachtig, maar er broeit verzet.

Harlingen

Wa dde nze e

Door Ana van Es

R

ederij Wagenborg
maakt op Ameland
de dienst uit. Directeur passagiersdiensten Ger van
Langen hoeft maar
uit zijn kantoorraam te kijken om
te zien dat het zo is. Hier, bij de veersteiger van Nes, arriveren minstens
zes keer per dag zijn schepen: het
ms. Sier en het ms. Oerd. Volgeladen
met passagiers en goederen vormen
ze de levenslijn met de vaste wal.
Andere veerboten zijn niet welkom
op het eiland. Concurrentie zou de
positie van Wagenborg kunnen verzwakken. ‘De balans wordt dan verstoord’, zegt Van Langen. Zijn rederij
heeft het alleenrecht op passagiersvervoer over dit deel van de Waddenzee, zo is het gegroeid sinds tjalkschipper Egbert Wagenborg uit Delfzijl eind 19de eeuw deze wateren ging
bevaren en zo is het altijd gebleven.
De veerdiensten naar de vier Friese
Waddeneilanden worden geregeerd
volgens de mores van een voorbije
tijd: ze zijn stevig in handen van twee
oppermachtige familiereders, die het
privilege om hier te varen overdragen
van generatie op generatie. Wagenborg doet Ameland en Schiermonnikoog; aan de westkant van het wad zijn

TEXEL
Vlieland en Terschelling al bijna een
eeuw in handen van rederij Doeksen,
ook een familiebedrijf.
Maar op het wad broeit verzet. Terschelling is al zeven jaar in de greep
van een heuse veerbootoorlog. De
jonge rederij EVT (Eigen Veerdienst
Terschelling) bindt de strijd aan met
Doeksen. Dat is een ‘monopolist die
kunstmatig de prijzen hoog houdt’,
zegt EVT-directeur Erwin Rob. Het juridische gesteggel met Doeksen heeft
zijn bedrijf tot dusver alleen een miljoenenschuld opgeleverd, maar hij
blijft strijden voor een vrije markt,
desnoods tot in Brussel.
Marktwerking heeft in de rest van
het Nederlandse openbaar vervoer allang haar intrede gedaan. Bussen,
trein- en tramverbindingen worden
stelselmatig aanbesteed, waarbij de
vergunning veelal in handen komt
van het bedrijf dat de laagste prijzen
vraagt. Het brengt de belastingbetaler
louter voordeel, stelt minister Schultz
van Haegen van Infrastructuur en Milieu: kostenbesparingen die kunnen
oplopen tot wel 15 procent.
Maar voor de waddenveren is openbare aanbesteding een stap te ver,
vindt de liberale bewindsvrouw. Zij is
met handen en voeten gebonden aan
verwachtingen die het Rijk heeft gewekt in de tijd vóór ‘het gedonder’, zo-
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als passagiersdirecteur Van
Langen het noemt. Dat
Den Burg
was eind jaren ’80, toen
niemand aan de Friese
kust ooit had gehoord
’t Horntje
van Europese mededingingsregels en de familiereders net zo bij het wad
hoorden als het getij. Het
Rijk deed alleen met hen
Den Helder
zaken, en die symbiose
leek onverbrekelijk. Om
hun vloot te laten voldoen aan de strenge eisen van de overheid, deden de reders enorme investeringen die pas over
N O O RD - H O LL AN D
decennia zijn terugverdiend. Belofte maakt
schuld: het Rijk moet hun monopolie voorlopig respecteren.
De minister vindt dat prima, want
Doeksen en Wagenborg tonen zich al
honderd jaar betrouwbare partners,
die de overtocht uitvoeren zonder
Op het ministerie van Infrastrucoverheidssubsidie. Zij wil hun alleentuur en Milieu bestaat verdeeldrecht wettelijk vastleggen tot het jaar
heid over rederij EVT. Het is de be2027. Als de rechter meewerkt, wordt
doeling dat EVT in de huidige vorm
EVT nog dit najaar voor vijftien jaar in
zo snel mogelijk wordt verboden,
de huidige vorm verboden. Pas
maar er lijkt ook sprake van symdaarna is de tijd rijp voor eventuele
pathie voor de nieuwkomer.
concurrentie.
Vorig jaar lekte een klokkenluider
‘De concessie voor de veerdiensten
interne e-mails van Rijkswaterhad natuurlijk in een open competistaat aan EVT, waarin een ambtetie moeten worden aanbesteed’, zegt
naar klaagt dat het Rijk aan de leiJouke van Dijk, hoogleraar economiband van Doeksen loopt: ‘De regie
sche geografie aan de Rijksuniversiligt bij Doeksen, lijkt het.’ Het beteit Groningen. ‘In de moderne tijd
treft persoonlijke opvattingen van
mag je dat niet onderhands doen, dat
ambtenaren, stelde minister
kan niet.’ Toch heeft hij sympathie
Schultz van Haegen in de Kamer.
voor de oude rederijen. Van Dijk, die
Afgelopen maand bleek bij de
behalve econoom ook directeur is
rechtbank Den Haag dat het Rijk
van de Waddenacademie, een instiinderdaad vindt dat Doeksen te
tuut dat de kennis over het waddenveel ruimte krijgt. EVT had gegebied wil vergroten, groeide op in
vraagd om een versoepeling van
Holwerd, de Friese havenplaats waar
de boot naar Ameland vertrekt. WaDe Nederlandse mededingingsgenborg en Doeksen bieden uitsteautoriteit (NMa) is ‘geen voorstander’
kende service, zegt hij, en ze varen alvan het monopolie van de familieretijd uit. Ook midden in de winter,
ders, waarschuwde zij begin 2009 in
wanneer ze over ruwe zee beuken
een brandbrief aan het voormalige
met pakweg tien passagiers aan
ministerie van Verkeer en Waterstaat.
boord. Het is zeer de vraag of een conAngst voor ‘cherrypickers’ die alleen
current het net zo goed zal doen.
Want dat is het grote probleem met uitvaren met mooi weer, is volgens de
NMa ongegrond. Kijk maar naar EVT:
de veerdienst: de seizoenen. De boot
die varen immers ook in de winter.
vaart het jaar rond. Winst valt echter
Maar de rechtbank Leeuwarden
alleen te halen in de zomer, als de toehaalde onlangs een streep door de
risten komen. Dat moet het verlies in
dienstregeling van EVT. Die mag nog
de winter compenseren. De hooglemaar enkele uren per dag uitvaren,
raar vindt het daarom logisch dat het
op straffe van een dwangsom van
Rijk zich verzet tegen twee rederijen
10 duizend euro per overtreding. De
op dezelfde lijn, zoals nu op Terschelrederij gaat in september terug naar
ling gebeurt. ‘Ze zijn bang dat een
twee afvaarten per etmaal. ‘Hier geconcurrent de krenten uit de pap vist
beurt waarvoor iedereen bang was’,
door alleen ’s zomers te varen.’

