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Management samenvatting 

Inleiding 
In juli en augustus 2014 is het landelijke gebruikerstevredenheidsonderzoek (GTO) 
recreatievaart uitgevoerd. Hiermee krijgt Rijkswaterstaat inzicht in de tevredenheid 
van deze doelgroep over de vaarwegen in Nederland. De resultaten worden na analyse 
o.a. gebruikt als input voor beleids- en uitvoeringsadviezen en vertaald in 
verbeteracties.  
De doelpopulatie van het onderzoek zijn recreatievaarders die in de afgelopen 12 
maanden minstens 7 keer hebben gevaren op de Nederlandse vaarwegen.  
 
KernPrestatieIndicatoren OndernemingsPlan 2015 
In de onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de gemeten KPI’s in dit 
onderzoek en de doelen uit het OP2015. 
 
Dit overzicht laat zien dat de doelstelling wat betreft de tevredenheid met 
Rijkswaterstaat als beheerder van de vaarwegen is behaald; 79% is hier (zeer) 
tevreden. Dit is hoger dan de doelstelling van 75%. De tevredenheid is nagenoeg gelijk 
aan de voorgaande jaren.  
 
Daarnaast is het rapportcijfer wat de recreatievaarders Rijkswaterstaat geven voor de 
publieksgerichtheid ook gelijk aan de doelstelling, namelijk een 7,0. Dit rapportcijfer is 
gelijk aan 2010 en 2011 en iets hoger dan in 2009 (6,8).  
Het aandeel dat aangeeft het er (zeer) mee eens te zijn dat Rijkswaterstaat 
publieksgericht is ligt lager dan de doelstelling (57% versus 70%). In vergelijking met 
2010 en 2011 is dit aandeel nagenoeg gelijk, maar weer hoger dan in 2009 (46%). 
 
Over de informatievoorziening is 64% van de recreatievaarders (zeer) tevreden. 
Hiermee is de doelstelling van 75% niet volledig gehaald. Dit betekent echter niet dat 
ruim een op de drie ontevreden is. Een groot gedeelte antwoordt hier namelijk 
neutraal. 
 
Veiligheid als hoogste prioriteit van Rijkswaterstaat komt in de buurt van de 
doelstelling. 69% is van mening dat veiligheid de hoogste prioriteit heeft, hetgeen iets 
lager ligt dan de doelstelling van 75%.  
 
  2014 Doel  

OP2015 
Tevredenheid RWS % (zeer) tevreden 79% 75% 

 rapportcijfer 7,5 * 

Informatievoorziening % (zeer) tevreden 64% 75% 

Veiligheid % prioriteit 69% 75% 

Publieksgerichtheid1 % (zeer) mee eens 57% 70% 

rapportcijfer 7,0 7,0 
* Rapportcijfer is niet vastgesteld in het OP2015 

                                               
1 De KPI publieksgerichtheid uit het OP2015 wordt gemeten in het Reputatieonderzoek Rijkswaterstaat van 
StafDG en betreft een meting onder de Nederlandse bevolking. In dit onderzoek is alleen gemeten onder 
recreatievaarders.  
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Top 5 tevredenheid 2014 
Het meest tevreden zijn recreatievaarders over de verkeersveiligheid tijdens de laatste 
reis, 90% is hier (zeer) tevreden over. Met de breedte van de vaarweg en veiligheid in 
relatie tot zeevaart is 89% tevreden. Op de vierde plek staat de kwaliteit van de 
vaarweg (86% tevreden) samen met de diepte van de vaarweg (86%). 
Alle aspecten scoren hoger in vergelijking met 2011. (Dit geldt niet voor het aspect 
‘kwaliteit van de vaarweg’, omdat dit aspect niet is uitgevraagd in 2014) 
 
Nr. Top 5 hoogste tevredenheid 2011 2014 

  % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden 

1. Veiligheid tijdens laatste reis 88% 90% 
2. Breedte van de vaarweg 84% 89% 
3. Veiligheid in relatie tot zeevaart 88% 89% 
4. Kwaliteit van de vaarweg * 86% 
5. Diepte van de vaarweg 84% 86% 

* niet uitgevraagd in 2011 
 
Top 5 ontevredenheid 2014 
Recreatievaarders zijn over het algemeen het vaakst ontevreden over de 
afmeervoorzieningen. Het meest ontevreden is men met de kwaliteit van de 
afmeervoorzieningen bij spoorbruggen, 15% is hier (zeer) ontevreden over. Ook met 
de beschikbaarheid van afmeervoorzieningen is 15% ontevreden. 14% van de 
recreatievaarders is ontevreden met het toezicht van patrouillevaartuigen van 
Rijkswaterstaat op de naleving van regelgeving. Hetzelfde percentage is ontevreden 
over de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij (verkeers)bruggen (14%). Op de vijfde 
plek staan de informatievoorziening bij onverwachte stremmingen; 14% is hier (zeer) 
ontevreden over. 
In vergelijking met 2011 zijn de recreatievaarders vaker ontevreden over deze 
aspecten.  
 
Nr. Top 5 hoogste ontevredenheid  2011 2014 

  % (zeer) 
ontevreden 

% (zeer) 
ontevreden 

1. Kwaliteit afmeervoorzieningen 
spoorbruggen 

11% 15% 

2. Beschikbaarheid van 
afmeervoorzieningen 

14% 15% 

3.  Toezicht patrouillevaartuigen RWS 9% 14% 

4. Kwaliteit afmeervoorzieningen 
(verkeers) bruggen 

10% 14% 

5. Infovoorziening bij onverwachte 
stremmingen 

11% 14% 

 
Top 5 stijgers 2011-2014 
Als er wordt gekeken naar de aspecten die het meest zijn gestegen ten opzichte van 
2011, dan is te zien dat de informatie via marifoonkanalen met 10% is gestegen. In 
2014 is 77% van de recreatievaarders hier (zeer) tevreden over. 
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Daarnaast is er een stijging van 9% te zien wat betreft de bedieningstijden van 
verkeersbruggen, de wachttijden en het aantal wachtplaatsen bij sluizen en de breedte 
van de toegangsgeulen.  
 
Nr. Top 5 stijgers tevredenheid 2011 2014 
  % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden 
1. Informatie via marifoonkanalen 67% 77% 
2. Bedieningstijden van verkeersbruggen 66% 75% 
3. Wachttijd bij sluizen 60% 69% 
4. Aantal wachtplaatsen bij sluizen 59% 68% 
5. Breedte van toegangsgeulen 77% 86% 

 
Top 5 dalers tevredenheid 2011-2014 
De tevredenheid met het toezicht door patrouillevaartuigen van Rijkswaterstaat op de 
naleving van regelgeving is het meest gedaald ten opzichte van 2011; 48% is tevreden 
ten opzichte van 55% in 2011. Een lichte daling in tevredenheid is te zien voor de 
vindbaarheid van informatie bij stremmingen (van 47% naar 42%). Daarnaast zijn 
recreatievaarders minder vaak dan in 2011 tevreden met de informatievoorziening met 
betrekking tot evenementen, golfhoogtes en de informatie via teletekst.  
 
Nr. Top 5 dalers tevredenheid 2011 2014 
  % (zeer) tevreden % (zeer) tevreden 
1. Toezicht patrouillevaartuigen RWS 55% 48% 
2. Vindbaarheid van informatie bij 

stremmingen 
47% 42% 

3. Informatievoorziening mbt evenementen 48% 43% 
4. Informatievoorziening mbt golfhoogtes 58% 54% 
5. Informatie via teletekst 57% 53% 

 
 
Belang van aspecten en impact op tevredenheid Rijkswaterstaat 
Met behulp van een prioriteitenmatrix is de impact (op de algemene tevredenheid) van 
de verschillende deelaspecten afgezet tegen de gemiddelde tevredenheidscores. 
Aspecten met de hoogste impact en hoge waardering, zijn aspecten waarvan 
Rijkswaterstaat het niveau moet proberen vast te houden en positief in de 
communicatie mee naar buiten kan treden. Dit betreft de volgende aspecten: 

 Kwaliteit van de vaarweg 
 Veiligheid op de vaarweg 
 Uitvoering van werkzaamheden op de vaarweg 
 Bediening van bruggen en sluizen 
 Onderhoud aan kribben, taluds, bruggen en sluizen. 

 
Om de tevredenheid van de recreatievaarders te verhogen kan Rijkswaterstaat zich 
richten op het verbeteren van aspecten met de hoogste impact en laagste waardering. 
Dit zijn vooral aspecten die met algemene informatievoorzieningen te maken hebben 
en informatievoorzieningen bij stremmingen.   
 
 
 



Gebruikerstevredenheidsonderzoek recreatievaart 2014  

Pagina 4 van 108 

Resultaten per proces voor alle vaargebieden exclusief kustvaart 
 
Verkeersmanagement 

 Over het algemeen zijn recreatievaarders tevreden met de bediening van 
bruggen en sluizen en zijn zij ook vaker tevreden dan in 2011. Dit is daarnaast 
ook een aspect met een hoge impact op de algemene tevredenheid met 
Rijkswaterstaat en moet daarom vastgehouden en eventueel gecommuniceerd 
worden.  

 De afstemming van bruggen en/of sluizen op elkaar kan nog verbeterd worden.  
 Recreatievaarders zijn (zeer) tevreden met de betrouwbaarheid waarmee de 

reistijd kan worden ingeschat en het gemiddelde rapportcijfer voor dit aspect is 
dan ook ruim voldoende (7,6). Dit rapportcijfer is sinds 2009 (6,9) elk jaar 
gestegen (2010: 7,1 en 2011: 7,3).  

 Volgens vier op de tien recreatievaarders zouden de waarden en normen in de 
recreatievaart af en toe nog wel verbeterd kunnen worden. Aan de andere kant 
zijn zes op de tien zijn van mening dat er goede waarden en normen gelden in 
de recreatievaart. Dit is gelijk met 2011, maar hoger dan in 2009 en 2010.  

 In vergelijking met 2011 (17%) hebben in 2014 meer recreatievaarders last 
gehad van stremmingen en oponthoud (22%).  

 
Informatievoorziening 

 Met de informatievoorziening met de betrekking tot de vaarweg zijn zeven op 
de tien recreatievaarders tevreden. Zij maken het meest gebruikt van het 
navigatiesysteem, marifoon en hydrografische kaarten voor en tijdens hun reis. 
Dit zijn ook de aspecten waar men het meest tevreden over is. Ondanks de 
hoge tevredenheid, hebben deze aspecten niet heel veel invloed op de 
algemene tevredenheid met Rijkswaterstaat. Het is dan ook voldoende als de 
kwaliteit zoals deze nu is behouden wordt.  

 Lichtkranten, sociale media, sms-diensten en teletekst worden het minst 
gebruikt en hier is men ook het minst vaak tevreden mee. Maar deze aspecten 
hebben ook minder impact op de tevredenheid met Rijkswaterstaat in het 
algemeen, wat betekent dat deze aspecten niet de grootste prioriteit hebben 
om de algemene tevredenheid te verbeteren.   

 De informatie rond onverwachte stremmingen en evenementen is nog een 
verbeterpunt. 

 Wat betreft de tevredenheid met de informatie zelf, scoort de juistheid en 
duidelijkheid van de informatievoorziening het hoogst. De vindbaarheid van de 
informatie kan nog verbeterd worden. Dit aspect, samen met de tijdigheid van 
informatie, zijn aspecten die veel invloed hebben op de algemene tevredenheid 
met Rijkswaterstaat en waarin dan ook geïnvesteerd dient te worden.  

 De bekendheid van de landelijke informatielijn is gedaald ten opzichte van 
2011, maar de bekendheid van de campagne ‘Varen doe je samen’ is gestegen.  

 
Aanleg, beheer en onderhoud 

 Recreatievaarders zijn tevreden over de kwaliteit van de vaarweg; bijna negen 
op de tien is tevreden. Voornamelijk de diepte en de breedte van de vaarweg 
scoren hoog. Over het algemeen zien we ten opzichte van 2011 een stijging in 
tevredenheid met de kwaliteit van de vaarwegen.  

 De beschikbaarheid van afmeervoorzieningen is een verbeterpunt; 15% is 
ontevreden. Dit is een belangrijk aspect voor de algemene tevredenheid met 
Rijkswaterstaat.  
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 Met de kwaliteit van afmeervoorzieningen zijn ruim een op de tien 
recreatievaarders ontevreden.  

 De zichtbaarheid van Rijkswaterstaat op het water en het toezicht van 
patrouillevaartuigen scoort niet bij alle recreatievaarders naar tevredenheid. 
Een op de drie antwoordt neutraal, wat ook kan betekenen dat ze 
Rijkswaterstaat weinig tegen komen op het water. Zes tot veertien procent is 
ontevreden over de zichtbaarheid en het toezicht van Rijkswaterstaat.  

 In vergelijking met 2011 (17%) hebben in 2014 meer recreatievaarders last 
gehad van stremmingen en oponthoud (22%). Stremmingen worden 
voornamelijk veroorzaakt door werkzaamheden en storingen. Wat betreft de 
werkzaamheden zijn nagenoeg zes op de tien recreatievaarders tevreden over 
de planning van het beheer en onderhoud en de afstemming van 
evenementen. Slechts een enkeling is ontevreden.  

 De aspecten die met stremmingen te maken hebben dienen toch nog verbeterd 
te worden, omdat deze invloed hebben op de tevredenheid met 
Rijkswaterstaat. Het gaat hier om de planning van het beheer en onderhoud en 
de duidelijkheid en juistheid van informatie bij stremmingen.  

 
Veiligheid 

 De veiligheid op de vaarweg wordt door de recreatievaarders hoog beoordeeld. 
Zeker als er specifiek naar de laatste reis wordt gevraagd, is bijna iedereen 
tevreden met de veiligheid. De tevredenheid ligt hoger dan in de voorgaande 
jaren.  

 Recreatievaarders voelen zich voornamelijk veilig in relatie tot zee-, visserij- en 
binnenvaart. Een kleine groep voelt zich niet altijd veilig in relatie tot collega 
recreatievaarders.  

 Als er onveilige situaties ontstaan, dan komt dat volgens de recreatievaarders 
voornamelijk doordat niet alle recreatievaarders de regels kennen, maar ook 
het gedrag heeft invloed, bijvoorbeeld te hard varen.  

 De veiligheid kan volgens de recreatievaarders verbeterd worden door het 
vaarbewijs te verplichten en door meer handhaving op snelheid.  

 Iets minder dan een kwart van de recreatievaarders was de afgelopen twee 
jaar betrokken bij een incident of near miss.  

 
Resultaten per proces kustvaart 
 
KPI’s 

 Bijna acht op de tien recreatievaarders in het kustgebied zijn tevreden met 
Rijkswaterstaat. Dit is nagenoeg gelijk aan de voorgaande jaren. 

 Rijkswaterstaat krijgt een gemiddeld rapportcijfer van een 7,6 van de 
kustvaarders. Dit ligt hoger dan in 2009 (7,3), 2010 en 2011 (beide 7,4). De 
kustwacht wordt beoordeeld met een 8,0 (in 2011 was dit een 7,8). 

 Met de informatievoorziening is 70% (zeer) tevreden en met de 
verkeersveiligheid is 92% dit. Veiligheid wordt door 72% gezien als één van de 
hoogste prioriteiten van Rijkswaterstaat.  

 Rijkswaterstaat wordt door 64% publieksgericht gevonden. Dit aandeel ligt 
bijna 10% hoger dan in 2010 en 2011. Het gemiddelde rapportcijfer voor de 
publieksgerichtheid ligt op een 7,0.  
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Verkeersmanagement 
 Nagenoeg negen op de tien kustvaarders zijn tevreden over de 

betrouwbaarheid waarmee de reistijd kan worden ingeschat. Het gemiddelde 
rapportcijfer dat hiervoor wordt gegeven ligt dan ook op een 7,8, wat hoger ligt 
dan in 2011 (7,2). 

 Volgens 63% van de kustvaarders gelden er in de recreatievaart goede 
waarden en normen.  

 
Informatievoorziening 

 Twee op de drie kustvaarders zijn tevreden met de informatievoorziening. Het 
meest tevreden zijn zij met de navigatiesystemen, marifoon en hydrografische 
kaarten. Van deze informatiebronnen wordt ook het meest gebruik gemaakt.  

 De vindbaarheid van de informatie kan nog iets verbeterd worden; 49% is 
(zeer) tevreden en 14% is hierover ontevreden.  

 Ook onder kustvaarders is de bekendheid van de campagne ‘Varen doe je 
samen’ gestegen van 49% in 2011 naar 74% in 2014. De landelijke 
informatielijn van Rijkwaterstaat is bij 40% bekend.  

 
Aanleg, beheer en onderhoud 

 Met de kwaliteit van de vaarweg is 90% van de kustvaarders (zeer) tevreden 
en over de uitvoering van werkzaamheden is 70% tevreden. Met de aansluiting 
van Noordzee op Waddenzee is nagenoeg negen op de tien tevreden (86%), 
wat hoger is dan in 2011 (75%).  

 Ook onder kustvaarders is te zien dat de zichtbaarheid en het toezicht met 
patrouillevaartuigen van Rijkswaterstaat nog verbeterd kan worden. Ook over 
het aantal patrouillevaartuigen van de kustwacht is iets minder dan de helft 
tevreden. Een meerderheid van de kustvaarders antwoord neutraal op de 
hiervoor genoemde aspecten, wat kan betekenen dat Rijkswaterstaat en de 
Kustwacht hun zichtbaarheid kunnen verbeteren.  

 Een op de drie kustvaarders heeft te maken gehad met stremmingen (34%), 
wat hoger ligt dan in 2011 (24%). Vooral het aantal stremmingen door 
werkzaamheden is gestegen (van 14% naar 39%). Wat betreft de informatie 
rondom stremmingen kan voornamelijk de vindbaarheid verbeterd worden 
(44% tevreden).  

 
Veiligheid 

 Met de veiligheid op de vaarweg is 85% van de kustvaarders tevreden en de 
verkeersveiligheid tijdens de laatst gevaren reis door wordt door 92% naar 
tevredenheid beoordeeld.  

 Nagenoeg zeven op de tien kustvaarders is de laatste twee jaar niet betrokken 
geweest bij incidenten of een near miss. 11% geeft aan te maken hebben 
gehad met een onklaar schip en 10% met materiële schade. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 
In juli en augustus 2014 is voor de vierde keer (na 2009, 2010 en 2011) het landelijke 
gebruikerstevredenheidsonderzoek (GTO) voor recreatievaart uitgevoerd. Met dit 
onderzoek krijgt Rijkswaterstaat inzicht in de tevredenheid van deze gebruikers over 
de vaarwegen in Nederland. De resultaten worden na analyse o.a. gebruikt als input 
voor beleids- en uitvoeringsadviezen en vertaald in verbeteracties. 
 
Rijkswaterstaat heeft met het Ondernemingsplan 2004-2008 en de Agenda 2012 een 
langjarige ontwikkeling ingezet. Sleutelbegrip in de veranderingen is Publieksgericht 
Netwerkmanagement. Dit houdt in dat RWS handelt vanuit de behoeften van het 
publiek en de gebruiker. Dit vergt naast kennis over het gebruik van de netwerken ook 
kennis over de wensen en meningen van ons publiek. Een belangrijke basis hiervoor is 
het verzamelen van publieksfeedback. Dit omvat het vooraf en achteraf onderzoeken 
wat de behoeften, wensen, beleving en motieven van het publiek zijn, zodat op basis 
daarvan realistische afspraken voor verbetering kunnen worden gemaakt.  
 
In het Ondernemingsplan 2015 (OP2015) is wederom een ambitie neergezet om de 
publieksgerichtheid en gebruikerstevredenheid op een hoger niveau te krijgen. Om die 
ambitie te realiseren zijn Kern Prestatie Indicatoren (KPI’s) ontwikkeld om de scores 
hierop te monitoren. Dit zijn acties op het gebied van verkeersveiligheid, 
informatievoorziening en netwerk overstijgende samenwerking met andere beheerders.  
 
Dit onderzoek heeft betrekking op de gebruikstevredenheid van recreatievaarders die 
op de Nederlandse vaarwegen en in het Nederlandse kustgebied hebben gevaren.  

1.2 Nieuwe opzet van rapport 
De verschillende deelaspecten uit het onderzoek werden de afgelopen jaren 
gerangschikt naar een ‘top 5 hoogste tevredenheid’ en een ‘top 5 minste 
tevredenheid’. Omdat bij deze rangschikking geen rekening wordt gehouden met het 
belang dat recreatievaarders aan het deelaspect hechten, is er in dit rapport een extra 
analyse toegevoegd. De belangrijkste verbeterpunten (volgens de recreatievaarders) 
zijn aspecten waarbij de impact op de algemene tevredenheid is meegenomen. 
Daarnaast wordt ook beschreven op welke punten Rijkswaterstaat goed scoort en die 
dan ook behouden moeten worden, omdat deze veel impact hebben op de algemene 
tevredenheid. Dit geeft een beter beeld van de mogelijkheden voor Rijkswaterstaat om 
de gebruikerstevredenheid verder te verhogen. 
 
Dit rapport is opgebouwd aan de hand van de kerntaken van RWS: 
verkeersmanagement, informatievoorziening, aanleg, beheer en onderhoud en 
veiligheid. Voordeel van deze indeling is dat de proceseigenaren hierdoor direct inzicht 
in de mogelijke verbeterpunten krijgen.  
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1.3 Onderzoeksopzet 
De doelpopulatie van het onderzoek zijn recreatievaarders die de afgelopen 12 
maanden minstens zeven keer gevaren hebben. De recreatievaarders zijn geworven uit 
verschillende bronnen. Als eerste is het respondentenpanel van TNS NIPO ingezet, 
waarin de panelleden die binnen de doelgroep vallen is gevraagd de vragenlijst online 
in te vullen. Vervolgens is de vragenlijst online uitgezet via verschillende websites die 
met recreatievaart te maken hebben. Daarnaast is een groot deel van de 
recreatievaarders benaderd in havens en bij sluizen en bruggen door een enquêteur 
van TNS NIPO. Zij hadden de mogelijkheid om de vragenlijst schriftelijk in te vullen of 
hun emailadres achter te laten, zodat ze de online vragenlijst toegestuurd kregen. 
In totaal zijn er 1.875 bruikbare vragenlijsten ingevuld, waarvan 1.641 over de zeven 
specifieke gebieden binnen Nederland en 234 recreatievaarders over het kustgebied.  
 
Trends  
Waar mogelijk worden de resultaten met het gebruikerstevredenheid onderzoek uit 
2011 vergeleken. Deze resultaten zijn in de grafiek en/of tekst opgenomen.  
Omdat er in 2011 naar de tevredenheid op de meest gevaren route is gevraagd en in 
2014 naar laatst gevaren route, is er een schaduwonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt 
dat de vraagstelling geen hele grote invloed heeft op de resultaten. Uitgebreidere 
uitleg en resultaten uit het schaduwonderzoek zijn te lezen in de bijlage.  
 