s
Af

i
lu

i
td

jk

0

10 km

300812 © de Volkskrant - ib. - Bron: Handelsregister

Verdeeldheid op ministerie over waddenveren
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 certiﬁceren van het vlaggenschip van
EVT, de tweedehands uit Duitsland
geïmporteerde MS Spathoek.
Daarbij zijn uitzonderingen gemaakt op algemene veiligheidsvoorschriften, blijkt uit een document dat het ministerie onlangs
aan Doeksen moest vrijgeven met
een beroep op de wet openbaarheid van bestuur, en dat in bezit is
van de Volkskrant.

‘Jij wilt de concurrentie aangaan
met Doeksen? Je
bent knettergek.’
zegt Paul Melles, directeur van Doeksen. Zijn rederij vroeg de rechter zelf
om de dienstregeling van de concurrent te doorkruisen, en hij ziet nu zijn
gelijk bevestigd. ‘Het wordt winter en
EVT vaart minder uit.’
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SCHIERMONNIKOOG
Schiermonnikoog

AMELAND
Ballum

Nes
Lauwersoog

G RO NIN G EN

Holwerd
Veerdienst

FRIE SL AN D

Doeksen B.V.
(Opgericht in 1923 als
NV Terschellinger
Stoomboot Maatschappij)

Routes

Harlingen - Terschelling
Harlingen - Vlieland

Omzet

15,9 miljoen*

Winst

Texels Eigen
Stoomboot Onderneming
Route

Den Helder - Texel

Omzet

21,1 miljoen

Winst

2,7 miljoen

1,2 miljoen*

Wagenborg B.V.
Routes

Holwerd - Ameland
Lauwersoog - Schiermonnikoog

Omzet

599 miljoen*

Winst

22,6 miljoen*

EVT
Route

Harlingen - Terschelling

Omzet

Onbekend

Winst

Onbekend

* Voor het hele concern, jaarverslag 2011

Vanuit de haven van het Friese Holwerd vertrekt de MS Sier van rederij Wagenborg naar Ameland.
Op de Friese Waddeneilanden weten ze dat het anders kan: op Texel.
Ook over het Marsdiep pendelt al een
eeuw dezelfde veerdienst, maar
Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO) is niet in handen van een
vermogende redersfamilie. TESO is
van de eilandbewoners, die ooit onder leiding van een opstandige huisarts massaal hun spaarvarkens stuksloegen om met z’n allen hun eigen
boot te kopen, en zo de heersende reder uit Alkmaar wisten te verjagen.
‘Crowdfunding anno 1907’, glundert TESO-directeur Cees de Waal, die
over het volksverzet kan vertellen
alsof hij er zelf bij was. De aandelen
die indertijd door de TESO werden
uitgegeven, zijn nog steeds groten-