Percentages en significanties 
Percentages in de tekst kunnen als gevolg van afrondingsverschillen afwijken van de 
percentages in de grafieken. Wanneer het percentage zeer tevreden bijvoorbeeld 
5,37% is en het percentage tevreden is 73,24%, worden deze percentages in de 
grafieken naar beneden afgerond (respectievelijk naar 5% en 73%). In de tekst wordt 
echter gesproken over het percentage (zeer) tevreden van 79%. Dit is een optelling 
van de niet-afgeronde percentages. Op basis van de optelling van de percentages in de 
grafiek (5% + 73%) zou men echter een percentage van 78% verwachten.  
 

1.4 Leeswijzer  
Hoofdstuk 2 gaat in op de KPI-scores uit het Ondernemingsplan 2015.  
 
In hoofdstuk 3 wordt door middel van analyse gekeken welke impact de aspecten op 
de tevredenheid hebben.  
 
De hoofdstukken 4 tot en met 7 gaan in op de hoofdaspecten die in het onderzoek 
worden onderscheiden, te weten: 
 
 Verkeersmanagement 
 Informatievoorziening 
 Aanleg, beheer en onderhoud 
 Veiligheid 
 
Belangrijke significante verschillen tussen de zeven specifieke vaargebieden worden in 
de tekst beschreven. Als er wordt beschreven dat recreatievaarders uit Zuid-Holland 
vaker tevreden zijn dan gemiddeld, worden hier de recreatievaarders bedoeld waarbij 
hun laatste reis voornamelijk in Zuid-Holland plaats vond.  
 
In hoofdstuk 8 worden de vragen voor de specifieke vaargebieden beschreven.  
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In hoofdstuk 9 worden de resultaten beschreven van de recreatievaarders die tijdens 
hun laatste reis in het kustgebied hebben gevaren (Noordzee en Waddenzee). Deze 
recreatievaarders worden beschreven als kustvaarders en zij hebben een andere 
vragenlijst ingevuld dan de recreatievaarders die in één van de zeven gebieden binnen 
Nederland hebben gevaren. 
 
Een gedetailleerde beschrijving van algemene kenmerken van respondenten, de 
tevredenheidsscore op de verschillende aspecten voor elke regio, de resultaten van het 
schaduwonderzoek, de onderzoeksverantwoording en de vragenlijst zijn opgenomen in 
de bijlage.  
 
Alle rapporten en bijlagen zijn openbaar en te vinden op www.rijksoverheid.nl.  
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2 Resultaten KPI’s 2014 

2.1 Inleiding 
De Kern Prestatie Indicatoren (KPI’s) voor Publieksgericht Netwerkmanagement in het 
Ondernemingsplan 2015 richten zich op tevredenheid, informatievoorziening, veiligheid 
en publieksgerichtheid. De KPI’s worden in dit hoofdstuk ieder apart besproken. 

2.2 Tevredenheid Rijkswaterstaat 
Recreatievaarders zijn gevraagd naar hun tevredenheid met Rijkswaterstaat als 
beheerder van de vaarwegen. Nagenoeg acht op de tien recreatievaarders geven aan 
(zeer) tevreden te zijn over het beheer door Rijkswaterstaat (79%). Dit verschilt niet 
significant met de tevredenheid in 2011 (78%).  
Recreatievaarders in Noord-Nederland (85%), Oost-Nederland (86%) en Zeeland 
(85%) zijn vaker tevreden over Rijkswaterstaat als beheerder van de vaarwegen. In 
Midden-Nederland (73%) en Noord-Holland (70%) is men minder vaak tevreden.  
 
1 | Tevredenheid met Rijkswaterstaat 

 
Basis: 2014 n=1.570, 2011 n=1.332, 2010 n=1.377, 2009 n=1.492 
 
Aan de recreatievaarders is vervolgens gevraagd een rapportcijfer te geven voor 
Rijkswaterstaat. Gemiddeld krijgt Rijkswaterstaat een 7,5. Ook in 2011 kreeg 
Rijkswaterstaat een gemiddeld cijfer van een 7,5. Ook in 2010 en 2009 gaven de 
recreatievaarders Rijkswaterstaat gemiddeld een 7,5. 
In Noord-Nederland (7,6) en Oost-Nederland (7,7) geven de recreatievaarders een 
hoger cijfer. In Midden-Nederland (7,3) en Noord-Holland (7,4) geven de 
recreatievaarders Rijkswaterstaat gemiddeld een lager cijfer.  
 
2 | Verdeling gegeven rapportcijfers Rijkswaterstaat 

 
Basis: 2014 n=1.598, 2011 n=1.296 
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2.3 Informatievoorziening 
Met informatievoorziening wordt in dit rapport de tijdigheid, duidelijkheid, juistheid en 
vindbaarheid van de informatie bedoeld, evenals de betrouwbaarheid (van het 
inschatten) van de reistijd. Gemiddeld genomen geeft 64% van de recreatievaarders 
aan (zeer) tevreden te zijn over de informatievoorziening. Slechts 2% is (zeer) 
ontevreden en 34% antwoordt neutraal. 
Er zijn geen significante verschillen te zien tussen de regio’s.  
 
3 | Tevredenheid over de informatievoorziening 

 
Basis: 2014 n=1.604 
 

2.4 Veiligheid 
Rijkswaterstaat heeft als doelstelling dat 75% van de recreatievaarders van mening is 
dat Rijkswaterstaat veiligheid als hoogste prioriteit heeft. In het onderzoek van 2014 
geeft 69% dit aan, wat lager ligt dan de doelstelling. Wel wordt veiligheid het vaakst 
genoemd in vergelijking met de andere aspecten.  
Oost-Nederland is het enige vaargebied waar (ruim) driekwart van de 
recreatievaarders aangeeft dat veiligheid de hoogste prioriteit heeft (76%).  
 
4 | Prioriteit verkeersveiligheid bij Rijkswaterstaat 

 
Basis: 2014 n=1.621 
 
 
 

4% 60% 34% 2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2014

zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden

2%

7%

8%

20%

30%

49%

53%

69%

0 20 40 60 80 100

Betrouwbaarheid van de reistijd

Publieksgerichtheid van de
organisatie

Communicatie

Informatievoorziening m.b.t. de
vaarweg

Uitvoering van werkzaamheden

Bediening van bruggen en sluizen

Kwaliteit van de vaarweg

veiligheid van de vaarweg

2014



Gebruikerstevredenheidsonderzoek recreatievaart 2014  

Pagina 12 van 108 

5 | Redenen veiligheid geen prioriteit 
Recreatievaarders, die hebben aangegeven dat ze van mening zijn dat veiligheid niet 
een van de drie hoogste prioriteiten van Rijkswaterstaat is, zijn gevraagd hun 
antwoord te motiveren. 
 

 
“Als dat werkelijk het geval zou zijn, dan stonden de Randmeren en het 
Markermeer niet op deze manier vol met waterplanten. Daar het vastlopen van 
roeren, zwaarden en schroeven komen schepen in de problemen.” 
 
“Daarvoor moeten allerlei voorzieningen getroffen worden voor de duidelijkheid 
van de situatie voor watersporters” 
 
“De veiligheid is goed, wij ervaren de bediening als het meest zichtbaar.” 
 
“Door alle bezuinigingen op een veel te laag pitje komen staan, tijdens gehele 
vaarperiode geen boot of dergelijke van RWS gezien” 
 
“Omdat ik niet weet of zij veel doen aan veiligheid” 
 
“Weinig controle over snelheid varen en weinig toezicht op de vaarregels bij 
particulieren.” 
 

 
 

2.5 Publieksgerichtheid 
Bijna zes op de tien (57%) recreatievaarders zijn van mening dat Rijkswaterstaat 
publieksgericht is. 37% antwoordt neutraal en 6% is het er (helemaal) niet mee eens 
dat Rijkswaterstaat publieksgericht is. In vergelijking met 2011 zijn geen verschillen te 
zien.  
Door recreatievaarders uit Noord-Nederland wordt Rijkswaterstaat vaker 
publieksgericht gevonden (63%).  
 
6 | Publieksgerichtheid 

 
Basis: 2014 n=1.562, 2011 n=1.329, 2010 n=1.356, 2009 n=1.429 
 
Recreatievaarders is ook gevraagd een rapportcijfer te geven voor de 
publieksgerichtheid van Rijkswaterstaat. Gemiddeld krijgt Rijkswaterstaat een 7,0. Dit 
is gelijk aan het cijfer in 2010 en 2011. In 2009 lag het cijfer iets lager met een 6,8. 
Recreatievaarders in Oost-Nederland geven gemiddeld een hoger cijfer, namelijk een 
7,2.   
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7 | Verdeling rapportcijfers Publieksgerichtheid Rijkswaterstaat 

 
Basis: 2014 n=1.537, 2011 n=1.201, 2010 n=1.174, 2009 n=1.303 

2.6 Overzicht en conclusies KPI’s  
In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de KPI’s in 2014 en de doelstellingen 
uit het OP2015 weergegeven.  
 
8 | KPI’s en doelstelling OP2015  
 
  2009 2010 2011 2014 Doel  

OP2015 
Tevredenheid RWS % (zeer) tevreden 77% 81% 78% 79% 75% 

 rapportcijfer 7,5 7,5 7,5 7,5 * 

Informatievoorziening % (zeer) tevreden * * * 64% 75% 

Veiligheid % prioriteit * * * 69% 75% 

Publieksgerichtheid2 % (zeer) mee eens 46% 56% 55% 57% 70% 

rapportcijfer 6,8 7,0 7,0 7,0 7,0 
*niet uitgevraagd of niet vastgesteld 
 
Wat betreft de tevredenheid met Rijkswaterstaat als beheerder van de vaarwegen is 
het doel gehaald; 79% is (zeer) tevreden, wat hoger ligt dan de doelstelling van 75%. 
De doelstelling voor de informatievoorziening is 75% (zeer) tevreden. Van de 
recreatievaarders is 64% tevreden. Dit betekent niet dat de rest ontevreden is, er 
wordt voornamelijk door deze groep neutraal geantwoord.  
Veiligheid als hoogste prioriteit komt in de buurt van de doelstelling. 69% is van 
mening dat veiligheid de hoogste prioriteit heeft, wat iets lager ligt dan de doelstelling 
van 75%.  
Het gemiddelde rapportcijfer dat de recreatievaarders geven voor publieksgerichtheid 
ligt gelijk aan de doelstelling van een 7,0. Alleen als de stelling wordt voorgelegd dat 
Rijkswaterstaat publieksgericht is, geeft maar 57% aan het hier (helemaal) mee eens 
te zijn. Dit ligt lager dan de doelstelling van 70%. Ook hier geven recreatievaarders 
vaak aan het er niet mee eens, maar ook niet mee oneens te zijn.  
 
 
 
 
                                               
2 De KPI publieksgerichtheid uit het OP2015 wordt gemeten in het Reputatieonderzoek Rijkswaterstaat van 
Bestuursstaf en betreft een meting onder de Nederlandse bevolking. In dit onderzoek is alleen gemeten onder 
recreatievaarders.  
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9 | KPI’s en doelstelling OP2015  
 
KPI 
HVWN 
OP2015 

 2012 
Binnen-

vaart 

2012 
Passa-
giers- 
vaart 

2013 
Lood-
sen 

2014 
Zee-
vaart 

2014 
Recre-

ati-
vaart 

2014 
KPI 

HVWN 

Doel  
OP2015 

Tevreden-
heid RWS 

% (zeer) 
tevreden 

55% 71% 70% 84% 79% 72% 75% 

 
Om de overall KPI HVWN te meten is het gemiddelde genomen van de tevredenheid 
van binnenvaart 2012, passagiersvaart 2012, loodsen 2013, zeevaart 2014 en 
recreatievaart 2014. Hiermee komt de KPI van de tevredenheid met Rijkswaterstaat op 
72%. Recreatievaarders scoren bovengemiddeld in vergelijking met de andere 
schippers. Alleen zeevaarders zijn vaker tevreden over Rijkswaterstaat. 
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3 Belang van aspecten en impact op 
tevredenheid 

3.1 Inleiding 

Om te kunnen bepalen op welke deelaspecten Rijkswaterstaat actie zou moeten 
ondernemen, dient niet alleen naar de mate van tevredenheid te worden gekeken, 
maar ook naar het belang van de desbetreffende onderdelen. Door het belang af te 
zetten tegen de mate van tevredenheid kunnen prioriteiten worden toegekend. Het 
belang is bepaald door middel van een analyse naar welke impact de aspecten op de 
tevredenheid hebben. 
 

3.2 Tevredenheid vaarweg algemeen 

Aan de recreatievaarders is gevraagd aan te geven hoe tevreden men is met vijf 
aspecten van de vaarwegen van Rijkswaterstaat. Elk aspect wordt verder uitgewerkt 
verderop in de rapportage.  
Als we alleen naar deze vijf aspecten kijken, dan zijn recreatievaarders het meest 
tevreden met de kwaliteit van de vaarweg (86% tevreden), gevolgd door de veiligheid 
op de vaarweg (79%). Met de bediening van bruggen en sluizen is 74% (zeer) 
tevreden en zeven op de tien (70%) geven aan tevreden te zijn met de uitvoering van 
werkzaamheden op de vaarweg. Met de informatievoorzieningen met betrekking tot de 
vaarweg is 68% van de recreatievaarders tevreden.  
 
10 | Tevredenheid vaarweg algemeen 

 
Basis: 2014 n=1.599 / 1.600 / 1.532 / 1.573 / 1.571 
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3.3 Top 5 aspecten tevreden en ontevreden 

Recreatievaarders hebben voor ruim 90 aspecten aangeven hoe tevreden zij hiermee 
zijn. In onderstaande tabellen is de top 5 van aspecten weergegeven waarover 
recreatievaarders het vaakst (zeer) tevreden en (zeer) ontevreden over zijn. 
 
Top 5 hoogste tevredenheid  
Het meest tevreden zijn recreatievaarders over de verkeersveiligheid tijdens de laatste 
reis, 90% is hier (zeer) tevreden over. Met de breedte van de vaarweg en veiligheid in 
relatie tot zeevaart is 89% tevreden. Op de vierde plek staat de kwaliteit van de 
vaarweg (86% tevreden) samen met de diepte van de vaarweg (86%).   
 
Nr. Top 5 hoogste tevredenheid 2011 2014 
  % (zeer) 

tevreden 
% (zeer) 
tevreden 

1. Veiligheid tijdens laatste reis 88% 90% 
2. Breedte van de vaarweg 84% 89% 
3. Veiligheid in relatie tot zeevaart 88% 89% 
4. Kwaliteit van de vaarweg * 86% 
5. Diepte van de vaarweg 84% 86% 

* niet gevraagd in 2011 
 
In 2011 stond de verkeersveiligheid ook op de eerste plek (88%). De diepte en 
breedte van de vaarweg stonden toen respectievelijk op de tweede en derde plek.  

Top 5 hoogste ontevredenheid  
Recreatievaarders zijn over het algemeen het vaakst ontevreden over de 
afmeervoorzieningen. Het vaakst ontevreden is men met de kwaliteit van de 
afmeervoorzieningen bij spoorbruggen, 15% is hier (zeer) ontevreden over. Ook met 
de beschikbaarheid van afmeervoorzieningen is 15% ontevreden. 14% van de 
recreatievaarders is ontevreden met het toezicht van patrouillevaartuigen van 
Rijkswaterstaat op de naleving van regelgeving. Hetzelfde percentage is ontevreden 
over de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij (verkeers)bruggen (14%). Op de vijfde 
plek staat de informatievoorziening bij onverwachte stremmingen; 14% is hier (zeer) 
ontevreden over.   
 
Nr. Top 5 hoogste ontevredenheid  2011 2014 

  % (zeer) 
ontevreden 

% (zeer) 
ontevreden 

1. Kwaliteit afmeervoorzieningen 
spoorbruggen 

11% 15% 

2. Beschikbaarheid van 
afmeervoorzieningen 

14% 15% 

3.  Toezicht patrouillevaartuigen RWS 9% 14% 

4. Kwaliteit afmeervoorzieningen 
(verkeers) bruggen 

10% 14% 

5. Infovoorziening bij onverwachte 
stremmingen 

11% 14% 
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In 2011 waren de recreatievaarders is het meest ontevreden over de beschikbaarheid 
van afmeervoorzieningen. Op de tweede plek stond toen de informatievoorziening bij 
onverwachte stremmingen. Ook het toezicht van patrouillevaartuigen van 
Rijkswaterstaat stond in 2011 in de top 5 ontevredenheid.  

3.4 Belangrijkste onderwerpen 
Recreatievaarders is gevraagd wat zij het belangrijkste onderwerp vinden in het gebied 
waar zij het laatst gevaren hebben. De meerderheid noemt de veiligheid op de 
vaarweg als eerste (55%). De bediening van bruggen en sluizen (30%) en de kwaliteit 
van de vaarweg (27%) worden het vaakst genoemd als tweede belangrijk onderwerp.  
In Oost-Nederland (65%) en Zuid-Nederland (63%) wordt veiligheid het vaakst als 
eerste genoemd. In Midden-Nederland (46%) en Noord-Holland (48%) wordt dit 
onderwerp relatief minder vaak als belangrijkste onderwerp gezien.  
  
 
11 | Top 3 van belangrijkste onderwerpen 

 
Basis: 2014 n=1.569, 2011 n=1.402 
* In 2011 zijn andere categorieën gebruikt voor informatievoorziening en uitvoering van 
werkzaamheden daarom zijn deze percentages niet opgenomen in de grafiek.  
 

3.5 Impact van aspecten op tevredenheid 
Het belang van de deelaspecten is bepaald door middel van een rekenformule. Door de 
mate van samenhang (correlatiecoëfficiënt) tussen de tevredenheid op de verschillende 
deelaspecten en de algemene tevredenheid over RWS als beheerder van de vaarwegen 
te berekenen, wordt vastgesteld in welke mate de deelaspecten van belang zijn voor 
de overall tevredenheid van de recreatievaarders met Rijkswaterstaat. Dit geeft in feite 
de impact van de verschillende deelaspecten weer. Wanneer we de impact afzetten 
tegen de gemiddelde tevredenheidsscores op de deelaspecten, kan een 
prioriteitenmatrix met vier kwadranten worden samengesteld (figuur 12, pag 14, 15, 
16). De kwadranten zijn bepaald door op beide assen de mediaan te nemen. 
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waardering. Deze aspecten zijn de belangrijkste sterke punten van Rijkswaterstaat.  
Het aspect wat het meeste naar rechts staat en dus de meeste impact heeft op de 
tevredenheid met Rijkswaterstaat is de kwaliteit van de vaarwegen (nr.1). Ook de 
veiligheid op de vaarweg (nr.2) en de uitvoering van de werkzaamheden (nr.3) scoren 
relatief hoog en hebben veel impact. Andere aspecten die opvallen in dit kwadrant zijn 
de bediening van bruggen en sluizen (nr.5) en het onderhoud aan kribben, taluds, 
bruggen en sluizen (nr.11).  

Investeren en verbeteren 
In het kwadrant rechtsonder vinden we de aspecten met de hoogste impact en de 
laagste waardering volgens de recreatievaarders. Dit zijn aspecten die onder andere 
met de informatievoorziening te maken hebben, zoals de tijdigheid (nr.71) en de 
vindbaarheid (nr.74) van de verkeersinformatie. Het aspect informatievoorzieningen 
m.b.t. de vaarwegen (nr.4) ligt nog net in dit kwadrant. Dit aspect scoort gemiddeld 
laag, maar heeft wel veel impact op de algemene tevredenheid.  

Er valt ook een aantal aspecten in dit kwadrant die met stremmingen te maken 
hebben: 

 Planning van beheer en onderhoud (nr.76) 
 Duidelijkheid informatie bij stremmingen (nr.79) 
 Juistheid informatie bij stremmingen (nr.80) 

 

Lage prioriteit 
De aspecten linksonder worden relatief minder hoog gewaardeerd, maar worden ook 
impliciet minder belangrijk gevonden door de recreatievaarders. Dit zijn aspecten met 
lage prioriteit. Het zijn voornamelijk de aspecten die betrekking hebben op de 
informatievoorzieningen: 

 Informatie via e-mail (nr.47) 
 Informatie via sociale media (nr.48) 
 Informatie via teletekst (nr.50) 

Ook de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij spoorbruggen (nr.23) staat in dit 
kwadrant. Dit aspect wordt laag gewaardeerd, maar heeft niet zoveel impact op de 
algemene tevredenheid met Rijkswaterstaat.  

Vasthouden/bezuinigen 
De aspecten linksboven worden relatief hoog gewaardeerd, maar hebben minder 
invloed op de algemene tevredenheid over RWS. Dit zijn voornamelijk aspecten die te 
maken hebben met de informatievoorzieningen: 

 Informatie via almanak (nr.55) 
 Informatie via marifoon (nr.56) 
 Informatie via navigatiesysteem (nr.57) 
 Informatie via hydrografische kaarten (nr.54) 

Ook de veiligheid in relatie tot zeevaart (nr.86) en in relatie tot windmolenparken 
(nr.92) vallen in dit kwadrant.  
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12 | Prioriteitenmatrix 
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Algemene tevredenheid vaarwegen 32. wachttijd bij spoorbruggen 
1. Kwaliteit van de vaarweg 33. passeertijd bij spoorbruggen 
2. Veiligheid op de vaarweg 34. wachttijd bij (verkeers)bruggen 
3. Uitvoering van werkzaamheden op de vaarweg 35. passeertijd bij (verkeers)bruggen 
4. Informatievoorziening m.b.t. de vaarweg 36. wachttijd bij sluizen 
5. Bediening bruggen en sluizen 37. passeertijd bij sluizen 

Vaarwegen en dienstverlening 38. bediening van op afstand bediende bruggen en 
sluizen 

6. diepte van de vaarweg Op afstand bediende objecten 

7. breedte van de vaarweg 39. vlotheid 
8. diepte van de toegangsgeulen 40. dienstverlening 
9. breedte van de toegangsgeulen 41. veiligheid 
10. markering (betonning en kribbakens) 42. toegankelijkheid (bijv. voor het aan\van boord 

gaan) 
11. onderhoud van kribben, taluds, bruggen, sluizen, 
etcetera 43. afhandeling van ongeplande stremmingen 
12. beschikbaarheid afmeervoorzieningen Informatievoorzieningen 

13. brughoogte op de vaarweg 44. Telefonie 

14. aansluiting van het hoofdvaarwegennet op het 
onderliggend vaarwegennet 

45. Sms(diensten) 

15. zichtbaarheid van (het aantal) vaartuigen van 
Rijkswaterstaat op het 'water' 

46. Websites 

16. het toezicht van de patrouillevaartuigen van 
Rijkswaterstaat op naleving van de regelgeving 

47. E-mail 

Wachtplaatsen 48. Sociale media 

17. aantal wachtplaatsen bij spoorbruggen 49. Apps 

18. aantal wachtplaatsen bij (verkeers)bruggen 50. Teletekst 

19. aantal wachtplaatsen bij sluizen 51. Radioberichten 

20. de locatie van wachtplaatsen bij spoorbruggen 52. Brochures van Rijkswaterstaat 

21. de locatie van wachtplaatsen bij (verkeers)bruggen 53. watersportatlas 

22. de locatie van wachtplaatsen bij sluizen 54. hydrografische kaarten 

23. de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij 
spoorbruggen  

55.  Almanak 

24. de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij 
(verkeers)bruggen  

56. Marifoon 

25. de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij sluizen  57. Navigatiesysteem 
Dienstverlening bij sluizen en bruggen 58. Lichtkranten\drips 

26. verkeersaanwijzingen van verkeersposten  

27. inzet van stewards op sluizen  

28. bedieningstijden van verkeersbruggen  

29. bedieningstijden van sluizen  

30. aanmeldprocedures bij bruggen en sluizen  

31. afstemming van bruggen en\of sluizen op elkaar   
Soorten informatie Incidenten 

59. Weerberichten 
82. dienstverlening van de hulpdiensten in het 
algemeen 

60. Openingstijden van bruggen en sluizen 
83. snelheid waarmee de hulpdiensten ter plaatse 
zijn 
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61. Berichten voor de scheepvaart 

84. de zorg van Rijkswaterstaat voor de vlotheid 
en doorstroming op het water in geval van een 
incident\calamiteit 

62. Marifoonkanalen Veiligheid 

63. Brughoogte 85. laatste reis 

64. Betonning \ Vaarwegmarkering 86. … in relatie tot zeevaart 

65. Waterdieptes 87. … in relatie tot visserijvaart 

66. Waterstanden 88. … in relatie tot binnenvaart 

67. Golfhoogtes 89. … in relatie tot veerboten 

68. Incidenten 90. … in relatie tot bruine vloot 

69. Onverwachte stremmingen 91. … in relatie tot collega recreatievaarders 
70. Evenementen 92. … in relatie tot windmolenparken 
Ontvangen informatie  

71. Tijdigheid verkeersinformatie  

72. Duidelijkheid verkeersinformatie  

73. Juistheid verkeersinformatie  

74. Vindbaarheid verkeersinformatie  

75. Betrouwbaarheid inschatten reistijden  

Stremmingen  

76. Planning van beheer en onderhoud  

77. Afstemming  

78. Tijdigheid informatie bij stremmingen  

79. Duidelijkheid informatie bij stremmingen  

80. Juistheid informatie bij stremmingen  

81. Vindbaarheid informatie bij stremmingen  
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13 | Verbeterpunten vaargebied 
Recreatievaarders is gevraagd wat volgens hen nog verbeterpunten zijn in het 
vaargebied waar zij hun laatste reis hebben gevaren. 
 

 
“Afstemming bedieningstijden met overige beheerders, brugwachter zijn is een 
vak. Stoppen met werkstudenten die geen benul hebben van marifoon, invloed van 
wind op wachtende schepen.” 
 
“Als snelheid beter gehandhaafd zou worden zou onderhoud minder nodig zijn - de 
snelheid tast nu onevenredig de kades aan. 
 
“Betere samenwerking tussen RWS en locale beheerders, havenmeesters etc.” 
 
“Bij sluizen de Sluisregels op grote borden zetten, zodat iedereen het goed kan 
doen in de sluis.” 
 
“Graag had ik meer aanmeer plaatsen gezien waar je 12 of max 24 uur mag en 
kunt aanmeren zoals ook op de Oude IJssel.” 
 
“Juist omdat de Nederlandse vaarwegen door allerlei verschillende instanties 
worden beheerd, is er veel onduidelijkheid. In de overgangsgebieden gelden dan 
weer plotseling andere regels voor bijvoorbeeld vaste ligplaatsen, maar ook voor 
passanten.” 
 
“Op diepte houden van vaarwater en bestrijden overlast waterplanten.” 
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4 Verkeersmanagement 

4.1 Inleiding 

Als het gaat om verkeersmanagement wordt er gekeken naar de tevredenheid van de 
verkeersbegeleiding en de bediening van bruggen en sluizen. Ook komen in de 
hoofdstuk de bekendheid en de waardering van de bezuinigingen aan de orde. 
De volgende deelaspecten worden in dit hoofdstuk weergegeven: 
 

    Bediening van bruggen en sluizen 
 Dienstverlening bij sluizen 
 Dienstverlening bij bruggen 
 Afstand bediende bruggen en sluizen 
 Inschatten van de reistijd 
 Bezuinigingen 
     Waarden en normen 

 

4.2 Tevredenheid recreatievaart bediening van bruggen en sluizen 
Over het algemeen is bijna driekwart (74%) van de recreatievaarders (zeer) tevreden 
over de bediening van bruggen en sluizen. Slecht 7% van de recreatievaarders is 
(zeer) ontevreden over de bediening. Het zijn voornamelijk recreatievaarders uit 
Zeeland die ontevreden zijn over de bediening van bruggen en sluizen (12%). De 
reden hiervoor kan zijn dat men in deze regio relatief vaker te maken krijgt met 
bruggen en sluizen. 
In Noord-Nederland (79%) en Zuid-Nederland (80%) is men vaker tevreden over de 
bediening van bruggen en sluizen.  
 
Met de aanmeldprocedures bij bruggen en sluizen is 72% van de recreatievaarders 
tevreden en 6% is ontevreden.   
 
58% van de recreatievaarders is (zeer) tevreden met de afstemming van bruggen 
en/of sluizen op elkaar. 9% van de recreatievaarders is ontevreden over de 
afstemming. Het zijn ook hier weer vaker de recreatievaarders uit Zeeland die 
ontevreden zijn (14%). 
 
Bijna acht op de tien (78%) recreatievaarders zijn tevreden met de 
verkeersaanwijzingen van de verkeersposten. 
 
In vergelijking met 2011 zien we geen verschillen.  
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14 | Algemene tevredenheid bruggen en sluizen 

 
* is niet voorgelegd in 2011 
Basis: 2014 n=1.571/1.243/ 981/1.157, 2011 nmax=1.311 

4.3 Tevredenheid dienstverlening bij sluizen 
Van de ondervraagde recreatievaarders is 79% (zeer) tevreden over de 
bedieningstijden bij sluizen.  
Slechts 4% is (zeer) ontevreden met de bedieningstijden. In Zuid-Nederland is men 
vaker ontevreden (7%) met de bedieningstijden in vergelijking met de andere regio’s.  
 
Ook met de wachttijd bij sluizen is de meerderheid tevreden (69%). Een op de twintig 
(5%) is ontevreden over de wachttijden bij sluizen. 
 
Met de passeertijd bij sluizen zijn ook ruim zeven op de tien recreatievaarders 
tevreden (73%).  
 
In vergelijking met 2011 zijn recreatievaarders vaker tevreden over bovengenoemde 
aspecten.  Al is het niet zo dat men in 2011 vaker ontevreden was, maar toen werd er 
vaker neutraal geantwoord. 
 
Over de inzet van stewards bij sluizen is 62% van de recreatievaarders tevreden en 
drie op de tien antwoorden neutraal (30%). In Zeeland is men vaker ontevreden over 
de inzet van stewards in vergelijking met de andere regio’s (15% versus 8%).  
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15 | Tevredenheid dienstverlening bij sluizen 

 
Basis: 2014 n=1.300, 1.284, 1.281, 883, 2011 nmax=1.311 

4.4 Tevredenheid dienstverlening bij bruggen 
Driekwart van de recreatievaarders is (zeer) tevreden over de bedieningstijden van 
verkeersbruggen.  
De tevredenheidsscore van de wachttijd bij spoorbruggen ligt lager; 51% van de 
recreatievaarders is hierover tevreden en 10% is ontevreden over de wachttijd.  
Met de passeertijd bij spoorbruggen zijn nagenoeg zes op de tien (59%) 
recreatievaarders tevreden en een kleine groep (5%) is ontevreden. In Noord-Holland 
zijn recreatievaarders minder vaak tevreden over de passeertijd bij deze bruggen 
(51%). Door deze groep wordt vaker neutraal geantwoord in vergelijking met de 
andere gebieden (44% versus 36%).  
 
In vergelijking met de wacht- en passeertijden van spoorbruggen zijn 
recreatievaarders vaker tevreden over de wacht- en passeertijden bij 
(verkeers)bruggen. Bijna twee op drie (64%) recreatievaarders zijn (zeer) tevreden 
met de wachttijd bij (verkeers)bruggen en 69% is tevreden met de passeertijden bij 
deze bruggen.  
Het aandeel ontevreden recreatievaarders met de wachttijden ligt hoger in Midden-
Nederland in vergelijking met de andere vaargebieden (10% versus 5%).  
 
In vergelijking met 2011 zijn recreatievaarders vaker tevreden over de 
bedieningstijden van verkeersbruggen, de passeertijd van spoorbruggen en de 
wachttijd en passeertijd bij (verkeers)bruggen. 
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16 | Tevredenheid dienstverlening bij bruggen 

 
Basis: 2014 n=1.196/887/893/1.092/1.102, 2011 nmax=1.311 
 

4.5 Tevredenheid op afstand bediende bruggen en sluizen 
Over het algemeen zijn ruim zeven op de tien (71%) recreatievaarders (zeer) tevreden 
over de afstand bediende bruggen en sluizen. In Oost-Nederland is de 
tevredenheidsscore op dit aspect het hoogst (79%) en in Noord-Holland het laagst 
(64%). In dit laatste gebied wordt er vaker neutraal geantwoord (28% versus 21% 
gemiddeld).  
 
Aan de recreatievaarders die wel eens met op afstand bediende bruggen en sluizen te 
maken hebben gehad, is vervolgens nog een aantal aspecten voorgelegd. Over de 
vlotheid van deze bruggen en sluizen (76%) en de veiligheid (75%) zijn de 
recreatievaarders het vaakst tevreden. Met de dienstverlening zijn zeven op de tien 
recreatievaarders tevreden.  
De toegankelijkheid (bijvoorbeeld het aan en van boord gaan bij op afstand bediende 
bruggen/sluizen) en de afhandeling van ongeplande stremmingen hebben een lagere 
tevredenheidsscore (respectievelijk 57% en 54%). 9% van de recreatievaarders is 
ontevreden over de toegankelijkheid en 7% is ontevreden over de afhandeling van 
stremmingen.  
 
Als we kijken naar de verschillen tussen de vaarregio’s, dan zien we dat 
recreatievaarders in Noord-Nederland het vaakst tevreden zijn over de vlotheid (82%) 
en in Noord-Holland is men het vaakst ontevreden (13%).  
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17 | Tevredenheid op afstand bediende bruggen en sluizen 

 
 
Basis: 2014 n=1.208/1.090/1.062/1.079/992/664 
 
 
18 | Redenen ontevreden over bruggen en sluizen 
Aan recreatievaarders die ontevreden zijn over de aspecten wat betreft bruggen en 
sluizen, is gevraagd naar de reden en eventueel de locatie. 
 

 
“Bij veel bruggen moet je op een knop drukken die heel onhandig geplaatst is. 
Zeker als er wat golfslag is, moet je uitkijken dat je met je sloep niet tegen de paal 
beukt of je valt bijna in het water. Bij een aantal bruggen is het telefoonnummer 
pas te lezen als je er maar twee meter vanaf bent.” 
 
“Bij sommige handmatig bediende bruggen is de wachttijd te lang, waardoor je bij 
de volgende brug te laat bent.” 
 
“Bedientijden van verschillende bruggen sluiten soms slecht op elkaar aan. 
Daarnaast is het niet altijd duidelijk of wel of niet gemeld moet worden bij een 
brug of sluis.” 
 
“Wachttijd soms erg lang. Bedieningsknop voor aanmelding moeilijk te bereiken, 
geeft gevaarlijke situatie.” 
 
“Soms is er bediening voor beroepsvaart maar dan mag de recreatievaart niet 
meevaren.” 
 
“Onpersoonlijk en over het algemeen neemt de bediening meer tijd in beslag.” 
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4.6 Inschatten reistijd 
Recreatievaarders is gevraagd in hoeverre zij tevreden zijn over de betrouwbaarheid 
waarmee de reistijd van hun laatste reis in kon worden geschat. 85% is (zeer) 
tevreden over het inschatten van de reistijd en slechts 2% is (zeer) ontevreden. In 
Midden-Nederland is men iets vaker ontevreden (4%).  
 
19 | Tevredenheid inschatten reistijd laatste reis 

 
Basis: 2014 n=1.548 
 
Vervolgens is er ook naar een rapportcijfer gevraagd. Het gemiddelde rapportcijfer 
voor het inschatten van de reistijd is een 7,6. In vergelijking met de voorgaande jaren 
zit hier nog steeds een stijgende lijn in. In 2009 was het gemiddelde rapportcijfer een 
6,9, in 2010 een 7,1 en in 2011 gaven de recreatievaarders gemiddeld een 7,3.  
 
20 | Rapportcijfer inschatten reistijd 

 
Basis: 2014 n=1.536, 2011 n=1.240, 2010 n=1.064, 2009 n=1.279 
 

4.7 Bezuinigingen 
Net als veel andere overheidsinstellingen moet Rijkswaterstaat als beheerder van de 
vaarwegen de komende jaren bezuinigen op het beheer en onderhoud van de 
vaarwegen. Nagenoeg een kwart (23%) van de recreatievaarders is hiervan (zeer) 
goed op de hoogte. 46% is een beetje op de hoogte en ruim drie op de tien 
recreatievaarders zijn helemaal niet op de hoogte van de bezuinigingen.  
In Zeeland geeft men iets vaker aan (zeer) goed op de hoogte te zijn van de 
bezuinigingen (29%).  
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21 | Bekendheid bezuinigingen 

 
Basis: 2014 n=1.558 
 
De meerderheid geeft aan een beetje begrip te hebben voor de bezuinigingen op 
beheer en onderhoud van vaarwegen (63%). 15% van de recreatievaarders heeft er 
veel begrip voor en 22% heeft geen begrip voor de bezuinigingen.  
In Zuid-Nederland is er vaker veel begrip (21%).  
 
22 | Begrip voor bezuinigingen

 
Basis: 2014 n=1.559 
 
Aan de recreatievaarders is de volgende stelling voorgelegd: Meer bezuinigen op 
vaarwegen waar het minder druk is dan op vaarwegen waar het druk is. 
29% geeft aan hier veel begrip voor te hebben en 56% heeft hier een beetje begrip 
voor. 
 
23 | Begrip bezuinigingen op minder drukke vaarwegen

 
Basis: 2014 n=1.557 
 

4.8 Waarden en normen 
Zes op de tien recreatievaarders zijn van mening dat er in de recreatievaart goede 
waarden en normen gelden. Aan de andere kant vindt 13% dat dit niet het geval is. In 
vergelijking met 2011 zijn geen verschillen te zien. In vergelijking met 2009 en 2010 
geven recreatievaarders iets vaker aan het met de stelling eens te zijn.  
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Recreatievaarders die in Noord-Nederland hebben gevaren zijn het er vaker mee eens 
dat er goede waarden en normen zijn (66%) en recreatievaarders in Noord-Holland 
zijn het hier minder vaak mee eens(54%).  
 
24 | In de recreatievaart gelden goede waarden en normen 

 
Basis: 2014 n=1.601, 2011 n=1.385, 2010 n=1.326, 2009 n=1.561 
 
 
25 | Toelichting waarden en normen in de recreatievaart 
Aan recreatievaarders is gevraagd of zij een toelichting wilde geven op de stelling dat 
er in de recreatievaart goede waarden en normen gelden. 
 

 
“Alles gaat rustig en gemoedelijk. “ 
 
“Als er een probleem is wordt je door de meeste watersporters geholpen.” 
 
“Beleefdheid, elkaar helpen waar nodig, vriendelijk op het water” 
 
“De gestelde waarden en normen zijn goed alleen zou het voor iedereen die met 
een vaartuig vaart en zich op vaarwater begeeft een vaarbewijs moeten hebben 
zodat iedereen dan de (voorrangs)regels weet.” 
 
“De waarden en normen gelden nog steeds maar worden steeds minder 
uitgevoerd.” 
 
“De Mentaliteit op het water gaat achteruit (ik eerst)” 
 
“De onbeschoftheid van sommige boot bestuurders vooral bij sluizen enen 
bruggen.” 
 
“Een aantal recreatievaarders weet niet dat zij veel goven maken met hard voorbij 
varen. Het aansluiten op ligplaatsen is onvoldoende. Het begrip grote \ kleine 
schepen is vrijwel onbekend.” 
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4.9 Conclusie 
Over het algemeen zijn recreatievaarders tevreden met de bediening van bruggen en 
sluizen en zijn zij vaker tevreden dan in 2011. Zodra de recreatievaarders hier vaker 
mee te maken hebben, bijvoorbeeld als men in Zeeland heeft gevaren, wordt er vaker 
aangegeven dat men ontevreden is. Vooral de afstemming van bruggen en/of sluizen 
op elkaar kan nog verbeterd worden. In Zeeland is het belangrijkste verbeterpunt de 
inzet van stewards op sluizen.  
Met de wachttijden en passeertijden bij verkeersbruggen zijn de recreatievaarders 
vaker tevreden dan met de wacht- en passeertijden bij spoorbruggen.  
Driekwart is tevreden met de op afstand bediende bruggen en sluizen, maar de 
toegankelijkheid en de afhandeling bij ongeplande stremmingen kan nog verbeterd 
worden.  
Recreatievaarders zijn (zeer) tevreden met de betrouwbaarheid waarmee de reistijd 
kan worden ingeschat en het gemiddelde rapportcijfer voor dit aspect is dan ook ruim 
voldoende (7,6). Dit rapportcijfer is sinds 2009 (6,9) elk jaar gestegen (2010: 7,1 en 
2011: 7,3).  
Een op de drie (31%) recreatievaarders is niet op de hoogte van de bezuinigingen van 
Rijkswaterstaat, maar de meerderheid heeft hier wel begrip voor.  
Volgens vier op de tien recreatievaarders zouden de waarden en normen in de 
recreatievaart af en toe nog wel verbeterd kunnen worden, maar zes op de tien zijn 
van mening dat er goede waarden en normen gelden in de recreatievaart. Dit is gelijk 
met 2011, maar hoger dan in 2009 en 2010.  
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5 Informatievoorziening 

5.1 Inleiding 
Informatievoorziening is belangrijk voor de algemene tevredenheidsscore van 
Rijkswaterstaat. In dit hoofdstuk worden de volgende aspecten van 
informatievoorziening besproken: 
 
 Informatievoorziening m.b.t. de vaarweg 
 Gebruik van informatiebronnen en communicatiemiddelen 
 Tevredenheid met communicatiemiddelen 
 Tevredenheid onderwerpen informatievoorziening 
 Deelaspecten informatievoorziening 
 Bekendheid en gebruik websites 
 Landelijke informatielijn 
 Bekendheid campagne ‘Varen doen we samen’ 

5.2 Tevredenheid informatievoorziening m.b.t. de vaarweg 
Aan de recreatievaarders is gevraagd in hoeverre zij tevreden zijn over de 
informatievoorziening met betrekking tot de vaarwegen van Rijkswaterstaat. Bijna 
zeven op de tien (68%) recreatievaarders zijn (zeer) tevreden. Een kwart antwoordt 
neutraal en 7% is (zeer) ontevreden over de informatievoorziening. In Noord-
Nederland (74%) en Oost-Nederland (74%) zijn de recreatievaarders vaker tevreden 
en in Zuid-Holland (59%) is men minder vaak tevreden.  
 
26 | Tevredenheid informatievoorziening m.b.t. de vaarweg 

 
Basis: 2014 n=1.573 
 

5.3 Gebruik van informatiebronnen/communicatiemiddelen 
Recreatievaarders is een aantal informatiebronnen en communicatiemiddelen 
voorgelegd. Zij zijn gevraagd in hoeverre deze middelen worden gebruikt vooraf en 
tijdens de reis.  
 
Het navigatiesysteem en de marifoon worden het vaakst gebruikt (80%). De 
hydrografische kaarten, websites en telefoon worden door 76% van de 
recreatievaarders vaak tot soms gebruikt vooraf of tijdens de reis. Van sms-diensten 
(46%), lichtkranten (44%) en teletekst (41%) wordt het minst gebruik gemaakt.  
 
In 2011 werd er het meest gebruik gemaakt van de mobiele telefoon, internet via de 
computer en radioberichten vooraf of tijdens de reis.  
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27 | Gebruik communicatiemiddelen 

 
*Niet voorgelegd 
Basis: 2014 
n=1.160/1.161/1.304/1.353/1.423/1.335/1.311/1.132/1.169/1.165/1.259/1.065/1.135/963/ 
1.029, 2011 nmax=1.319 
 

5.4 Tevredenheid van informatiebronnen/communicatiemiddelen 
Na het gebruik is er gevraagd naar de tevredenheid met de informatiebronnen en 
communicatiemiddelen. Met de hydrografische kaarten (79%), marifoon (78%) en 
navigatiesystemen (78%) zijn recreatievaarders het meest tevreden.  
 
De tevredenheidsscores van de lichtkranten (50%), sms(diensten) (50%) en sociale 
media (45%) zijn het laagst. Dit zijn ook de middelen die het minst worden gebruikt en 
er wordt dan ook vaker neutraal geantwoord als er naar de tevredenheid wordt 
gevraagd.  
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28 | Tevredenheid met informatiebronnen/communicatiemiddelen 
 

 
* niet voorgelegd 
Basis: 2014 n=1.029/1.215/1.177/882/ 965/1.139/ 1.065/778/ 856/ 739/ 793/ 746, 2011 nmax 
= 1.143 
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29 | Redenen ontevreden communicatievoorzieningen 
Als de recreatievaarders (deels) ontevreden waren over de 
communicatievoorzieningen, is er gevraagd naar de reden. 
 

 
“De Almanak verouderd snel en is daarom best prijzig. Het is lastig zoeken soms.” 
”Bij sluizen wordt niet altijd de marifoon beantwoord door sluispersoneel.” 
 
“De websites voor bedieningstijden van bruggen en sluizen en van waterhoogtes 
vind ik niet echt gebruiksvriendelijk. “ 
 
“Hydrografische kaarten zouden in de winter klaar moeten zijn zodat je voor een 
nieuw seizoen de juiste kaarten hebt. 1812 en 1810 waren dit keer beloofd voor 
juni en nu nog niet klaar.” 
 
“Marifoon kanaal 18/84, kanaal 84 geeft nooit respons?!” 
 
“Website van RWS is een heel gedoe. Suggestie aparte site alleen voor recreatie.” 
 
“Telefonisch contact met RWS levert vaak een gesprek op waaruit blijkt dat de 
medewerker vanaf dezelfde website de informatie krijgt. Vaak is de website van 
rws aanleiding om aanvullende informatie te bevragen.” 
 