deels in handen van de eilanders. De
winst vloeit terug in het bedrijf. ‘Wij
varen voor 70 procent leeg, omdat we
zo vaak heen en weer gaan’, zegt De
Waal. ‘Een commercieel bedrijf zou
dat nooit doen. Wij wel, omdat mensen dan op de vaste wal kunnen werken of naar school gaan.’ De TESO-directeur is niet bang voor concurrentie. ‘Zo’n tien jaar geleden waren er
plannen voor een voetveer. Zoiets
blaast zichzelf op: iedereen wil TESO
houden.’
Op Terschelling bestaat onvrede
over Doeksen sinds de redersfamilie
in de jaren ’80 is verhuisd van het eiland naar de Randstad. EVT stelt TESO
als voorbeeld, maar slaagt er nog niet
in om op grote schaal geld op te halen

bij de bevolking. Mensen willen eerst
een boot zien varen, merkt Erwin Rob.
‘In het begin gelooft niemand in je. Ze
zeggen: jij wilt de concurrentie aangaan met Doeksen? Knettergek.’
‘Je weet niet wat een nieuwe situatie
brengt’, zegt Herman Carrette, fractievoorzitter van Ons Belang Schiermonnikoog. De gemeenteraad op het
kleinste bewoonde Waddeneiland wil
dat het monopolie van Wagenborg in
stand blijft. Ideaal is het niet, want de
gemeente heeft geen enkele inzage in
de boeken van de reder. Die doet immers zaken met het Rijk. Maar afgezien daarvan levert Wagenborg keurig
werk. ‘Mensen zijn bang dat er een
nieuwe speler komt, die niet meer uitvaart op zondagen of in de winter. Nu
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‘Twee veerdiensten op hetzelfde
eiland. Dat geeft
slechts verliezers’
hebben we dat allemaal wel.’
De familiereders opereren in een
onvrije markt, maar het blijven vrije
ondernemers. Wie aan hun imperium komt, krijgt een telefoontje. Vorig jaar overkwam dat Jelle Bos, reder

te Lauwersoog. Hij begon rondvaarttochten naar Schiermonnikoog, op
zaterdag, speciaal voor toeristen.
’s Ochtends vroeg weg, met een omweg langs de zeehondjes en de zandbanken naar het eiland, ’s avonds laat
pas weer terug. ‘Het was David tegen
Goliat’, zegt Bos. Want binnen geen
tijd hing Ger van Langen aan de lijn,
van Wagenborg: ‘Ga jij een veerboot
beginnen?’ Een schande was het,
broodroof. ‘Het is geen veerdienst’,
legde Bos uit. ‘we varen via een omweg.’ Maar na overleg besloot hij er
toch mee te stoppen, en ook met de
watertaxi die hij onderhield.
Het is een kwestie van evenwicht,
zegt Van Langen. Zijn rederij doet passagiersvervoer, andere reders doen
weer andere mooie dingen. Jelle Bos
is een prima kerel, valt mee te praten.
Maar passagiersvervoer op het oostelijke wad, dat is de taak van Wagenborg. En zo’n rondvaartboot is het begin van een glijdende schaal. ‘Ik heb
liever niet dat -ie dat doet, daarom
heb ik daarover met hem gesproken.’
Het echte probleem, filosofeert
hoogleraar economie Van Dijk, is het
totale gebrek aan transparantie dat
de familiereders zich veroorloven.
Niemand weet wat ze verdienen.
Zoiets roept argwaan op, zoals nu op
Terschelling. ‘Sommigen denken dat
Doeksen een enorme winst opstrijkt,
ten koste van anderen. Daarover
moet duidelijkheid komen, dat kan
ook. Leg die papieren maar op tafel.’
Doeksen maakt verlies, zegt directeur Melles. De cijfers waaruit dat zou
blijken, verdwijnen aan het einde van
het jaar in de gezamenlijke jaarrekening van het gehele Doeksen-concern. Daar zijn ze voor buitenstaanders nooit meer te achterhalen.‘Het
zou kunnen dat het verstandig is het
openbaar te maken’, erkent hij. ‘Maar
dan gaat iedereen zich ermee bemoeien. Bovendien: wij zitten met
een concurrent op het vinkentouw.’
Met spanning wacht hij de rechtszaak af die moet uitdraaien op een
verbod van EVT. Hij wil de komende
vijftien jaar aan zet blijven op het
Friese wad, dat is ‘de enige beste oplossing. Je kunt het ermee oneens
zijn, maar zo is het democratisch besloten.’ Als de rechter niet meegaat in
zijn eis, vraagt hij subsidie aan bij minister Schultz Van Haegen, omdat ze
hem al zo lang met een concurrent
opgescheept laat zitten.
Twee veerdiensten op hetzelfde eiland, peinst de monopolist, dan ben
je overgeleverd aan de vrije markt.
‘Dat geeft alleen maar verliezers.’