 

5.5 Tevredenheid onderwerpen informatievoorziening 
Recreatievaarders kunnen over verschillende onderwerpen informatie ontvangen (zie 
figuur 30). Over het algemeen zijn de recreatievaarders (zeer) tevreden over de 
verschillende onderwerpen. Ongeveer 70% tot 80% is tevreden.  
De tevredenheidsscores van de onderwerpen golfhoogtes (54%), incidenten (47%), 
onverwachte stremmingen (42%) en evenementen (43%) liggen gemiddeld wat lager. 
Op deze onderwerpen antwoorden de recreatievaarders vaker neutraal.  
Het vaakst ontevreden (14%) zijn recreatievaarders over de informatie rondom 
onverwachte stremmingen.  
 
In Noord-Nederland zijn de recreatievaarders vaker dan gemiddeld (zeer) ontevreden 
over de waterdieptes (10% versus 7%) en in Midden-Nederland is men vaker 
ontevreden over de golfhoogtes (8% versus 5% gemiddeld) en de waterstanden (5% 
versus 3% gemiddeld).  
In Zuid-Holland ligt de tevredenheidsscore op het aspect onverwachte stremmingen 
het laagst (34% versus 42% gemiddeld).  
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30 | Tevredenheid onderwerpen informatievoorziening 
 

 
Basis: 2014 n= 1.490/ 1.430/ 1.104/ 1.486/ 1.422/ 1.325/ 1.440/ 1.229/ 1.002/ 1.053/ 1.199/ 
1.107, 2011 nmax=1.302 

5.6 Tevredenheid deelaspecten informatievoorziening 
De recreatievaarders hebben ook de deelaspecten van de informatievoorziening 
beoordeeld. 64% is (zeer) tevreden over de juistheid van de informatie en 65% is 
tevreden over de duidelijkheid. 
Zes op de tien recreatievaarders (60%) geven aan (zeer) tevreden te zijn met de 
tijdigheid van de informatie.  
De vindbaarheid scoort lager; 44% is hierover (zeer) tevreden en 13% is (zeer) 
ontevreden over de vindbaarheid van de informatie. Ook heeft men vaker dan bij de 
andere aspecten een neutrale mening (43%).  
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31 | Tevredenheid deelaspecten informatievoorziening 

 
Basis: 2014 n=1.446/ 1.455/ 1.427/ 1.443 
 
 
32 | Redenen ontevreden over informatievoorziening 
Als de recreatievaarders (deels) ontevreden waren over de onderwerpen van 
informatie of de deelaspecten, is gevraagd naar de reden van ontevredenheid. 
 

 
“Bij calamiteiten graag snellere berichtgeving (twitter)” 
 
“Als er sprake is van hinder\onverwachte stremming is niet altijd duidelijk waar het 
aan ligt of wanneer het weer opgelost zal worden. Soms krijg je daar hele 
tegenstrijdige info over.” 
 
“Brug openingen moeilijk vindbaar op internet” 
 
“De moeilijkheid is om te ontdekken waar die informatie te vinden is” 
 
“Informatie is te verspreid. Vooral brughoogten zijn soms zoekplaatjes, verkeerde 
schalen of niet zichtbaar tgv remmingen etc.” 
  

 

5.7 Websites 
Recreatievaarders is gevraagd in hoeverre zij gebruik maken van de voorgelegde 
websites.  
De meerderheid van de websites wordt minder dan 1 keer per maand gebruikt of nooit 
door de ondervraagde recreatievaarders. 
Gemiddeld worden de websites door ongeveer 15% wekelijks tot maandelijks gebruikt. 
De mobiele website van rws (m.rws.nl) is het minst bekend; 28% kent de website niet 
en meer dan de helft maakt nooit gebruik van de website (52%). De ‘normale’ website 
van Rijkswaterstaat (rijkswaterstaat.nl) is bij 81% bekend en van de totale groep 
ondervraagde bezoekt 54% de website wel eens.  
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33 | Gebruik websites 

 
 
Basis: 2014 n=1610/ 1603/ 1604/ 1594/ 1607 
 

5.8 Landelijke informatielijn 
De landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 voor informatie over de 
vaarweg is bij nagenoeg vier op de tien recreatievaarders bekend (39%). Degene die 
in Zuid-Holland hebben gevaren zijn hier vaker mee bekend dan de recreatievaarders 
uit Noord-Nederland (46% versus 32%).  
In 2011 lag de bekendheid nog een stuk hoger met 49%.  
 
34 | Bekendheid landelijke informatielijn 

 
Basis: 2014 n=1.624, 2011 n=1.391 
 

5.9 Bekendheid campagne ‘Varen doen we Samen’ 
Rijkswaterstaat voert samen met een aantal partners de campagne ‘Varen doen we 
Samen’. Zes op de tien recreatievaarders zijn bekend met deze campagne. De 
bekendheid is gestegen ten opzichte van 2011 toen nagenoeg de helft (49%) aangaf 
de campagne te kennen.  
In Zeeland (69%) en Oost-Nederland (69%) kent men de campagne vaker. In Noord-
Holland is dit minder vaak (53%).  
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35 | Bekendheid campagne ‘Varen doen we Samen’ 

 
Basis: 2014 n=1.621, 2011 n=1.391 
 

5.10 Conclusie 
Met de informatievoorziening met de betrekking tot de vaarweg zijn zeven op de tien 
recreatievaarders tevreden. Zij maken het meest gebruikt van het navigatiesysteem, 
Marifoon en hydrografische kaarten voor en tijdens hun reis. Dit zijn ook de aspecten 
waar men het meest tevreden over is. Lichtkranten, sociale media, sms-diensten en 
teletekst worden het minst gebruikt en hier is men ook het minst vaak tevreden mee.  
Het meest tevreden zijn de recreatievaarder met de weerberichten, informatie over 
betonning en vaarwegmarkering en de marifoonkanalen. De informatie rond 
onverwachte stremmingen en evenementen is nog een verbeterpunt. 
Wat betreft de tevredenheid met de informatie zelf, scoort de juistheid en duidelijkheid 
van de informatievoorziening het hoogst. De vindbaarheid van de informatie kan nog 
verbeterd worden.  
De bekendheid van de landelijke informatielijn is gedaald ten opzichte van 2011, maar 
de bekendheid van de campagne ‘Varen doe je samen’ is gestegen.  
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6 Aanleg, beheer en onderhoud 

6.1 Inleiding 
Zoals besproken in hoofdstuk 3 zijn vooral de aspecten kwaliteit van de vaarweg en 
uitvoering werkzaamheden van invloed op de algemene tevredenheid over 
Rijkswaterstaat.  
 
Onder aanleg, beheer en onderhoud vallen de volgende deelaspecten, die 
achtereenvolgens in dit hoofdstuk worden besproken: 

• Kwaliteit van de vaarweg en uitvoering van werkzaamheden  
• Vaarweg op route 
• Toegangsgeulen 
• Markering 
• Onderhoud 
• Wachtplaatsen 
• Afmeervoorzieningen 
• Zichtbaarheid en toezicht Rijkswaterstaat 
• Stremmingen en oponthoud 

6.2 Tevredenheid vaarweg algemeen 
De ruime meerderheid van de recreatievaarders is tevreden over de kwaliteit van de 
vaarweg; 86% is (zeer) tevreden. In Oost-Nederland ligt de gemiddelde 
tevredenheidsscore hoger (93%) en in Midden- Nederland lager (80%). In dit laatste 
gebied is 5% (zeer) ontevreden ten opzichte van 2% van de andere gebieden  
 
Zeven op de tien recreatievaarders is (zeer) tevreden over de uitvoering van 
werkzaamheden op de vaarweg. Een kleine groep (4%) is ontevreden. Ook hier geven 
recreatievaarders uit Oost-Nederland (78%) vaker aan tevreden te zijn en zijn degene 
uit Midden-Nederland (63%) en Noord-Holland (63%) minder vaak tevreden.  
 
36 | Tevredenheid vaarweg algemeen 

 
Basis: 2014 n=1.599/ 1.600 
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6.3 Vaarweg op route 
Recreatievaarders zijn gevraagd een aantal aspecten te beoordelen in het gebied van 
hun laatste reis.  
De ruime meerderheid is (zeer) tevreden over de diepte (86%), breedte (89%) en 
brughoogte (79%) op/van de vaarweg. Ook de aansluiting van het hoofdvaarwegennet 
op het onderliggend vaarwegennet wordt door 83% naar tevredenheid beoordeeld.  
 
In Zuid-Holland is men vaker (zeer) tevreden met de diepte van de vaarweg (92%). 
De recreatievaarders uit Oost-Nederland geven vaker aan tevreden te zijn over de 
brughoogte op de vaarweg (86%). In Noord-Holland zijn ze minder vaak tevreden over 
de aansluiting van het hoofdvaarwegennet op het onderliggende vaarwegennet (77%).  
 
Over het algemeen zijn de recreatievaarders iets vaker tevreden in vergelijking met 
2011.  
 
37 | Tevredenheid vaarweg op route 

 
Basis: 2014 n=966/1.512/ 1.434/ 1.431, 2011 nmax=1.349 
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38 | Verbeterpunten van de kwaliteit van vaarwegen 
Recreatievaarders zijn gevraagd om te beschrijven wat als eerste moet worden 
aangepakt om de vaarwegen te verbeteren. 
 

 
“Bredere vaarwegen voor pleziervaart zodat deze niet door de commerciële 
vaargeul hoeven te varen. Als voorbeeld: Het Hollands Diep vanaf Strijensas naar 
Willemstad. De vaarbreedte voor pleziervaart is op sommige stukken te smal. 
Verder is het wenselijk in bepaalde ondiepe gedeelte in een vaargebied vaarbaar te 
maken.” 
 
“De doorvaarhoogte van de nood brug ver de Maandagse Wetering tussen 
Noordwijk en Voorhout verhogen naar 2.20 mtr! Tijdelijke bruggen dienen altijd op 
hoogte van de originele doorvaart geïnstalleerd te worden.” 
 
“Onderhoud van bruggen en sluizen. Voorbeeld (Ketelbrug).’’ 
 
“Verhoging van de vaste bruggen in verband met recreatievaart en op tijd 
baggeren.’’ 

 

6.4 Toegangsgeulen 
Naast de vaarwegen is er specifiek ingegaan op de toegangsgeulen op de route van de 
laatste gevaren reis. Bijna negen op de tien recreatievaarders zijn (zeer) tevreden met 
de breedte en de diepte van de toegangsgeulen (beide 86%). In Midden-Nederland is 
de groep die aangeeft (zeer) ontevreden te zijn over de diepte van de toegangsgeulen 
iets groter dan gemiddeld (5% versus 3%). 
 
In vergelijking met 2011 zijn recreatievaarders vaker tevreden met de toegangsgeulen 
op de vaarroute.  
 
39 | Tevredenheid toegangsgeulen 
 

 
Basis: 2014 n=1.462/ 1.470, 2011 nmax=1.349 
 

6.5 Markering 
Doormiddel van onder andere betonning en kribbakens wordt de markering 
aangegeven in de vaarwegen. 85% van de recreatievaarders is (zeer) tevreden met de 
markering. Dit is hoger dan in 2011. 
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In Zeeland is het aandeel recreatievaarders dat aangeeft ontevreden te zijn over de 
markering iets groter dan gemiddeld (4% versus 2%).  
 
40 | Tevredenheid markering 

 
Basis: 2014 n=1.486, 2011 nmax=1.349 

6.6 Onderhoud 
Met het onderhoud van kribben, taluds, bruggen, sluizen etc in het gebied van de 
laatst gevaren reis zijn acht op de tien recreatievaarders tevreden. In Noord-Holland is 
men iets minder vaak tevreden (74%) en geeft men vaker een neutraal antwoord in 
vergelijking met de andere gebieden (25% versus 17%).  
Ook hier is een lichte stijging te zien in tevredenheid ten opzichte van 2011 (80% 
versus 75%).  
 
41 | Tevredenheid onderhoud 

 
Basis: 2014 n=1.450, 2011 nmax=1.349 

6.7 Wachtplaatsen 
Recreatievaarders zijn gevraagd naar hun tevredenheid wat betreft het aantal en de 
locaties van wachtplaatsen.  
 
Nagenoeg zes op de tien recreatievaarders zijn tevreden over het aantal wachtplaatsen 
bij spoor- en (verkeers)bruggen (beide 59% (zeer) tevreden). Aan de andere kant is 
12% (zeer) ontevreden over het aantal wachtplaatsen bij spoorbruggen en 13% is 
ontevreden over het aantal bij (verkeers)bruggen. Voornamelijk in de regio Noord-
Holland is men ontevreden over het aantal wachtplaatsen bij (verkeers)bruggen 
(18%).  
De tevredenheid met aan het aantal wachtplaatsen bij sluizen ligt hoger; 68% is (zeer) 
tevreden. 9% is (zeer) ontevreden over het aantal wachtplaatsen op deze locaties. 
 
Naast het aantal wachtplaatsen is er gevraagd naar de tevredenheid met de locaties 
van de wachtplaatsen.  
Ook hier is te zien dat recreatievaarders vaker tevreden zijn over de locaties van de 
wachtplaatsen bij sluizen (70%) dan bij (verkeers)bruggen (61%) en spoorbruggen 
(54%).  
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In Noord-Holland is men minder vaak tevreden over de locaties bij (verkeers)bruggen 
(50%) en sluizen (58%). In Zeeland geven recreatievaarders minder vaak aan 
tevreden te zijn over de locatie bij (verkeers)bruggen (48%) en spoorbruggen (44%).  
 
In vergelijking met 2011 zijn de recreatievaarders iets vaker tevreden over de 
wachtplaatsen.  
 
42 | Tevredenheid wachtplaatsen 

 
 
Basis: 2014 n=1.055/ 1.204/ 1.337/ 1.029/ 1.180/ 1.334, 2011 nmax=1.314 

6.8 Afmeervoorzieningen 
Ruim de helft van de recreatievaarders is (zeer) tevreden over de beschikbaarheid van 
afmeervoorzieningen (57%). In Midden-Nederland zijn zij vaker tevreden (64%) dan in 
Zuid-Holland (49%).  
15% van de recreatievaarders is ontevreden over de beschikbaarheid van 
afmeervoorzieningen in het gebied waar zij gevaren hebben. In Oost-Nederland is men 
vaker ontevreden (20%) en in Noord-Nederland (10%) en Midden-Nederland (8%) is 
men minder vaak ontevreden.   
 
Met de kwaliteit van de afmeervoorzieningen wordt onder ander de juiste hoogte van 
de bolders en juiste afstand van de palen bedoeld.  Recreatievaarders zijn het vaakst 
tevreden over de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij sluizen (62%) gevolgd door 
(verkeers)bruggen (56%) en spoorbruggen (51%).  
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43 | Tevredenheid afmeervoorzieningen 

 
Basis: 2014 n=1.501/ 1.070/ 1.208/ 1.342, 2011 nmax=1.134 
 
44 | Redenen ontevredenheid kwaliteit van vaarwegen, wachtplaatsen en 
afmeervoorzieningen 
De redenen van ontevredenheid van vaarwegen, wachtplaatsen en 
afmeervoorzieningen. 
 

 
“Bij bruggen en sluizen weinig of geen voorzieningen om af te meren voor recreatie 
vaart. (Ringvaart Haarlemmermeer, Stad Haarlem).’’ 
 
“Bij een aantal wachtplaatsen (bijvoorbeeld in Gouda\Spoorbrug en Alphen a\d 
Rijn) moet je soms lang wachten of zelfs onverhoopt overnachten maar de 
loopplanken naar de wal zijn van de wachtsteigers weggehaald.” 
 
“Sommige spoorbruggen worden maar mondjesmaat bediend per dag. Wat vaker 
draaien zou zo veel schelen.’’ 
 
“Er zijn in Noord Holland alleen maar wachtplaatsen en bijna geen afmeerplaatsen 
degene die er zijn, zijn in beslag genomen door illegale liggers die geen liggeld 
willen betalen voor een ligplaats en daarom de plaatsen bezet houden.’’ 
 
“Vaak moet je voor spoorbruggen maar rond blijven dobberen omdat er niet 
voldoende aanleg is bij de wachtplaatsen.” 

 

6.9 Zichtbaarheid en toezicht Rijkswaterstaat 
Zes op tien (61%) recreatievaarders zijn (zeer) tevreden met de zichtbaarheid van 
(het aantal) voertuigen van Rijkswaterstaat op het water. Een op de drie (33%) 
antwoordt neutraal en 6% is ontevreden over de zichtbaarheid van Rijkswaterstaat. In 
Zeeland zijn recreatievaarders vaker ontevreden met de zichtbaarheid van 
Rijkswaterstaat op het water (10%).  
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Recreatievaarders zijn minder tevreden over het toezicht van Rijkswaterstaat. 48% 
geeft aan (zeer) tevreden te zijn over het toezicht op naleving van regelgeving door de 
patrouillevaartuigen van Rijkswaterstaat. 14% is ontevreden over het toezicht. Dit 
aandeel is groter in de regio Zuid-Nederland (19% ontevreden). 
In vergelijking met 2011 (55%) is de tevredenheid over het toezicht gedaald.  
 
45 | Tevredenheid zichtbaarheid en toezicht Rijkswaterstaat 

 
Basis: 2014 n=1.358/ 1.295, 2011 nmax=1.349 
 
 

6.10 Stremmingen en oponthoud 
Een op de vijf (22%) recreatievaarders heeft de afgelopen 12 maanden stremmingen 
of oponthoud gehad op de vaarweg. Dit percentage ligt hoger dan in 2011 (17%) en 
2010 (16%). Voornamelijk bij bruggen en sluizen hebben de recreatievaarders 
oponthoud ervaren.  
In Zuid-Holland heeft men vaker last gehad van stremmingen en oponthoud (31%) en 
in Zuid-Nederland had men hier minder last van (16%). 
 
46 | Stremmingen 
 

 
Basis: 2014 n=1.607, 2011 n=1.389, 2010 n=1.399 
 
De stremmingen en oponthoud zijn voornamelijk veroorzaakt door werkzaamheden 
(43%) en storingen (29%). In Zeeland hadden recreatievaarders vaker last van 
storingen (56%) dan van werkzaamheden (26%).  
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47 | Oorzaak van stremmingen 

 
Basis: 2014 n=345 
 
Als gevolg van de stremmingen heeft 34% van de recreatievaarders een alternatieve 
route gevaren. In Zuid-Holland koos men relatief vaker voor een alternatieve route 
(49%).  
Met de alternatieve route was 59% van de recreatievaarders tevreden. Degene die niet 
tevreden waren over de alternatieve route gaven voornamelijk als reden aan dat het 
veel langer duurde dan gepland omdat men om moest varen.  
 
48 | Alternatieve route gekozen 
 

 
Basis: 2014 n=353 
 
Nagenoeg zes op de tien (58%) van de recreatievaarders zijn (zeer) tevreden over de 
planning van het beheer en onderhoud van de vaarwegen, zodat de recreatievaart zo 
min mogelijk wordt gehinderd. In Noord-Nederland is men vaker tevreden met de 
planningen (66%) dan in Zuid-Holland (50%).  
 
Slechts 5% is (zeer) ontevreden over de planningen rondom beheer en onderhoud.  
Eenzelfde beeld zien we bij de tevredenheid wat betreft het afstemmen van planningen 
bij evenementen, zodat de vaarweg minimaal gestremd is. 55% van de 
recreatievaarders is hier tevreden over en 3% is ontevreden. 
Ook hier geven recreatievaarders uit Zuid-Holland vaker aan tevreden te zijn (62%).  
 

16%

1%

1%

1%

3%

6%

29%

43%

0 20 40 60 80 100

Diversen

Hoog water

Laag water

Het weer

Evenement

Incident of calamiteit

Storing

Werkzaamheden

2014

34% 66%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2014

ja nee



Gebruikerstevredenheidsonderzoek recreatievaart 2014  

Pagina 48 van 108 

49 | Planning bij stremmingen 

 
Basis: 2014 n=1.306/ 1.210, 2011 n=1.189/ 1.116 
 
Wat betreft de informatievoorzieningen bij stremmingen, zijn recreatievaarders het 
meest tevreden over de juistheid van de informatie (59%) gevolgd door de 
duidelijkheid (57%). Ook met de tijdigheid van de informatie is ruim de helft tevreden 
(54%). De vindbaarheid van de informatie scoort iets lager; 42% is tevreden en 12% 
is hier ontevreden over. Het zijn voornamelijk de recreatievaarders uit Zuid-Holland die 
ontevreden zijn over de vindbaarheid van de informatie bij stremmingen (18% 
ontevreden).  
 
50 | Informatievoorzieningen bij stremmingen 

 
Basis: 2014 n=1.278/ 1.296/ 1.282/ 1.277, 2011 n=1.141/1.160/ 1.168 /1.143 
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51 | Redenen ontevredenheid bij stremmingen 
Recreatievaarders die ontevreden waren over een of meerdere aspecten met 
betrekking tot stremmingen is gevraagd naar de reden van ontevredenheid. 
 

 
“De actuele en juiste info staat soms niet goed beschreven.’’ 
 
“Één duidelijke app waar ALLE info op te vinden is over vaarwegen en 
binnenwateren zou fijn zijn.” 
 
“Taalgebruik en vindbaarheid. Ik gebruik de electronische kaarten van de ANWB. 
Het zou handig zijn als ik via deze app tijdens het varen over de, via GPS bepaalde 
plaats/vaarweg, actuele informatie zou krijgen.’’ 
 
“Het is mij niet duidelijk, waar ik informatie kan krijgen wanneer er een storing is. 
Bijvoorbeeld van een storing bij een brug.’’ 
 
“De vindbaarheid van informatie moet beter.’’ 
 

 

6.11 Conclusie 
Recreatievaarders zijn voornamelijk tevreden over de kwaliteit van de vaarweg; bijna 
negen op de tien is tevreden. Voornamelijk de diepte en de breedte van de vaarweg 
scoren hoog. Over het algemeen zien we ten opzichte van 2011 een stijging in 
tevredenheid met de vaarwegen.  
De tevredenheid met het aantal wachtplaatsen bij bruggen ligt lager dan het aantal 
wachtplaatsen bij sluizen. Ook de locaties van wachtplaatsen bij sluizen scoren hoger 
dan (verkeers)bruggen en spoorbruggen.  
De beschikbaarheid van afmeervoorzieningen is een verbeterpunt; 15% is ontevreden. 
Ook met de kwaliteit van afmeervoorzieningen zijn ruim een op de tien 
recreatievaarders ontevreden.  
De zichtbaarheid van Rijkswaterstaat op het water en het toezicht van 
patrouillevaartuigen scoort niet bij alle recreatievaarders naar tevredenheid. Een op de 
drie antwoordt neutraal, wat ook kan betekenen dat ze Rijkswaterstaat weinig tegen 
komen op het water. Zes tot veertien procent is ontevreden over de zichtbaarheid en 
het toezicht van Rijkswaterstaat.  
 
In vergelijking met 2011 (17%) hebben in 2014 meer recreatievaarders last gehad van 
stremmingen en oponthoud (22%). Stremmingen worden voornamelijk veroorzaakt 
door werkzaamheden en storingen. Wat betreft de werkzaamheden zijn nagenoeg zes 
op de tien recreatievaarders tevreden over de planning van het beheer en onderhoud 
en de afstemming van evenementen. Slechts een enkeling is ontevreden. De 
vindbaarheid van informatie bij stremmingen is het belangrijkste verbeterpunt.  
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7 Verkeersveiligheid 

7.1 Inleiding 
Verkeersveiligheid heeft een belangrijke invloed op de algemene tevredenheid met 
Rijkswaterstaat. In dit hoofdstuk komen de volgende deelaspecten aan bod: 
 

• Veiligheid op de vaarweg 
• Onveilige situaties 
• Maatregelen voor het verbeteren van de veiligheid 
• Incidenten 

7.2 Tevredenheid veiligheid vaarweg 
Nagenoeg acht op de tien (79%) recreatievaarders zijn tevreden met de algemene 
veiligheid op de vaarweg. In Oost-Nederland is men vaker tevreden (85%) en in Zuid-
Holland is dit aandeel iets kleiner (73%).  
 
52 | Tevredenheid veiligheid vaarweg 

 
Basis: 2014 n=1.600 
 
Als er specifiek naar de laatste reis wordt gevraagd, geven negen op de tien 
recreatievaarders aan deze als (zeer) veilig te hebben ervaren. Slechts 1% voelde zich 
onveilig. Er is een licht stijgende lijn te zien in de tevredenheid met de 
verkeersveiligheid in het gebied waar men gevaren heeft. In 2011 was 86% tevreden, 
in 2010 84% en in 2009 82%.  
 
53 | Tevredenheid verkeersveiligheid laatste reis 

 
Basis: 2014 n=1.593, 2011 n=1.349, 2010 n=1.368, 2009 n=1.489 
 
Recreatievaarders is gevraagd hoe zij de verkeersveiligheid hebben ervaren tijdens hun 
laatste reis in verschillende situaties.  
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De meeste veiligheid hebben zij ervaren in relatie tot zeevaart (89%) gevolgd door de 
windmolenparken (85%). In relatie tot collega recreatievaarders voelt 71% van de 
recreatievaarders zich veilig. 5% geeft hierbij aan zich onveilig te voelen. Het zijn 
voornamelijk de recreatievaarders die in Zuid-Holland hebben gevaren die zich onveilig 
voelen in relatie tot college recreatievaarders (9%).  
 
In vergelijking met 2011 voelen recreatievaarders zich voornamelijk vaker veilig in 
relatie tot zeevaart, binnenvaart en windmolenparken.  
 
54 | Tevredenheid veiligheid in verschillende situaties 

 
Basis: 2014 n= 710/ 752/ 1.469/ 1.160/ 934/ 1.533/ 636, 2011 nmin=875 
 
 
55 | Redenen van onveiligheid 
Recreatievaarders zijn gevraagd naar de reden van het gevoel van onveiligheid tijdens 
hun laatste reis. 
 

 
“Binnenvaartschepen laten vaak in de sluis hun schroef draaien.’’ 
 
“Bruine vloot en visserij nemen de regels niet altijd nauw. Dringen voor, en 
gedragen zich niet netjes. Hierdoor ontstaan onveilige situaties.’’ 
 
“Zeevaart komt vaak met hoge snelheid voorbij en heeft een grote zuiging 
duwvaart geeft vooral met 6 bakken veel golfslag.” 
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“Beroepsvaart houdt onvoldoende rekening met recreatievaart waardoor veel 
onveilige (soms angstige) momenten.’’ 
 
“Er zitten toch teveel recreatievaarders tussen die bv uitwijkregels niet 
kennen/toepassen. Verplichting vaarbewijs bv uitbreiden naar alle 
motorbootvaarders >5 meter.” 
 

7.3 Onveilige situaties 
De helft van de recreatievaarders (51%) geeft als belangrijkste oorzaak van onveilige 
situaties aan dat niet alle recreatievaarders de regels kennen. Ook het gedrag/houding 
van de recreatievaarders (44%) en het te hard varen (41%) worden vaak als oorzaak 
genoemd.  
In Oost-Nederland wordt het vaakst als oorzaak van onveilige situaties genoemd dat 
recreatievaarders te hard varen (58%). In Midden-Nederland (36%) en Zuid-Holland 
(34%) wordt te hard varen minder vaak als reden genoemd.  
In Zuid-Holland (29%) en Oost-Nederland (33%) hebben de recreatievaarders vaker 
dan gemiddeld (23%) last van hinderlijke golfslag.  
 
56 | Oorzaak onveilige situaties 

 
Basis: 2014 n=1.566 

7.4 Maatregelen voor het verbeteren van veiligheid 
Om de veiligheid te verbeteren van de van recreatievaart, vindt 44% van de 
recreatievaarders dat het verplicht moet zijn een vaarbewijs te hebben. 43% vindt het 
een goede maatregel als er meer handhaving komt op de snelheid. Een betere 
reisvoorbereiding door de recreatievaarders en meer handhaving op alcohol wordt door 
een kwart genoemd (beide 25%).  
Voorlichting bijvoorbeeld via de campagne ‘varen doe je samen’ vindt 21% van de 
recreatievaarders een goede maatregel.  
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57 | Maatregelen verbeteren veiligheid 

 
Basis: 2014 n=1.585 
 
 
  

6%

3%

10%

10%

14%

15%

16%

21%

25%

25%

43%

44%

0 50 100

Diversen

Recreatievaart via een omleidingsroute

Recreatie naar nevengeul

Goede vaarwegmarkering

Beroepsvaart moet meer rekening houden met
recreatievaart

Gescheiden schutten van recreatievaart en
beroepsvaart

Meer recreatiepaden aan de zijkant van de
vaarweg

Voorlichting

Meer handhaving op alcohol

Betere reisvoorbereiding door de recreatievaart

Meer handhaving op snelheid

Verplichting van vaarbewijs voor alle
recreatievaart

2014



Gebruikerstevredenheidsonderzoek recreatievaart 2014  

Pagina 54 van 108 

7.5 Incidenten 
Nagenoeg acht op de tien (78%) recreatievaarders zijn de afgelopen twee jaar niet 
betrokken geweest bij een scheepsincident of near miss.  
Bij de recreatievaarders die wel met een incident te maken hebben gehad, ging het 
voornamelijk om materiële schade (9%) of het was een near miss (8%).  
 
58 | Betrokken bij incident of near miss 

 
Basis: 2014 n=1.615 
 
59 | Oorzaak van incidenten 
Recreatievaarders zijn gevraagd de vermoedelijke oorzaak en het gevolg van het 
ongeval of near miss toe te lichten. 
 

 
“Communicatie storing: Groot schip gooide los terwijl sluiswachter doorgaf dat 
pleziervaart eerst ging.’’ 
 
“De meeste incidenten vinden plaats omdat de bemanning de situatie niet goed 
heeft ingeschat. Wij geven onze huurklanten bij slecht weer soms geen boot mee 
omdat ze niet kunnen aantonen voldoende vaardig te zijn. Dit geeft wel eens 
discussie, helaas krijgen ze vervolgens bij andere bedrijven de boot zonder verdere 
voorwaarden mee. Dit heeft al een aantal keer ongewenste situaties of ongelukken 
opgeleverd.” 
 
“Te druk verkeer op de Inthimasloot, en het niet inspelen op zeilboten. Dit laatste 
geldt ook bij de flessenhals door fuiken.” 
 
“Te grote snelheid van vrachtschip en zeer onoverzichtelijke hoek van de splitsing.” 
 
“Te hard de sluis in varen en voordringen. beide niet rekening houdend met andere 
schepen.” 
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In de helft van de gevallen is er geen hulp verleend bij het ongeval. Een op de tien 
(11%) recreatievaarders heeft hulp gekregen van de waterpolitie en in 7% van de 
gevallen was Rijkswaterstaat degene die hulp verleende.  
 
60 | Hulp verleend 

 
Basis: 2014 n=262 
 
Over het algemeen is 68% van de recreatievaarders (zeer) tevreden met de 
dienstverlening van de hulpdiensten. 30% antwoordt neutraal. 
In Zeeland (78%) is men vaker tevreden in vergelijking met andere gebieden.  
Zes op de tien (61%) zijn (zeer) tevreden over de snelheid waarmee de hulpdiensten 
ter plaatsen zijn. 
Er zijn geen verschillen te zien ten opzichte van 2011. 
In 2014 is er ook aan de recreatievaarders gevraagd in hoeverre zij tevreden zijn met 
de mate waarin Rijkswaterstaat zorgt voor de vlotheid en doorstroming op het water in 
het geval van een incident of calamiteit. Ruim de helft is hier (zeer) tevreden over 
(53%) en 45% antwoordt neutraal. In Midden-Nederlands is men vaker ontevreden in 
vergelijking met het gemiddelde van alle regio’s (6% versus 2%).  
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61 | Tevredenheid met hulp bij incidenten 

 
Basis: 2014 n=784/ 744/ 677, 2011 n=136/126 
*Dit aspect is niet uitgevraagd in 2011 
 
62 | Redenen ontevredenheid rondom incidenten en calamiteiten 
Recreatievaarders zijn gevraagd naar hun ontevredenheid rondom incidenten en 
calamiteiten. 
 

 
“Omdat de sluismeester het binnenvaartschip heeft door laten varen na het 
incident waardoor het onmogelijk was contact te maken met de tegenpartij.” 
 
“Wegens bezuinigingen is komst van hulp vaak langdurige kwestie. Onbekendheid 
hulpverleners met situatie ter plaatse kost veel tijd.” 
 
“Hulp hoeft niet altijd via het water komen. Vaak duurt het onnodig lang omdat de 
dichtstbijzijnde man niet bevoegd is om de te helpen.” 
 
“Geen blusboot paraat, slechts op afstand die tijd ( te lang ) neemt.” 
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63 | Risicogebieden en de verbeterpunten 
Recreatievaarders zijn gevraagd wat volgens hen de risicogebieden zijn met betrekking 
tot veiligheid op het water en de reden hiervoor. Vervolgens is er gevraagd in hoeverre 
de veiligheid in deze gebieden verbeterd kan worden. 
 

 
“Alle plaatsen waar pleziervaart en beroeps vaart druk door elkaar varen.” 
 
“Sluizen waar veel beroepsvaart passeert. Zij houden vaak onvoldoende rekening 
met beperkte manouvreerbaarheid van zeilboten. Zo leggen beroepsvissers vaak 
niet vast in sluis, maarlaten schroef draaien.’’ 
 
“Amsterdam Rijnkanaal voor kleine schepen, in verband met de golfslag en 
snelvarende beroepsvaart, ik verblijf zo kort mogelijk op deze vaarweg.’’ 
 
“Daar waar beroepsvaart en pleziervaart samenkomen zoals de Noord , Merwede , 
Dortsekil, Oude maas, Volkerak , Omgeving kreekrak.” 
“Die gebieden waar recreatievaart en beroepsvaart samen gebruik maken van het 
vaarwater of als recreatievaart een druk vaarwater moet oversteken, bijvoorbeeld 
rond Dordrecht, bij Wijk op de Waal\Maas, bij Oranjesluizen en het IJ. Deels omdat 
bij recreatievaart kennis en kunde ontbreekt om de vaarbewegingen van grote 
schepen in te kunnen schatten, deels door het niet altijd rekening houden van de 
beroepsvaart met de recreant.’’ 
 
 
Verbeterpunten: 
 
“Aparte doorvaart voor pleziervaart.” 
 
“Betere handhaving, verplicht vaarbewijs alle scheepvaart vanaf 1 ton gewicht 
en\of sneller dan 15 km\u.” 
 
“Betere informatie en strenger optreden door de waterpolitie.” 
 
“Controleren en voorlichting.’’ 
 
“Door veel communicatie via Marifoon, sluiswachters, verkeersposten. Ook 
communicatie onderling met de beroepsvaart.’’ 
 

7.6 Conclusie 
De veiligheid op de vaarweg wordt door de recreatievaarders hoog beoordeeld. Zeker 
als er specifiek naar de laatste reis wordt gevraagd, is bijna iedereen tevreden met de 
veiligheid. De tevredenheid ligt hoger dan in de voorgaande jaren.  
Recreatievaarders voelen zich voornamelijk veilig in relatie tot zee-, visserij- en 
binnenvaart. Een kleine groep voelt zich niet altijd veilig in relatie tot collega 
recreatievaarders.  
Als er onveilige situaties ontstaan, dan komt dat volgens de recreatievaarders 
voornamelijk doordat niet alle recreatievaarders de regels kennen, maar ook het 
gedrag heeft invloed, bijvoorbeeld te hard varen.  
De veiligheid kan volgens de recreatievaarders verbeterd worden door het vaarbewijs 
te verplichten en door meer handhaving op snelheid.  
Iets minder dan een kwart van de recreatievaarders was de afgelopen twee jaar 
betrokken bij een incident of near miss. Het ging voornamelijk om materiele schade, 
het onklaar raken van het schip of een near miss. In ruim de helft van de gevallen is er 
dan ook geen hulp verleend.  
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8 Specifieke vragen per gebied 

8.1 Inleiding 
In dit deel worden de specifieke vragen per gebied gerapporteerd. Als er wordt 
gesproken over recreatievaarders in Noord-Holland, wordt hiermee bedoeld 
recreatievaarders die hun laatste reis in Noord-Holland hebben gevaren.  
Respondenten die in het kustgebied hebben gevaren, hebben een aparte vragenlijst 
ingevuld. Deze resultaten worden in hoofdstuk 9 beschreven. 
 
Met behulp van onderstaand kaartje hebben de recreatievaarders aangegeven in welk 
gebied zij hun laatste reis hebben gevaren. Indien hun reis door meerdere gebieden 
voer, is gevraagd naar het gebied waarin het meest is gevaren tijdens de laatste reis. 
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In onderstaande tabel staat een overzicht van het aantal respondenten per gebied.  
 
64 | Aantal respondenten per gebied 
 
Laatst gevaren gebied Aantal respondenten 

Noord-Nederland – Friesland, Groningen, Drenthe 279 

Oost-Nederland- Overijssel, Gelderland 205 

Midden-Nederland – Flevoland, Utrecht inclusief 
IJsselmeergebied 303 

Noord-Holland 222 

Zuid-Holland 222 

Zeeland 201 

Zuid Nederland- Noord Brabant en Limburg 209 

Noordzeekust en Waddengebied 234 

Totaal 1.875 

 
 

8.2 Noord Nederland – Friesland, Groningen, Drenthe 
Recreatievaarders die in Noord-Nederland hebben gevaren, hebben tijdens hun laatste 
reis voornamelijk op het Prinses Margrietkanaal gevaren (85%). Het Van 
Starkenborghkanaal is door ruim een kwart (27%) bevaren. 
 
65 | Gevaren Rijksvaarwegen Noord-Nederland 

 
Basis: 2014 n=268 
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Respondenten in Noord-Nederland zijn van mening dat er op de meeste locaties 
voldoende lig- en wachtplaatsen zijn. Bij Enkhuizen is men hier het meest tevreden 
over (96%). Voor Delfzijl geeft 73% aan dat er voldoende ligplaatsen zijn en 27% 
vindt het aantal onvoldoende. 
 
66 | Voldoende ligplaatsen 

 
 
Basis: 2014 n=45/ 63/ 60/ 57/ 90/ 131 
 
 
Als er wordt gevraagd op welke locaties in het gebied van Noord-Nederland het varen 
gevaarlijker is dan elders, geeft 41% het Prinses Margrietkanaal aan. De andere 
vaarwegen worden slechts door enkele recreatievaarders genoemd. Bijna de helft 
(48%) geeft aan geen van alle locaties gevaarlijk te vinden. 
 
67 | Meest gevaarlijke locatie 

 
Basis: 2014 n=264 
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De genoemde locaties worden voornamelijk gevaarlijk gevonden door de interactie met 
het overige verkeer (65%). Daarnaast noemen drie op de tien recreatievaarders dat 
het gevaarlijker is dan elders door de golfslag. 
 
68 | Reden gevaarlijker dan elders 
 

 
Basis: 2014 n=129 
 
De ruime meerderheid is tevreden met de communicatie met de verschillende meld- en 
verkeersposten. Met de Centrale meldpost Waddenzee/Brandaris zijn de meeste 
recreatievaarders tevreden (80%). Het minst tevreden is men met de bedienpost 
Zeesluizen Farmsum (46%). Hierbij moet de opmerking gemaakt worden dat maar 48 
recreatievaarders de tevredenheid over deze meldpost hebben beantwoord. 
Tussen de 5% en 17% is ontevreden over de verschillende meld- verkeersposten.  
 
  

19%

1%

2%

2%

2%

5%

10%

11%

16%

30%

65%

0 20 40 60 80 100

Diversen

Lage brug

Getij

Aanwezigheid waterscooters

Waterplanten

Ondiepte

Krap/moeilijk passeren

Wachten voor objecten

Wind

Golfslag

Interactie overig verkeer

2014



Gebruikerstevredenheidsonderzoek recreatievaart 2014  

Pagina 62 van 108 

69 | Tevredenheid communicatie meld- en verkeersposten 
 

 
Basis: 2014 n= 87/82/82/71/59/74/48/66/102/56/54 
 
Driekwart (74%) is (zeer) tevreden over de stewards bij de Prins Frisosluis bij 
Stavoren en de Prinses Margrietsluis bij Lemmer. Met de stewards bij de sluis 
Kornwerderzan en Den Oever is men iets minder vaak tevreden maar wordt er vaker 
neutraal geantwoord.  
 
70 | Tevredenheid stewards 

 
Basis: 2014 n= 89/85/58/48 
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8.3 Oost Nederland – Overijssel en Gelderland 
In Oost-Nederland heeft de helft van de recreatievaarders over de IJssel tot Zutphen 
gevaren. Vervolgens is er het meest gevaren over het IJsselkanaal (35%), het 
Meppelerdiep (31%) en de IJssel van Zutphen tot Ketelmeer (31%)  
 
71 | Gevaren Rijksvaarwegen Oost-Nederland 

 
Basis: 2014 n=198 
 
Een groot deel van de kribben langs de Waal is verlaagd. Volgens 86% van de 
recreatievaarders zijn de verkeerstekens en de vaarwegmarkering die obstakels 
markeren duidelijk.  
 
72 | Markering obstakels 

 
Basis: n=88 
 
Een deel van de recreatievaarders (n=46) heeft de vraag beantwoord of men tevreden 
is over de speciale geul voor recreatievaart op de Waal bij Nijmegen. Van deze groep 
geeft 83% aan tevreden te zijn over deze geul, voornamelijk omdat het veiliger, 
duidelijker en rustiger is.  
 
De vraag over de tevredenheid met de stewards op sluis Eefde is door 47 van de 
recreatievaarders beantwoord. Van deze groep is 57% (zeer) tevreden over de 
stewards en slechts 4% is (zeer) ontevreden. De overige groep antwoordt neutraal.  
 
Van de 46 recreatievaarders geeft 87% aan tevreden te zijn over de voorzieningen 
voor de recreatievaart bij de Spooldersluis.  
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Bijna een op de tien recreatievaarders ondervindt hinder door beroepsvaart op de 
IJssel. Deze groep noemt voornamelijk dat de beroepsvaart te hard vaart en te weinig 
rekening houdt met de recreatievaarders. 
De andere recreatievaarders zorgen vaker voor problemen. Ruim drie op de tien 
recreatievaarders geven aan wel eens problemen te ondervinden van andere 
recreatievaarders op de IJssel. Als reden wordt het meest genoemd dat de andere 
recreatievaarders te hard varen.  
 
73 | Problemen met beroepsvaart en recreatievaart op de IJssel 

 
Basis: n=163/163 
 
Ruim zes op de tien ondervraagde recreatievaarders (62%) vaart wel eens op 
onderstaande blauwe vaarwegen in de provincie Overijssel.  

 
 
Met de brug- en sluisbediening zijn bijna alle recreatievaarders (98%) tevreden. Ook 
de tevredenheid met de vaarwaterkaart Noordwest Overijssel ligt hoog (98%). Met de 
innamepunten bij bruggen en sluizen is men iets minder tevreden; 10% is ontevreden 
over deze innamepunten en 63% (zeer) tevreden. Ongeveer een kwart (27%) 
antwoordt neutraal.   
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74 | Voorzieningen vaarwegen Overijssel 
 

 
Basis: 2014 n=92/106/94/111 
 
Recreatievaarders is gevraagd van welke betaalde voorzieningen zij wel eens gebruik 
maken. Ruim driekwart (77%) heeft wel eens gebruik gemaakt van lig- of 
overnachtingsplaatsen in de jachthavens. Vervolgens is er het vaakst gebruik gemaakt 
van innamepunten drinkwater (59%) en sanitair in jachthavens (58%).  
 
75 | Gebruik betaalde voorzieningen  

 
Basis: 2014 n=111 
 
Recreatievaarders kiezen voornamelijk voor de vaarwegen in Overijssel voor de natuur 
(48%). Daarnaast geeft bijna een kwart (23%) aan voor de uitgezette vaar-, fiets- en 
wandelroutes in het gebied te varen.  
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76 | Belangrijkste reden keuze vaarwegen 

 
Basis: 2014 n=111 

8.4 Midden Nederland – Flevoland en Utrecht 
Recreatievaarders in Midden-Nederland hebben voornamelijk op het 
Markermeer/IJmeer gevaren (48%) en op het IJsselmeer (42%).  
 
77 | Gevaren vaarwegen Midden-Nederland 

 
Basis: 2014 n=297  
 
Ruim acht op de tien recreatievaarders zijn (zeer) tevreden over de stewards op de 
Roggebotsluis (81%) en de Nijkerkersluis (83%).  
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78 | Tevredenheid stewards 
 

 
Basis: 2014 n=88/99 
 
De provincie Flevoland is per 1-1-2014 gestart met de bediening op afstand van al 
haar objecten. Recreatievaarders is gevraagd in hoeverre men hier tevreden over is. 
Een groot deel van de recreatievaarders kan hier niet over oordelen. Van de overige 
groep geven ongeveer zes op de tien aan (zeer) tevreden te zijn over de op afstand 
bediende objecten op de verschillende locaties. Daarnaast antwoordt ongeveer een op 
de drie neutraal.  
Met de Friesesluis in Lemmer zijn de meeste recreatievaarders ontevreden (14%).  
 
Er wordt een aantal keer genoemd dat de bruggen/sluizen alleen maar met een 
(mobiele) telefoon bereikbaar zijn en niet per marifoon. Dit zorgt voor de 
ontevredenheid.  
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79 | Tevredenheid op afstand bediende objecten 

 
Basis: 2014 n=42/39/51/44/32/32/31/32/56/25/69/51 
 
Als er wordt gevraagd naar de verbindingen tussen de verschillende vaarwegen in het 
gebied Midden-Nederland, dan geeft 80% aan (zeer) tevreden te zijn. Slechts 1% is 
ontevreden.  
 
80 | Tevredenheid verbindingen tussen vaarwegen 

 
Basis: 2014 n=220 
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8.5 Noord Holland  
De recreatievaarders die in Noord-Holland hebben gevaren geven voornamelijk aan op 
het Noordzeekanaal en Binnen-IJ (47%) en op het Noord-Hollandsch kanaal (42%) te 
hebben gevaren.  
 
81 | Gevaren vaarwegen Noord-Holland 

 
Basis: 2014 n=207  
 
Er is gevraagd of men vindt dat er voldoende lig- en wachtplaatsen zijn in IJmuiden 
(zee- en binnenzijde) en bij de Oranjesluizen. De meerderheid (69% en 45%) kan hier 
geen antwoord opgeven.  
Van degene die de vraag wel konden beantwoorden geeft 75% aan dat er voldoende 
ligplaatsen zijn bij IJmuiden. 
Voor de Oranjesluizen geldt dat 85% van de recreatievaarders (zeer) tevreden is.  
 
Aan de recreatievaarders in Noord-Holland is gevraagd op welke locatie het varen 
gevaarlijker is dan elders. Het Noordzeekanaal en Binnen-IJ worden het vaakst 
genoemd (42%) gevolgd door het Binnen-IJ (28%).  
36% van de recreatievaarder geeft aan het op geen een van de locaties het 
gevaarlijker te vinden dan elders.  
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82 | Locatie gevaarlijker dan elders 

 
Basis: 2014 n=195  
 
Interactie met het overig verkeer wordt door zeven op de tien (71%) recreatievaarders 
als belangrijkste reden genoemd voor de gevaarlijke locatie. Ook golfslag wordt door 
ruim een op de drie (36%) genoemd.  
 
83 | Reden gevaarlijker dan elders 

 
Basis: 2014 n=121  
 
Met de communicatie met de verkeerspost Schellingwoude (Oranjesluizen) is 72% van 
de recreatievaarders (zeer) tevreden. Ruim een kwart antwoordt neutraal (27%). Over 
de communicatie met de zeeverkeerspost IJmuiden is 71% (zeer) tevreden.  
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84 | Tevredenheid communicatie meldposten 

 
Basis: 2014 n=108/70 
 
Met de Stewards op de Oranjesluizen bij Amsterdam is 65% van de recreatievaarders 
(zeer) tevreden. 29% antwoordt neutraal en 7% is ontevreden. Als reden wordt 
voornamelijk genoemd dat ze te afwachtend zijn en over onvoldoende nautische kennis 
beschikken.  
 
85 | Tevredenheid stewards Oranjesluizen 

 
 
Basis: 2014 n=91 
 
Ruim zes op de tien (63%) recreatievaarders laten zich doormiddel van de Almanak 
ANWB informeren over de wijzigingen van bedientijden van bruggen op de staande 
mastroute. 35% informeert zich via vaarweginformatie.nl en 21% doormiddel van 
Varen doe je samen.  
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86 | Informeren wijzigingen 

 
Basis: 2014 n=139  
 

8.6 Zuid Holland  
In Zuid-Holland hebben de recreatievaarders over verschillende vaarwegen gevaren. 
Het Hollands Diep is het meest bevaren (33%) en het minst is er gevaren over het 
Spui en Beningen (8%).  
 
87 | Gevaren vaarwegen Zuid-Holland 

 
Basis: 2014 n=218  
 
Van de recreatievaarders uit Zuid-Holland heeft 59% het afgelopen jaar bij de 
Drechtsteden gevaren. Onder de Drechtsteden verstaan we Alblasserdam, Dordrecht, 
Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.  
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Bijna driekwart (73%) van de recreatievaarders die bij de Drechtsteden hebben 
gevaren geeft aan dat zij altijd stuurboord aanhouden als zij bij de Drechtsteden 
varen. 23% geeft aan dat het van de situatie afhangt. Deze groep geeft voornamelijk 
aan dat ze niet altijd stuurboord aanhouden als ze een haven in of uit moeten.  

 
Basis: 2014 n=122  
 

8.7 Zeeland 
De recreatievaarders hebben in Zeeland voornamelijk over de Oosterschelde gevaren 
(76%). Nagenoeg de helft heeft gebruik gemaakt van het Veerse meer (54%), 
Grevelingen (47%), het Krammer-Volkerak (46%) en het Volkerak (44%).   
 

 
Basis: 2014 n=199  
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Ruim acht op de tien recreatievaarders zijn (zeer) tevreden over de 
verkeersbegeleiding van de verkeerspost Hansweert (86%), Westerschelde (88%) en 
Terneuzen (84%).   
 
88 | Tevredenheid verkeersbegeleiding 
 

 
Basis: 2014 n=92/90/74 
 
Een op de vijf recreatievaarders (19%) mist bepaalde voorzieningen in Zeeland. Dit 
gaat in totaal om 28 personen. Zijn noemen onder andere dat ze meer 
afmeervoorzieningen en aanlegplaatsen willen en zo nu en dan meer betonning.  

8.8 Zuid Nederland – Noord Brabant en Limburg 
Recreatievaarders in Zuid-Nederland hebben op verschillende vaarwegen gevaren in dit 
gebied. De meest genoemde gebieden zijn de Maas tussen Mook en Heusden en de 
Bergsche Maas (beide 38%). Ook de Amertak is door 34% bevaren. De Maas tussen 
Buggenum en Mook en het Kanaal tussen Wessem en Nederweer zijn het minst 
bevaren (beide 16%).  

 
Basis: 2014 n=202  
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Slechts 7% van de recreatievaarders heeft hinder ondervonden van de 
werkzaamheden op de Noord-Brabantse en Midden-Limburgse kanalen in 2013. 
Bijna een op de tien (9%) ondervindt veiligheidsproblemen met de beroepsvaart op 
deze kanalen.  
 
89 | Hinder werkzaamheden en veiligheidsproblemen beroepsvaart 
 

 
 
Basis: n=165/171 
 
Bijna alle recreatievaarders (96%) zijn tevreden over het aantal meldpunten voor het 
aanvragen van bediening van bruggen en sluizen op de Noord-Brabantse en Midden-
Limburgse kanalen. Negen op de tien zijn tevreden over de beantwoording van 
bedieningsverzoeken op deze kanalen.  
 
90 | Tevredenheid meldpunten en beantwoording 

 
Basis: n=171/164 
 
Als er wordt gevraagd naar de tevredenheid met de afmeervoorzieningen in sluizen op 
de Noord-Brabantse en Midden-Limburgse kanalen, dan geeft 52% aan (zeer) tevreden 
te zijn. Slechts 7% is ontevreden.  
 
91 | Tevredenheid afmeervoorzieningen in sluizen 

 
Basis: 2014 n=209 
 
In de Maas is op diverse locaties een aantal natuur(vriendelijke) oevers aangelegd. Als 
gevolg hiervan is de oeverlijn verdwenen en is deze gemarkeerd met bakens 
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(bijvoorbeeld bomen). De helft (49%) van de recreatievaarders geeft aan met 
ongeveer 10 meter afstand van deze bakens te varen. 28% houdt hier 5 meter tussen 
en 23% 15 meter of meer.  
14% ondervindt problemen met de beroepsvaart bij het passeren van 
natuur(vriendelijke) oevers.  
 
92 | Afstand tot bakens 

 
Basis: 2014 n=166  
 
De website dewillemsroute.eu is geheel vernieuwd. Met de toevoeging van social media 
is het mogelijk interactief over de Willemsroute te communiceren. Ook is het mogelijk 
foto’s van de reis te uploaden naar de website en ervaringen te delen. 6% van de 
ondervraagde recreatievaarders heeft hier gebruik van gemaakt. Deze personen zijn 
positief over de nieuwe verbeteringen.  
 
93 | Interactieve communicatie over Willemsroute 

 
Basis: n=154 
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9 Recreatievaarders Kustgebied 

In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van de recreatievaarders die het 
meest in het kustgebied hebben gevaren. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

- Resultaten op KPI’s 
- Verkeersmanagement 
- Informatievoorziening 
- Aanleg, beheer en onderhoud 
- Verkeersveiligheid 
- Specifieke gebieden  

9.1 Resultaten KPI’s 2014 
In deze paragraaf worden de resultaten op de KPI’s voor kustvaart beschreven.  

9.1.1 Tevredenheid Rijkswaterstaat 
Van de recreatievaarders die in het kustgebied hebben gevaren zijn bijna acht op de 
tien (zeer) tevreden (79%) over Rijkswaterstaat als beheerder van de vaarwegen 
(inclusief de Noordzee en Waddenzee). In 2011 was dit nagenoeg gelijk (82%).  
 
94 | Tevredenheid met Rijkswaterstaat 

 
 
Basis: 2014 n=230, 2011 n=213, 2010 n=214, 2009 n=269 
 
Gemiddeld krijgt Rijkswaterstaat van de kustvaarders een 7,6. Dit ligt iets hoger dan in 
2011 (7,4). Ook in 2010 was het gemiddelde cijfer een 7,4, in 2009 lag het 
rapportcijfer iets lager met een 7,3.  
  
95 | Verdeling gegeven rapportcijfers Rijkswaterstaat 
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Basis: 2014 n=227, 2011 n=204, 2010 n=201, 2009 n=242 
 
De Kustwacht wordt gemiddeld iets hoger beoordeeld met een 8,0. In 2011 kreeg de 
kustwacht een 7,8. 
 
96 | Verdeling gegeven rapportcijfers Kustwacht 
 
 
 

 
Basis: 2014 n=212, n=190 

9.1.2 Informatievoorziening 
Zeven op de tien kustvaarders (70%) zijn (zeer) tevreden over de 
informatievoorziening van Rijkswaterstaat. Met informatievoorziening wordt in dit 
rapport de tijdigheid, duidelijkheid, juistheid en vindbaarheid van de informatie 
bedoeld, evenals de betrouwbaarheid (van het inschatten) van de reistijd. 
 
97 |  Tevredenheid informatievoorziening 

 
Basis: 2014 n=234 

9.1.3 Veiligheid 
Kustvaarders zijn bijna allemaal (zeer) tevreden met de verkeersveiligheid tijdens hun 
laatste reis (92%). Ook in 2011 gaven negen op de tien aan (zeer) tevreden te zijn 
met de verkeersveiligheid. 
 
98 | Tevredenheid verkeersveiligheid 

 
 
Basis: 2014 n=225, 2011 n=220 
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Als er wordt gevraagd aan welke aspecten dat Rijkswaterstaat volgens hun de hoogste 
prioriteit geeft, noemen ruim zeven op de tien recreatievaarders (72%) de veiligheid 
op de vaarweg. Vervolgens wordt de kwaliteit van de vaarweg (53%) en de bediening 
van bruggen en sluizen (48%) door ongeveer de helft genoemd. 
 
99 | Prioriteit verkeersveiligheid bij Rijkswaterstaat 
 

 
Basis: 2014 n=233 
 
100 | Veiligheid niet als hoogste prioriteit 
 

Recreatievaarders die veiligheid niet als hoogste prioriteit van Rijkswaterstaat 
hebben genoemd zijn gevraagd naar de reden. 
 
“Ben op meerdere plekken vastgelopen tussen de boeien” 
 
“Er worden in de toekomst te veel windmolens geplaatst op zee (obstakels) en er is 
teveel zandsuppletie waardoor het zeegat van Lauwersoog dicht slibt.” 
 
“Weinig controle, veiligheid wordt bepaald door de schippers, niet door de RWS.” 
 
“Omdat er op een aantal plaatsen geen duidelijk bewegwijzering betonning is voor 
de recreatievaart” 

 

9.1.4 Publieksgerichtheid 
Volgens 64% van de kustvaarders is Rijkswaterstaat publieksgericht. In 2011 (55%) 
en 2010 (56%) lag dit aandeel lager. In 2009 was slecht 41% van de recreatievaarders 
het er (helemaal) mee eens dat Rijkswaterstaat publieksgericht is.    
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101 | Publieksgerichtheid Rijkswaterstaat 

 
Basis: 2014 n=225, 2011 n=218, 2010 n=211, 2009 n=257 
 
Gemiddeld krijgt Rijkswaterstaat van de kustvaarders een 7,0 voor 
publieksgerichtheid. In 2011 was dit hetzelfde cijfer.  
 
102 | Rapportcijfer publieksgerichtheid Rijkswaterstaat 

 
Basis: 2014 n=220, 2011 n=184 

9.1.5 Belangrijkste onderwerpen 
Als er wordt gevraagd wat de belangrijkste onderwerp is in het kustgebied, dan wordt 
de veiligheid op de vaarweg (79%) en de bediening van bruggen en sluizen (76%) het 
vaakst genoemd.  
 
103 | Belangrijkste onderwerpen 
 

 
Basis: 2014 n=222 
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9.1.6 Conclusie 
Bijna acht op de tien recreatievaarders in het kustgebied zijn tevreden met 
Rijkswaterstaat. Dit is nagenoeg gelijk aan de voorgaande jaren.Rijkswaterstaat krijgt 
een gemiddeld rapportcijfer van een 7,6 van de kustvaarders. Dit ligt hoger dan in 
2009 (7,3), 2010 en 2011 (beide 7,4). De kustwacht wordt beoordeeld met een 8,0 (in 
2011 was dit een 7,8). 
Met de informatievoorziening is 70% (zeer) tevreden en met de verkeersveiligheid is 
92% dit. Veiligheid wordt door 72% gezien als één van de hoogste prioriteiten van 
Rijkswaterstaat.  
Rijkswaterstaat wordt door 64% publieksgericht gevonden. Dit aandeel ligt bijna 10% 
hoger dan in 2010 en 2011. Het gemiddelde rapportcijfer voor de publieksgerichtheid 
ligt op een 7,0. 
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9.2 Verkeersmanagement 

9.2.1 Inleiding 
In deze paragraaf worden de aspecten beschreven die met verkeersmanagement te 
maken hebben: 

 Bediening bruggen en sluizen 
 Inschatten reistijd 
 Bezuinigingen 
 Waarden en normen 

9.2.2 Tevredenheid bediening bruggen en sluizen 
Met de bediening van bruggen en sluizen is nagenoeg driekwart (74%) van de 
recreatievaarders (zeer) tevreden.  
 
104 | Tevredenheid bediening van bruggen en sluizen 

 
Basis: 2014 n=229 

9.2.3 Inschatten reistijd 
Bijna negen op de tien kustvaarders (88%) zijn (zeer) tevreden over de 
betrouwbaarheid waarmee de reistijd ingeschat kon worden. Het gemiddelde 
rapportcijfer dat men geeft voor de betrouwbaarheid van het inschatten van de reistijd 
is een 7,8. In 2011 was dit nog een 7,2 en in 2010 een 7,3. In 2009 lag het cijfer nog 
een stuk lager met een 6,9.  
 
105 | Betrouwbaarheid inschatten reistijd 
 

 
Basis: 2014 n=224 
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106 | Rapportcijfer inschatten reistijd 

 
 
Basis: 2014 n=225, 2011 n=194, 2010 n=175, 2009 n=211 

9.2.4 Bezuinigingen 
Een op de drie (33%) kustvaarders geeft aan (zeer) goed op de hoogte te zijn van de 
bezuinigingen. Bijna de helft (46%) is een beetje op de hoogte van de bezuinigingen 
en 21% is helemaal niet op de hoogte.  
 
107 | Bekendheid bezuinigingen 

 
 
Basis: 2014 n=226 
 
Van de kustvaarders heeft 16% veel begrip voor de bezuinigingen van Rijkswaterstaat 
op het beheer en onderhoud van de vaarwegen. 57% heeft hier een beetje begrip voor 
en 27% heeft geen begrip. 
 
108 | Begrip voor bezuinigingen 

 
Basis: 2014 n=228 
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en onderhoud van vaarwegen waar het minder druk is, dan op vaarwegen waar het 
druk is.  
 
109 | Begrip voor bezuinigingen 

 
Basis: 2014 n=229 

9.2.5 Waarden en normen in recreatievaart 
Van de kustvaarders is 63% van mening dat er in de recreatievaart goede waarden en 
normen gelden. 24% antwoordt neutraal en 13% is van mening dat er geen goede 
waarden en normen gelden.  
In 2011 gaf 64% van de kustvaarders aan dat er goede waarden en normen gelden. 
 
110 | In de recreatievaart gelden goede waarden en normen 

 
Basis: 2014 n=229, 2011 n=212 
 
111 | Toelichting waarden en normen in recreatievaart 
Recreatievaarders is gevraagd een toelichting te geven op de vraag over waarden en 
normen. 
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“De waarden en normen zijn er wel maar worden lang niet altijd gehanteerd. Een 
campagne over dit onderwerp zou goed zijn.” 
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9.2.6 Conclusie 
Nagenoeg negen op de tien kustvaarders zijn tevreden over de betrouwbaarheid 
waarmee de reistijd kan worden ingeschat. Het gemiddelde rapportcijfer dat hiervoor 
wordt gegeven ligt dan ook op een 7,8, wat hoger ligt dan in 2011 (7,2). 
Volgens 63% van de kustvaarders gelden er in de recreatievaart goede waarden en 
normen.  
Een op de drie kustvaarders is op de hoogte van de bezuinigingen van Rijkswaterstaat.  
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9.3 Informatievoorziening 

9.3.1 Inleiding 
In deze paragraaf komen de aspecten met betrekking tot informatievoorziening aan de 
orde: 

 Informatievoorziening m.b.t. de vaarweg 
 Gebruik informatiebronnen/communicatiemiddelen 
 Tevredenheid informatiebronnen/communicatiemiddelen 
 Informatievoorzieningen 
 Deelaspecten ontvangen informatie 
 Websites 
 Kustwacht 
 Landelijke informatielijn 
 Bekendheid campagne 

 

9.3.2 Tevredenheid informatievoorziening m.b.t. de vaarweg 
Twee op de drie (66%) kustvaarders zijn (zeer) tevreden met de 
informatievoorzieningen. Een kleine groep (7%) is (zeer) ontevreden.  
 
112 | Tevredenheid informatievoorziening 
 

 
 
Basis: 2014 n=231 
 

9.3.3 Gebruik van informatiebronnen/communicatiemiddelen 
Kustvaarders maken vooraf of tijdens hun vaarreizen het meest gebruik van 
navigatiesystemen, hydrografische kaarten en de marifoon. Sociale media, sms-
diensten en teletekst worden het minst vaak gebruikt.  
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113 | Gebruik communicatiemiddelen 

 
 
Basis: 2014 n=217/232/225/208/213/215/176/194/212/153/189/149/177/146 
 

9.3.4 Tevredenheid van informatiebronnen/communicatiemiddelen 
Met de communicatiemiddelen waar de kustvaarders het meest gebruik van maken is 
men ook het meest tevreden mee; marifoon, navigatiesysteem en hydrografische 
kaarten. Minder tevreden is men met sociale media en sms-diensten.  
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114 | Tevredenheid communicatiemiddelen 

 
Basis: 2014 n= 211/219/214/199/173/163/123/110/194/145/96/190/130/94 
 
 
115 | Redenen ontevredenheid informatievoorzieningen 
Recreatievaarders die ontevreden waren over de communicatiemiddelen zijn gevraagd 
naar de reden. 
 

 
“De hydrografische kaarten zijn niet digitaal beschikbaar; het publiek kan dan niet 
makkelijk over de meest actuele gegevens beschikken.” 
 
“Hydrografische kaarten komen te laat in seizoen” 
 
“Teksten in de Watersportalmanak deel 2 zijn te lang (dradig).” 
 
“Toegankelijkheid van BaZ is niet meer van deze tijd. Zou willen dat je per 
deelkaart nummer met een klik alle relevante wijzigingen vanaf een kunt zien.” 
 
“Wordt op de marifoon slecht uitgeluisterd” 
 

 
AIS staat voor Automatic Identification System en is een systeem dat automatisch de 
identiteit en de positie van een schip via een marifoonkanaal uitzendt. 
Van de kustvaarders geeft ruim een op de drie (37%) aan AIS aan boord te hebben en 
dit systeem ook te gebruiken. 4% heeft het wel aan boord maar gebruikt het niet en 
59% heeft het systeem niet aan boord.  

5%

12%

12%

14%

14%

15%

15%

20%

20%

24%

32%

41%

47%

48%

39%

45%

59%

41%

48%

57%

34%

46%

42%

50%

55%

49%

46%

42%

50%

38%

26%

42%

36%

24%

44%

33%

33%

22%

12%

6%

5%

9%

4%

3%

4%

3%

3%

5%

3%

3%

1%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

sociale media

email

website

teletekst

apps

radioberichten

sms (diensten)

watsportatlas

telefonie

Berichten aan Zeevarenden (BaZ)

almanak

hydrografische kaarten

marifoon

navigatiesysteem

zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden



Gebruikerstevredenheidsonderzoek recreatievaart 2014  

Pagina 89 van 108 

 
116 | AIS 

 
Basis: 2014 n= 224 

9.3.5 Tevredenheid informatievoorzieningen 
Kustvaarders is ook gevraagd in hoeverre zij tevreden zijn met de verschillende 
informatievoorzieningen. Het meest tevreden zijn zij met de marifoonkanalen en de 
informatie over de betonning/vaarwegmarkering. Ook met de weerberichten is 84% 
(zeer) tevreden.  
Kustvaarders zijn het vaakst ontevreden over de informatie m.b.t. onverwachte 
stremmingen (12%) en ankerplaatsen (10%). Met de informatievoorziening m.b.t. 
evenementen is men het minst vaak tevreden (39%).  
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117 | Tevredenheid informatievoorzieningen 

 
Basis: 2014 n=218/229/170/221/216/202/224/200/185/203/185 
 

9.3.6 Tevredenheid deelaspecten van de ontvangen informatie 
Als er naar de verschillende aspecten van informatie wordt gevraagd, dan geeft 72% 
(zeer) tevreden te zijn met de duidelijkheid van de informatie, gevolgd door 69% 
tevredenheid wat betreft de juistheid en de tijdigheid van informatie. De vindbaarheid 
scoort het laagst met 48% tevredenheid. 14% van de kustvaarders geeft aan 
ontevreden te zijn over de vindbaarheid van informatie. 
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118 | Tevredenheid ontvangen informatie 

 
 
Basis: 2014 n= 215/ 223/ 220/ 221 
 
119 | Redenen ontevredenheid deelaspect informatievoorziening 
Kustvaarders die ontevreden waren over de informatievoorziening is gevraagd naar de 
reden. 
 

 
“Weerberichten, met name voor IJsselmeer (VHF 1) of Waddenzee (VHF 4) zijn 
over het algemeen oppervlakkig en vaak benevens de werkelijkheid.” 
 
“Buiten bereik internet zeer lastig goed weerbericht te krijgen (Wad). Ik mis 
Scheveningen radio!” 
 
“In Friesland regelmatig een verschil tussen kaartdieptes en de werkelijke diepte 
geldt ook voor kop van Overijsel.” 
 
“Sommige informatie is moeilijk te vinden of niet in een bruikbaar formaat (al is 
het mogelijk dat ik de juiste websites nog niet gevonden heb).  Ik gebruikte 
bijvoorbeeld regelmatig de excel downloads met de drijvende en vaste 
vaarwegmarkeringen. Deze kan ik nu niet meer vinden. De reden voor wijzigingen 
is vaak niet duidelijk. (Ik zou graag begrijpen waarom de betonning van de 
vaarweg Houtrib-Lemmer vorig jaar is gewijzigd).” 
 
“Watersportkaarten verschijnen tegenwoordig na het vaarseizoen. Actualiteit van 
de waterkaarten ontoereikend” 

 

9.3.7 Websites 
De verschillende websites met betrekking tot vaarweginformatie worden zo nu en dan 
gebruikt door de kustvaarders. 37% van de kustvaarders maakt maandelijks of vaker 
gebruik van rijkswaterstaat.nl. Ook vaarweginformatie.nl wordt door ongeveer een 
kwart minstens maandelijks gebruikt.  
Het minst bekend is men met de mobiele site van Rijkswaterstaat (m.rws.nl); 24% 
kent de website niet en 54% maakt er nooit gebruik van.  
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120 | Gebruik informatiewebsites 

 
 
Basis: 2014 n=231/ 228/ 231/ 228/ 230 

9.3.8 Kustwacht 
Een ruime meerderheid (86%) is bekend met de kustwacht. In 2011 was dit nagenoeg 
gelijk met 88%.  
 
121 | Bekendheid kustwacht 

 
Basis: 2014 n=230, 2011 n=215 
 
Aan de kustvaarders die bekend zijn met de kustwacht is gevraagd in hoeverre zij 
tevreden zijn met de verschillende taken (zie figuur 122). Gemiddeld zijn acht op de 
tien kustvaarders tevreden met de uitvoering van de taken van de Kustwacht. De 
hulpverlening (85%) en de ramp- en incidentenbestrijding (83%) scoren het hoogst op 
tevredenheid. De andere aspecten scoren iets lager omdat er vaker neutraal wordt 
geantwoord.  
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122 | Tevredenheid met kustwacht 
 

 
 
Basis: 2014 n= 142/ 150/ 155/ 116/ 139 

9.3.9 Landelijke informatielijn 
De landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat (0800-8002) voor informatie over 
vaarwegen is bij vier op de tien kustvaarders bekend. Dit ligt iets hoger dan in 2011 
(37%).  
 
123 | Bekendheid landelijke informatielijn 

 
Basis: 2014 n= 232, 2011 n=227 

9.3.10 Bekendheid campagne 
De campagne ‘Varen doen we samen’ is in 2008 gelanceerd. De campagne van 
Rijkswaterstaat en partners is in 2014 bij nagenoeg driekwart (74%) van de 
kustvaarders bekend. In 2011 lag dit percentage nog een stuk lager en gaf 49% aan 
hier bekend mee te zijn.  
 
124 | Bekendheid campagne ‘Varen doen we samen’

 
Basis: 2014 n= 233, 2011 n=225 
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9.3.11 Conclusie 
Twee op de drie kustvaarders zijn tevreden met de informatievoorziening. Het meest 
tevreden zijn zij met de navigatiesystemen, marifoon en hydrografische kaarten. Van 
deze informatiebronnen wordt ook het meest gebruik gemaakt.  
De vindbaarheid van de informatie kan nog iets verbeterd worden; 49% is (zeer) 
tevreden en 14% is hierover ontevreden.  
Ook onder kustvaarders is de bekendheid van de campagne ‘Varen doe je samen’ 
gestegen van 49% in 2011 naar 74% in 2014. De landelijke informatielijn van 
Rijkwaterstaat is bij 40% bekend.  
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9.4 Aanleg, beheer en onderhoud 

9.4.1 Inleiding 
Onder aanleg, beheer en onderhoud vallen de volgende deelaspecten, die 
achtereenvolgens in deze paragraaf worden besproken: 
 

  Tevredenheid vaarweg algemeen 
  Breedte en diepte van de vaarweg 
  Markering 
  Zichtbaarheid en toezicht Rijkswaterstaat en Kustwacht 
  Stremmingen 

9.4.2 Tevredenheid vaarweg algemeen 
Negen op de tien kustvaarders (90%) geven aan (zeer) tevreden te zijn met de 
kwaliteit van de vaarwegen en zeven op de tien (70%) zijn tevreden met de uitvoering 
van werkzaamheden op de vaarwegen.  
 
125 |  Algemene tevredenheid vaarwegen 
 

 
 
Basis: 2014 n=230/223 
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9.4.3 Vaarwegen 
Ruim acht op de tien kustvaarders zijn (zeer) tevreden over de breedte (83%) en de 
diepte (82%) van de vaarweg. Het aandeel dat tevreden is met de aansluiting van de 
Noordzee op de Waddenzee ligt nog iets hoger (86%).  
In 2011 was 80% tevreden met de breedte van de vaarwegen, 76% met de diepte en 
75% was tevreden met de aansluiting van de Noordzee op de Waddenzee.  
 
126 | Tevredenheid met vaarwegen 

 
Basis: 2014 n=223, 222, 168 
 
127 | Verbeterpunten vaarwegen 
Volgens de kustvaarders kunnen de vaarwegen op de onderstaande punten verbeterd 
worden. 
 

 
“Binnenwateren op kaartdiepte houden” 
 
“Diepgang publiceren, wanneer sprake is van het toewijzen van een recreatiegeul 
naast een bestaande vaargeul (betond)” 
 
“Diepgang, toegankelijkheid/vrij varen waddenzee (minder afgesloten gebieden).” 
 
“Maaien van alle wier op randmeren” 
 
“Waterplanten Markermeer. Er is buiten de routes niet meer te zeilen met een boot 
die diep steekt.” 

 

9.4.4 Markering 
Kustvaarders zijn vervolgens gevraagd in hoeverre zij tevreden zijn met de markering 
in het kustgebied. Met de vaste markering, zoals vuurtorens, lichtopstanden en 
lichtenlijnen, zijn negen op de tien (90%) (zeer) tevreden. Ook de tevredenheid met 
de drijvende markering ligt hoog (87%). Hiermee worden boeien en andere drijvende 
objecten bedoeld. In 2011 waren de kustvaarders ook vaak tevreden over de vaste en 
drijvende markering, maar lag het percentage (zeer) tevreden wel iets lager 
(respectievelijk 84% en 82%).  
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128 | Tevredenheid markering 

 
Basis: 2014 n=219/ 223 
 

9.4.5 Zichtbaarheid en toezicht Rijkswaterstaat 
Met de zichtbaarheid van Rijkswaterstaat op het water (het aantal vaartuigen) is ruim 
de helft van de kustvaarders (zeer) tevreden (54%). Vier op de tien (40%) antwoorden 
neutraal en slechts 6% is ontevreden. De tevredenheid ligt iets hoger dan in 2011 
(50%) 
De tevredenheid van het aantal patrouillevaartuigen van de Kustwacht op het water 
ligt iets hoger; 49% is tevreden en 6% is ontevreden. In 2011 lag de tevredenheid iets 
hoger (54%).  
Als er wordt gevraagd naar het toezicht van de patrouillevaartuigen van 
Rijkswaterstaat op naleving van de regelgeving, dan geeft 41% aan (zeer) tevreden te 
zijn. Een op de tien is ontevreden over het toezicht. In 2011 was 7% ontevreden over 
het toezicht van Rijkswaterstaat en 50% gaf aan tevreden te zijn.  
 
129 | Tevredenheid rol Rijkswaterstaat 

 
 
Basis: 2014 n=186, 163, 163  
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9.4.6 Stremmingen 
Ruim een op de drie kustvaarders (34%) geeft aan wel eens stremmingen of 
oponthoud te hebben gehad in de afgelopen 12 maanden. Dit ligt hoger dan in 2011, 
toen 24% te maken had gehad met stremmingen.  
 
130 | Stremmingen 

 
Basis: 2014 n=230 
 
Indien men te maken heeft gehad met stremmingen of oponthoud, is gevraagd wat de 
oorzaak hiervan was. Bij nagenoeg vier op de tien (39%) hadden de stremmingen te 
maken met werkzaamheden en 30% geeft aan dat een storing de oorzaak was.  
In 2011 hadden de stremmingen vooral te maken met storingen (38%) en minder met 
werkzaamheden (14%).  
 
131 | Oorzaak van stremmingen 

 
Basis: 2014 n=76 
 
Van de kustvaarders die te maken hebben gehad met stremmingen, heeft 31% een 
alternatieve route gekozen. Van deze groep was 56% tevreden over de alternatieve 
route en 44% was ontevreden. De ontevredenheid had voornamelijk te maken met de 
extra tijd die het kosten en de alternatieve route was soms te ondiep. 
 
Ruim de helft van de kustvaarders (55%) is (zeer) tevredenheid met de planning van 
beheer en onderhoud, zodat zij zo min mogelijk wordt gehinderd. 8% is ontevreden en 
38% antwoordt neutraal.  
Nagenoeg hetzelfde resultaat is te zien bij de tevredenheid met de afstemming van 
planning bij evenementen, zodat de vaarweg minimaal gestremd is; 55% is tevreden 
en 6% is ontevreden. In 2011 gaf 48% aan tevreden te zijn met de afstemming. 
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132 | Planning en afstemming van stremmingen 

 
Basis: 2014 n=192/171 
 
Aan alle kustvaarders is gevraagd hoe tevreden men is met de informatievoorzieningen 
rond stremmingen. De juistheid (61%) en duidelijkheid (58%) scoren het hoogst op 
tevredenheid. Ook met de tijdigheid van de informatievoorzieningen is ruim de helft 
(56%) tevreden.  
De vindbaarheid van de informatie bij stremmingen scoort het laagst; 44% is 
tevreden. Bij alle aspecten antwoordt ruim een op de drie neutraal. 
In 2011 zagen we nagenoeg hetzelfde beeld. Ook toen waren de kustvaarder het minst 
tevreden over de vindbaarheid (46%) en scoorde de juistheid het hoogst (60%).  
 
133 | Informatievoorzieningen bij stremmingen 

 
Basis: 2014 n=192/196/197/194 
 

9.4.7 Conclusie 
Met de kwaliteit van de vaarweg is 90% van de kustvaarders (zeer) tevreden en over 
de uitvoering van werkzaamheden is 70% tevreden. Met de aansluiting van Noordzee 
op Waddenzee is nagenoeg negen op de tien tevreden (86%), wat hoger is dan in 
2011 (75%).  
Ook onder kustvaarders is te zien dat de zichtbaarheid en het toezicht met 
patrouillevaartuigen van Rijkswaterstaat nog verbeterd kan worden. Ook over het 
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aantal patrouillevaartuigen van de kustwacht is iets minder dan de helft tevreden. Een 
meerderheid van de kustvaarders antwoord neutraal op de hiervoor genoemde 
aspecten, wat kan betekenen dat Rijkswaterstaat en de Kustwacht hun zichtbaarheid 
kunnen verbeteren.  
Een op de drie kustvaarders heeft te maken gehad met stremmingen (34%), wat 
hoger ligt dan in 2011 (24%). Vooral het aantal stremmingen door werkzaamheden is 
gestegen (van 14% naar 39%). Wat betreft de informatie rondom stremmingen kan 
voornamelijk de vindbaarheid verbeterd worden (44% tevreden).  
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9.5 Verkeersveiligheid 

9.5.1 Inleiding 
In deze paragraaf over verkeersveiligheid komen de volgende deelaspecten aan bod: 

 Veiligheid vaarweg 
 Maatregelen voor het verbeteren van de veiligheid 
 Hinder van windparken 
 Incidenten 
 Vaarregels 

9.5.2 Tevredenheid veiligheid vaarweg 
Met de veiligheid op de vaarweg is 86% van de kustvaarders (zeer) tevreden.  
 
134 | Tevredenheid veiligheid vaarweg 
 

 
 
 
Basis: 2014 n=229 
 
De verkeersveiligheid tijdens de laatste reis wordt door 92% van de kustvaarders als 
(zeer) veilig ervaren. Geen één kustvaarder heeft zich onveilig gevoeld tijdens de 
laatste reis. In 2011 was het ervaren veiligheidsgevoel iets minder hoog met 90%.  
 
135 | Tevredenheid verkeersveiligheid laatste reis 

 
Basis: 2014 n=225 
 
 
Kustvaarders is gevraagd hoe veilig zij zich voelde tijdens hun laatste reis in 
verschillende situatie. In relatie tot de zeevaart voelen kustvaarders zich het meest 
veilig (92% (zeer) veilig) gevolgd door de situaties in relatie tot binnenvaart (87%) en 
in relatie tot veerboten (84%).  
Het vaakst voelt men zich onveilig in relatie tot visserijvaart, maar ook dit is een laag 
percentage (6% onveilig).  
In vergelijking met 2011 zijn geen grote verschillen te zien.  
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136 | Tevredenheid veiligheid in verschillende situaties 

 
Basis: 2014 n= 190/199/197/204/196/219/140 
 
137 | Reden gevoel van onveiligheid 
Kustvaarders die tijdens hun laatste de verkeersveiligheid als onveilig hebben ervaren, 
is gevraagd naar de reden. 
 

 
“Bruine vloot neemt erg vaak voorrang, sommige recreatie vaart kent regels niet.” 
 
“Bij in- en uitvaren van havens en kruisingen van waterwegen wordt de 
voorrangsregel door de plezier- en beroepsvaart niet toegepast.” 
 
“Veerboten varen te snel langs recreatievaart.” 
 
“Vissers niet vissend varen vaak geen duidelijke lijnen binnen betonning.” 
 

9.5.3 Maatregelen voor het verbeteren van veiligheid 
Als er wordt gevraagd welke maatregelen het meest bijdragen aan het verbeteren van 
de veiligheid van recreatievaart, dan geeft bijna de helft van de kustvaarders (48%) 
aan dat het vaarbewijs voor alle recreatievaart verplicht zou moeten worden. Ook een 
betere reisvoorbereiding door de recreatievaart wordt vaak als maatregel genoemd 
(44%).  
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138 | Maatregelen verbeteren veiligheid 

 
 
Basis: 2014 n=226 
 

9.5.4 Hinder van windparken 
Zeven op de tien (70%) kustvaarders geven aan dat ze geen hinder hebben van 
bestaande windparken. 23% geeft aan dat ze wel eens hinder hebben van windparken 
omdat ze dan om moeten varen en 11% vanwege het feit dat deze gebieden verboden 
gebied zijn voor recreatievaarders en men er graag doorheen wil varen.   
 
139 | Hinder van windparken 
 
 

 
Basis: 2014 n=185 

9.5.5 Incidenten 
Nagenoeg zeven op de tien (69%) kustvaarders zijn de afgelopen twee jaar niet 
betrokken geweest bij een scheepsincident. 11% heeft te maken gehad met een 
onklaar schip en 10% heeft wel eens materiele schade gehad in de afgelopen 2 jaar.  
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Als oorzaak van het incident wordt onder andere genoemd dat men te onoplettend 
was, te hard had gevaren, niet goed voorbereid was of problemen met de mast.  
 
140 | Betrokken bij incident of near miss 

 
Basis: 2014 n=231 
 
Als communicatiemiddel om de hulpdiensten te informeren is voornamelijk 
marifoonkanaal 16 (42%) en de mobiele telefoon (35%) gebruikt. Daarnaast wordt 
nog genoemd dat het probleem zelf is opgelost of dat er een langsvarende boot 
gevraagd is om hulp.  
 
141 | Communicatiemiddel 
 

 
Basis: 2014 n=55 
 
Er is onder andere contact geweest met het kustwachtcentrum/de verkeersposten 
(33%) en de reddingsmaatschappij (26%).  
Hulp is er voornamelijk verleend door de reddingsmaatschappij (31%) en de bergers 
(24%). Het kustwachtcentrum heeft bij een op de vijf incidenten hulp verleend (19%).  
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Alle kustvaarders is gevraagd hoe tevreden zij zijn met de hulp bij incidenten. Over het 
algemeen zijn ongeveer acht op de tien kustvaarders tevreden over de hulp die wordt 
verleend. 83% is (zeer) tevreden met de manier waarop de Kustwacht voor de 
veiligheid op de Noordzee zorgt in het geval van een incident. Ook op de Waddenzee is 
83% (zeer) tevreden over Rijkswaterstaat en de Kustwacht.  
 
142 | Tevredenheid met hulp bij incidenten 

 
Basis: 2014 n=157/165/150/134/116/139/139 

9.5.6 Vaarregels 
Ruim driekwart (77%) van de kustvaarders geeft aan andere regels op zee te hanteren 
dan op de binnenwateren. 
De bekendheid van de restricties en veiligheidseisen die gelden in de buurt van 
windmolenparken is bij 69% bekend.  
 
143 | Vaarregels 

 
Basis: 2014 n=208/217 
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9.5.7 Conclusie 
Met de veiligheid op de vaarweg is 85% van de kustvaarders tevreden en de 
verkeersveiligheid tijdens de laatst gevaren reis door wordt door 92% naar 
tevredenheid beoordeeld.  
Nagenoeg zeven op de tien kustvaarders is de laatste twee jaar niet betrokken 
geweest bij incidenten of een near miss. 11% geeft aan te maken hebben gehad met 
een onklaar schip en 10% met materiële schade. 
 

9.6 Specifieke gebieden 

9.6.1 Waddengebied 
Negen op de tien kustvaarders zijn (zeer) tevreden met de aansluiting van de 
Waddenzee op het binnenlandse vaarwegennet. Met de Recreatieroute Blauwe Schenk 
is 79% (zeer) tevreden 
De betonning op de vaargeulen wordt ook goed gewaardeerd; 89% is (zeer) tevreden.  
Met de mogelijkheid om naast het vaarwater langs de Pollendam gebruik te kunnen 
maken van de route door de Hanerak is 80% (zeer) tevreden.  
 
144 | Tevredenheid aspecten Waddenzee 

 
 
Basis: 2014 n=168/117/173/124 

9.6.2 Noordzee 
Kustvaarders die op de Noordzee hebben gevaren is gevraagd naar hun tevredenheid. 
Met de diepte van de toegangsgeulen is 92% tevreden en de breedte wordt door 91% 
naar tevredenheid gewaardeerd.  
Daarnaast zijn ook nog eens bijna negen op de tien (88%) kustvaarders tevreden met 
de aansluiting van open zee op het binnenlandse vaarwegennet.  
 
Het verkeersscheidingsstelsel is de ‘snelweg’ op zee. Schepen die een bepaalde 
bestemming hebben gekozen moeten hier verplicht gebruik van maken tenzij een 
bestemming hebben in de kustzonen. Met dit verkeersscheidingsstelsel is 80% (zeer) 
tevreden en slechts 3% is ontevreden.  
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145 | Tevredenheid aspecten Noordzee 

 
 
Basis: 2014 n=83/82/80/74 
 
Van de kustvaarders geeft 88% aan te weten hoe volgens voorschrift de vaargeulen 
binnen het verkeersscheidingsstelsel overgestoken moeten worden. Er wordt 
voornamelijk aangegeven dat er haaks overgestoken moet worden, maar ook dwars, 
loodrecht en zo kort mogelijk worden genoemd.  
 
Bijna twee op de drie (64%) kustvaarders geven aan op de hoogte te zijn van het feit 
dat per 1 augustus 2013 de routering op de Noordzee is veranderd. Zij zijn hiervan op 
de hoogte gebracht via onder andere het internet, watersportbladen en Berichten aan 
Zeevarenden.  
 
146 | Bekendheid oversteken vaargeulen en nieuwe routering 
 

 
Basis: 2014 n=95/101 
 
Ruim acht op de tien kustvaarders (81%) voelt zich (zeer) veilig in de aanloop naar de 
Buitenhaven IJmuiden. Slechts 1% voelt zich hier onveilig.  
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147 | Veiligheid aanloop Buitenhaven IJmuiden 
 

 
Basis: 2014 n=68 
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Bijlage 1 Profiel recreatievaart 

 
148 | Geslacht 
 

 
Basis: 2014 n=1.630, 2011 n=1.394 
 
 
149 | Leeftijd  
 

 
Basis: 2014 n=1641, 2011 n=1397 
 
150 | Hoeveel jaar vaart u?  
 

 
Basis: 2014 n=1625, 2011 n=1.394 
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151 | Hoeveel dagen heeft u de afgelopen 12 maanden gevaren?  

 
Basis: 2014 n=1.630, 2011 n=1.402 
 
 
152 | Hoeveel dagen duren uw tochten gemiddeld? 
 

 
Basis: 2014 n=1.614, 2011 n=1.381 
 
 
153 | Met welke type boot heeft u uw laatste reis gevaren? 
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Basis: 2014 n=1.607, 2011 n=1.396 
 
 
154 | Indien zeilboot: Heeft u een strijkbare mast? 
 

 
Basis: 2014 n=505 
 
 
155 | Is uw schip in uw bezit of heeft u deze gehuurd of geleend? 
 

 
Basis: 2014 n=1.631, 2011 n=1.399 
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156 | Wat zijn de afmetingen van het schip waarmee u het laatst 
gevaren heeft? 
 
Gemiddelde lengtes in 
meters Totaal 

(nmin=1633) 
Zeilboot 

(nmin=510) 

Klassieke 
motorboot 

(nmin=628) 
Sloep 

(nmin=173) 
Speedboot 
(nmin=64) 

Lengte 9,4 9,2 10,0 6,6 6,9 

Breedte 3,0 3,0 3,3 2,2 2,4 

Diepgang 1,1 1,4 1,0 0,9 0,8 

Hoogte (staande mast) 6,8 12,2 3,6 1,4 1,8 
 
 
157 | Heeft u een vaarbewijs? 
 

 
Basis: 2014 n=1.627, 2011 n=1.402 
 
 
158 | Bent u lid van een watersportvereniging? 
 

 
Basis: 2014 n=1.587, 2011 n=1.397 
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Bijlage 2 Profiel Kustvaarders 

159 | Geslacht 
 

 
 
Basis: 2014 n=194, 2011 n=227 
 
 
160 | Leeftijd 
 

 
Basis: 2014 n=194, 2011 n=227 
 
161 | Hoeveel jaar vaart u?  
 

 
Basis: 2014 n=234, 2011 n=227 
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162 | Hoeveel dagen heeft u de afgelopen 12 maanden gevaren?  

 
Basis: 2014 n=234, 2011 n=227 
 
 
163 | Hoeveel dagen duren uw tochten gemiddeld? 
 

 
Basis: 2014 n=232, 2011 n=222 
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164 | Met welke type boot heeft u uw laatste reis gevaren? 

 
Basis: 2014 n=234, 2011 n=225 
 
 
165 | Is uw schip in uw bezit of heeft u deze gehuurd of geleend? 
 

 
Basis: 2014 n=234, 2011 n=227 
 
 
166 | Wat zijn de afmetingen van het schip waarmee u het laatst 
gevaren heeft? 
 
Gemiddelde lengtes in 
meters 

Zeilboot 
(nmin=123) 

Lengte 10,4 

Breedte 3,3 

Diepgang 1,5 

Hoogte (staande mast) 14,4 
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167 | Heeft u een vaarbewijs? 
 

 
Basis: 2014 n=232 
 
168 | Bezit u nog andere specifieke nautische 
diploma’s/certificaten? 
 

 
Basis: 2014 n=226, 2011 n=208 
 
 
169 | Bent u lid van een watersportvereniging? 
 

 
Basis: 2014 n=233, 2011 n=226 
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170 | Startgebied laatste reis 
 

 
 
Basis: 2014 n=220 
 
171 | Eindgebied laatste reis 
 

 
Basis: 2014 n=220 
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Bijlage 3 Tevredenheid alle aspecten 

In de onderstaande tabel is de tevredenheid van alle aspecten 
weergegeven. De kleuren en getallen (percentages) geven weer welk deel 
van de recreatievaarders (zeer) tevreden is over een deelaspect. 
 
2e Kolom: In de figuur geldt met betrekking tot de tevredenheid: 
 meer dan 80% (zeer) tevreden  groen 
 60%-80% (zeer) tevreden  oranje 
 minder dan 60% (zeer) tevreden  rood 

 
3e Kolom: In de figuur geldt met betrekking tot de ontevredenheid: 
 meer dan 20% (zeer) ontevreden  rood 
 10% – 20% (zeer) ontevreden  oranje 
 minder dan 10% (zeer) ontevreden  groen 
 
Tevredenheid deelaspecten (totaal) 
 % (zeer) tevreden % (zeer) ontevreden 

Algemene tevredenheid vaarwegen    
Kwaliteit van de vaarweg 86% 2% 
Veiligheid op de vaarweg 79% 4% 
Uitvoering van werkzaamheden op de vaarweg 70% 4% 
Informatievoorziening m.b.t. de vaarweg 68% 7% 
bediening van bruggen en sluizen 74% 7% 
Vaarwegen en dienstverlening     
diepte van de vaarweg 86% 2% 
breedte van de vaarweg 89% 1% 
diepte van de toegangsgeulen 86% 3% 
breedte van de toegangsgeulen 86% 2% 
markering (betonning en kribbakens) 85% 2% 
onderhoud van kribben, taluds, bruggen, sluizen,  80% 3% 
beschikbaarheid afmeervoorzieningen 57% 15% 
brughoogte op de vaarweg 79% 2% 
aansluiting van het hoofdvaarwegennet op het 
onderliggend vaarwegennet 83% 1% 
zichtbaarheid van (het aantal) vaartuigen van 
Rijkswaterstaat op het ‘water’ 61% 6% 
het toezicht van de patrouillevaartuigen van 
Rijkswaterstaat op naleving van de regelgeving 48% 14% 
Wachtplaatsen     
aantal wachtplaatsen bij spoorbruggen 59% 12% 
aantal wachtplaatsen bij (verkeers)bruggen 59% 13% 
aantal wachtplaatsen bij sluizen 68% 9% 
de locatie van wachtplaatsen bij spoorbruggen 54% 12% 
de locatie van wachtplaatsen bij (verkeers)bruggen 61% 9% 
de locatie van wachtplaatsen bij sluizen 70% 6% 
de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij 
spoorbruggen ( 51% 15% 
de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij 56% 14% 
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(verkeers)bruggen  
de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij sluizen  62% 13% 
Dienstverlening bij zeesluizen en bruggen      
verkeersaanwijzingen van verkeersposten 78% 2% 
inzet van stewards op sluizen 62% 8% 
bedieningstijden van verkeersbruggen 75% 5% 
bedieningstijden van sluizen 79% 4% 
aanmeldprocedures bij bruggen en sluizen 72% 6% 
afstemming van bruggen en/of sluizen op elkaar 
(groene golf) 58% 9% 
wachttijd bij spoorbruggen 51% 10% 
passeertijd bij spoorbruggen 59% 5% 
wachttijd bij (verkeers)bruggen 64% 5% 
passeertijd bij (verkeers)bruggen 69% 2% 
wachttijd bij sluizen 69% 5% 
passeertijd bij sluizen 73% 4% 
bediening van op afstand bediende bruggen en 
sluizen 71% 8% 
Tevredenheid afstand bediende objecten     
vlotheid 76% 7% 
dienstverlening 70% 6% 
veiligheid 75% 4% 
toegankelijkheid (bijv. voor het aan/van boord gaan) 57% 9% 
afhandeling van ongeplande stremmingen 54% 7% 
Ontvangen informatie     
Telefonie 66% 2% 
Sms(diensten) 50% 3% 
Websites 67% 3% 
E-mail 53% 3% 
Sociale media 45% 3% 
Apps 62% 2% 
Teletekst 53% 3% 
Radioberichten 61% 3% 
Brochures van Rijkswaterstaat 60% 2% 
watersportatlas 62% 1% 
hydrografische kaarten  79% 2% 
Almanak 76% 2% 
Marifoon  78% 2% 
Navigatiesysteem  78% 1% 
Lichtkranten\drips 50% 5% 
Tevredenheid informatievoorziening     
Weerberichten 82% 4% 
Openingstijden van bruggen en sluizen 75% 6% 
Berichten voor de scheepvaart 69% 3% 
Marifoonkanalen 77% 3% 
Brughoogte 74% 6% 
Betonning \ Vaarwegmarkering 78% 4% 
Waterdieptes 70% 7% 
Waterstanden 71% 3% 
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Golfhoogtes 54% 5% 
Incidenten 47% 6% 
Onverwachte stremmingen 42% 14% 
Evenementen 43% 7% 
Ontvangen informatie      
Tijdigheid verkeersinformatie 60% 4% 
Duidelijkheid verkeersinformatie 65% 4% 
Juistheid verkeersinformatie 64% 3% 
Vindbaarheid verkeersinformatie 44% 13% 
Betrouwbaarheid inschatten reistijden 85% 2% 
Stremmingen     
Planning van beheer en onderhoud 58% 5% 
Afstemming 55% 3% 
Tijdigheid informatie bij stremmingen 54% 9% 
Duidelijkheid informatie bij stremmingen 57% 7% 
Juistheid informatie bij stremmingen 59% 5% 
Vindbaarheid informatie bij stremmingen 42% 12% 
Incidenten     
dienstverlening van de hulpdiensten in het algemeen 68% 2% 
snelheid waarmee de hulpdiensten ter plaatse zijn 61% 2% 
de zorg van Rijkswaterstaat voor de vlotheid en 
doorstroming op het water in geval van een 
incident/calamiteit 53% 2% 
Veiligheid      
Veiligheid laatste reis 90% 1% 
… in relatie tot zeevaart 89% 1% 
… in relatie tot visserijvaart 78% 4% 
… in relatie tot binnenvaart 81% 3% 
… in relatie tot veerboten 81% 4% 
… in relatie tot bruine vloot 78% 3% 
… in relatie tot collega recreatievaarders 71% 5% 
… in relatie tot windmolenparken 85% 1% 
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Bijlage 4 Top 10 per gebied 

 
 

 
 

 
 

 

Totaal
% (zeer) 
tevreden

Veiligheid laatste reis 90%
breedte van de vaarweg 89%
Veiligheid in relatie tot visserijvaart 89%
Kwaliteit van de vaarweg 86%
diepte van de vaarweg 86%
breedte van de toegangsgeulen 86%
diepte van de toegangsgeulen 86%
Betrouwbaarheid inschatten reistijden 85%
markering (betonning en kribbakens) 85%
aansluiting van het hoofdvaarwegennet op het onderliggend vaarwegennet 83%

Totaal
% (zeer) 

ontevreden

de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij spoorbruggen 15%
beschikbaarheid afmeervoorzieningen 15%
het toezicht vd patrouillevaartuigen van RWS op naleving vd regelgeving 14%
de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij (verkeers)bruggen 14%
Onverwachte stremmingen 14%
Vindbaarheid verkeersinformatie 13%
de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij sluizen 13%
aantal wachtplaatsen bij (verkeers)bruggen 13%
aantal wachtplaatsen bij spoorbruggen 12%
Vindbaarheid informatie bij stremmingen 12%

Noord-Nederland 
% (zeer) 
tevreden

diepte van de vaarweg 90%
Kwaliteit van de vaarweg 90%
breedte van de vaarweg 90%
Veiligheid laatste reis 89%
Veiligheid in relatie tot zeevaart 89%
markering (betonning en kribbakens) 88%
breedte van de toegangsgeulen 86%
diepte van de toegangsgeulen 85%
Betrouwbaarheid inschatten reistijden 84%
aansluiting van het hoofdvaarwegennet op het onderliggend vaarwegennet 83%

Noord-Nederland 
% (zeer) 

ontevreden

de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij spoorbruggen 16%
de locatie van wachtplaatsen bij spoorbruggen 14%
Vindbaarheid verkeersinformatie 13%
Onverwachte stremmingen 13%
aantal wachtplaatsen bij spoorbruggen 13%
de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij (verkeers)bruggen 12%
de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij sluizen 12%
Vindbaarheid informatie bij stremmingen 11%
beschikbaarheid afmeervoorzieningen 10%
Waterdieptes 10%
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Oost Nederland
% (zeer) 
tevreden

Veiligheid laatste reis 94%
Kwaliteit van de vaarweg 93%
breedte van de vaarweg 91%
breedte van de toegangsgeulen 89%
diepte van de toegangsgeulen 89%
markering (betonning en kribbakens) 88%
Betrouwbaarheid inschatten reistijden 87%
Veiligheid in relatie tot binnenvaart 87%
brughoogte op de vaarweg 86%
diepte van de vaarweg 86%

Oost Nederland
% (zeer) 

ontevreden

beschikbaarheid afmeervoorzieningen 20%
de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij spoorbruggen 18%
de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij sluizen 16%
de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij (verkeers)bruggen 16%
het toezicht vd patrouillevaartuigen van RWS op naleving vd regelgeving 14%
Vindbaarheid verkeersinformatie 11%
Onverwachte stremmingen 11%
de locatie van wachtplaatsen bij spoorbruggen 11%
aantal wachtplaatsen bij spoorbruggen 11%
toegankelijkheid (bijv. voor het aan/van boord gaan) 10%

Midden-Nederland
% (zeer) 
tevreden

Veiligheid in relatie tot zeevaart 93%
Veiligheid laatste reis 90%
breedte van de vaarweg 89%
diepte van de toegangsgeulen 88%
Veiligheid in relatie tot windmolenparken 87%
Betrouwbaarheid inschatten reistijden 86%
markering (betonning en kribbakens) 85%
breedte van de toegangsgeulen 84%
Veiligheid in relatie tot veerboten 84%
aansluiting van het hoofdvaarwegennet op het onderliggend vaarwegennet 83%

Midden-Nederland
% (zeer) 

ontevreden

Vindbaarheid verkeersinformatie 16%
toegankelijkheid (bijv. voor het aan/van boord gaan) 14%
Onverwachte stremmingen 13%
de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij sluizen 13%
de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij (verkeers)bruggen 13%
aantal wachtplaatsen bij (verkeers)bruggen 12%
Vindbaarheid informatie bij stremmingen 12%
aantal wachtplaatsen bij spoorbruggen 12%
het toezicht vd patrouillevaartuigen van RWS op naleving vd regelgeving 11%
de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij spoorbruggen 11%



Gebruikerstevredenheidsonderzoek recreatievaart 2014  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Noord-Holland
% (zeer) 
tevreden

Veiligheid laatste reis 89%
Veiligheid in relatie tot zeevaart 86%
breedte van de vaarweg 86%
Veiligheid in relatie tot windmolenparken 86%
diepte van de vaarweg 85%
Weerberichten 84%
breedte van de toegangsgeulen 83%
Betrouwbaarheid inschatten reistijden 82%
Kwaliteit van de vaarweg 82%
Veiligheid in relatie tot bruine vloot 81%

Noord-Holland
% (zeer) 

ontevreden

beschikbaarheid afmeervoorzieningen 18%
aantal wachtplaatsen bij (verkeers)bruggen 18%
de locatie van wachtplaatsen bij spoorbruggen 16%
de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij (verkeers)bruggen 16%
aantal wachtplaatsen bij spoorbruggen 15%
de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij spoorbruggen 15%
het toezicht vd patrouillevaartuigen van RWS op naleving vd regelgeving 14%
Onverwachte stremmingen 14%
Vindbaarheid informatie bij stremmingen 13%
de locatie van wachtplaatsen bij (verkeers)bruggen 13%

Zuid-Holland
% (zeer) 
tevreden

diepte van de vaarweg 92%
Veiligheid in relatie tot zeevaart 91%
breedte van de vaarweg 90%
Veiligheid laatste reis 88%
diepte van de toegangsgeulen 87%
Betrouwbaarheid inschatten reistijden 87%
breedte van de toegangsgeulen 87%
Weerberichten 87%
Kwaliteit van de vaarweg 85%
markering (betonning en kribbakens) 85%

Zuid-Holland
% (zeer) 

ontevreden

beschikbaarheid afmeervoorzieningen 20%
Vindbaarheid informatie bij stremmingen 18%
Vindbaarheid verkeersinformatie 17%
Onverwachte stremmingen 16%
het toezicht vd patrouillevaartuigen van RWS op naleving vd regelgeving 14%
de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij (verkeers)bruggen 12%
aantal wachtplaatsen bij (verkeers)bruggen 12%
de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij spoorbruggen 12%
Duidelijkheid informatie bij stremmingen 11%
de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij sluizen 10%
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Zeeland
% (zeer) 
tevreden

Veiligheid in relatie tot windmolenparken 94%
Veiligheid laatste reis 92%
breedte van de vaarweg 90%
Veiligheid in relatie tot zeevaart 90%
Kwaliteit van de vaarweg 89%
breedte van de toegangsgeulen 87%
aansluiting van het hoofdvaarwegennet op het onderliggend vaarwegennet 87%
markering (betonning en kribbakens) 85%
Navigatiesysteem 85%
Marifoon 85%

Zeeland
% (zeer) 

ontevreden

het toezicht vd patrouillevaartuigen van RWS op naleving vd regelgeving 16%
aantal wachtplaatsen bij (verkeers)bruggen 16%
beschikbaarheid afmeervoorzieningen 16%
wachttijd bij spoorbruggen 16%
de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij spoorbruggen 15%
Onverwachte stremmingen 15%
aantal wachtplaatsen bij spoorbruggen 15%
inzet van stewards op sluizen 15%
Vindbaarheid verkeersinformatie 14%
afstemming van bruggen en/of sluizen op elkaar (groene golf) 14%

Zuid-Nederland
% (zeer) 
tevreden

Veiligheid laatste reis 89%
breedte van de vaarweg 89%
Kwaliteit van de vaarweg 88%
diepte van de toegangsgeulen 87%
Betrouwbaarheid inschatten reistijden 87%
aansluiting van het hoofdvaarwegennet op het onderliggend vaarwegennet 85%
Veiligheid in relatie tot zeevaart 85%
breedte van de toegangsgeulen 85%
verkeersaanwijzingen van verkeersposten 84%
diepte van de vaarweg 83%

Zuid-Nederland
% (zeer) 

ontevreden

de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij spoorbruggen 19%
het toezicht vd patrouillevaartuigen van RWS op naleving vd regelgeving 19%
beschikbaarheid afmeervoorzieningen 17%
de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij (verkeers)bruggen 14%
de locatie van wachtplaatsen bij spoorbruggen 13%
aantal wachtplaatsen bij spoorbruggen 12%
aantal wachtplaatsen bij (verkeers)bruggen 12%
Onverwachte stremmingen 12%
de locatie van wachtplaatsen bij (verkeers)bruggen 12%
de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij sluizen 12%
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Bijlage 5 Schaduwonderzoek 

Sinds 2012 vraagt Rijkswaterstaat in de gebruikersonderzoeken niet meer 
naar de ervaring over het gebied waar men het meest gevaren/gereden 
heeft, maar naar de ervaring van de laatst afgeronde reis op de 
Nederlandse rijks(vaar)wegen. Dit levert meer specifieke en meer 
betrouwbare antwoorden op. Bovendien zijn de antwoorden minder 
afhankelijk van de algemene beeldvorming. 
 
In het onderzoek van 2014 is de recreatievaarders gevraagd naar hun 
laatst gevaren reis. Deze vraagstelling is anders dan in 2011, toen er naar 
meest gevaren reis is gevraagd. De vraag is of deze verandering in 
vraagstelling invloed heeft op de tevredenheidsscores. Om deze reden in er 
een schaduwonderzoek uitgevoerd. 
 
Voor dit schaduwonderzoek zijn er 198 respondenten ondervraagd. Al deze 
respondenten zijn afkomstig uit TNS NIPObase en hebben de online 
vragenlijst ingevuld met betrekking tot hun meest gevaren route. De 
respondenten zijn random geselecteerd uit de verschillende vaargebieden. 
Deze 198 respondenten zijn vergeleken met de 1641 respondenten die de 
vragenlijst hebben beantwoord met betrekking tot hun laatst gevaren 
route.  
 
Achtergrondkenmerken 
Voor de analyse naar de verschillen op de tevredenheidsscores tussen de 
twee groepen, is er eerst bekeken in hoeverre de twee groepen van elkaar 
verschillen op de belangrijkste achtergrondkenmerken. Hieruit kwam naar 
voren dat in de groep meest gevaren meer jongeren zaten met minder 
vaarervaring. Ook was de verdeling over de vaargebieden anders dan bij 
de groep laatst gevaren.  
Om deze reden is de verdeling van de groep meest gevaren gewogen naar 
de verdeling van de groep laatst gevaren op de volgende kenmerken; 
leeftijd, aantal vaarjaren en regio. Hierdoor was er een meer zuivere 
vergelijking mogelijk tussen de twee doelgroepen.  
De verdeling naar achtergrondkenmerken staat in de tabel op de volgende 
pagina.  
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172 | Verdeling achtergrondkenmerken 
 

Achtergrondkenmerk Categorieën 
Laatst 
Nmax=1641 

Meest 
Nmax=198 

Geslacht man 80% 82% 
  vrouw 20% 18% 
      
Leeftijd jonger dan 40 jaar 13% 13% 
  40 tot 49 jaar 16% 16% 
  50 tot 59 jaar 22% 21% 
  60 jaar of ouder 49% 50% 
      
Jaren vaarervaring korter dan 5 jaar 14% 14% 
  6 tot 20 jaar 31% 30% 
  21 tot 30 jaar 15% 16% 
  31 tot 40 jaar 17% 18% 
  41 jaar en meer 22% 22% 
      
Aantal vaardagen  Minder dan 20 dagen 33% 62% 
  21 tot 40 dagen 31% 23% 
  41 tot 60 dagen 19% 7% 
  61 tot 80 dagen 6% 4% 
  81 dagen of meer 10% 4% 
      
Gemiddelde duur vaartocht Minder dan 20 dagen 84% 95% 
  21 tot 40 dagen 10% 1% 
  41 tot 60 dagen 6% 3% 
      
Type boot Zeilboot 32% 28% 
  Klassieke motorboot 39% 32% 
  Sloep 11% 17% 
  Speedboot 4% 10% 
  Anders 14% 13% 
      
Vaargebied Noord-Nederland 17% 17% 
  Oost-Nederland 12% 12% 
  Midden-Nederland 18% 18% 
  Noord-Holland 14% 14% 
  Zuid-Holland 14% 14% 
  Zeeland 12% 12% 
  Zuid-Nederland 13% 13% 
 
 
 
 
Tevredenheidsaspecten 
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Vervolgens is er gekeken in hoeverre de groep laatst gevaren afwijkt op de 
tevredenheidsaspecten van de groep meest gevaren. Uit deze analyse 
komt het volgende naar voren: 

 Recreatievaarders zijn meer tevreden over de uitvoering van 
werkzaamheden op de vaarweg indien ze aan hun laatst reis 
denken. 

 De beschikbaarheid van afmeervoorzieningen en de inzet van 
stewards op sluizen worden beter beoordeeld als de 
recreatievaarder denkt aan de meest gevaren route. 

 Over het algemeen zijn recreatievaarders vaker tevreden over de 
ontvangen informatie als zij denken aan hun meest gevaren reis. 
Dit geldt voornamelijk voor de weerberichten, brughoogte, 
incidenten, onverwachte stremmingen en evenementen. 

 Denkend aan hun laatste reis zijn recreatievaarders minder vaak 
tevreden over de vindbaarheid van de verkeersinformatie, maar 
juist vaker tevreden over de betrouwbaarheid van het inschatten 
van de reistijd.  

 De veiligheid wordt over het algemeen beter beoordeeld als men 
denkt aan de laatste reis. Het grootste verschil is te zien bij de 
tevredenheid met de veiligheid in relatie tot binnenvaart, zeevaart 
en veerboten.  
 

173 | Tevredenheidsaspecten 
 

 % (zeer) tevreden 

Laatst  
(Nmin=636 

Nmax=1600) 

Meest 
(Nmin=81 

Nmax=193) 
Algemene tevredenheid vaarwegen     
Kwaliteit van de vaarweg 86% 85% 
Veiligheid op de vaarweg 79% 73% 
Uitvoering van werkzaamheden op de vaarweg 70% 62% 
Informatievoorziening m.b.t. de vaarweg 68% 66% 
bediening van bruggen en sluizen 74% 73% 
Vaarwegen en dienstverlening     
diepte van de vaarweg 86% 85% 
breedte van de vaarweg 89% 88% 
diepte van de toegangsgeulen 86% 88% 
breedte van de toegangsgeulen 86% 88% 
markering (betonning en kribbakens) 85% 89% 
onderhoud van kribben, taluds, bruggen, sluizen, etcetera 80% 83% 
beschikbaarheid afmeervoorzieningen 57% 69% 
brughoogte op de vaarweg 79% 85% 
aansluiting van het hoofdvaarwegennet op het onderliggend  
vaarwegennet 83% 84% 

zichtbaarheid van (het aantal) vaartuigen van Rijkswaterstaat  
op het ‘water’ 61% 66% 

het toezicht van de patrouillevaartuigen van Rijkswaterstaat  
op naleving van de regelgeving 48% 52% 

Wachtplaatsen     
aantal wachtplaatsen bij spoorbruggen 59% 54% 
aantal wachtplaatsen bij (verkeers)bruggen 59% 57% 
aantal wachtplaatsen bij sluizen 68% 62% 
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de locatie van wachtplaatsen bij spoorbruggen 54% 57% 
de locatie van wachtplaatsen bij (verkeers)bruggen 61% 63% 
de locatie van wachtplaatsen bij sluizen 70% 67% 
de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij spoorbruggen  51% 53% 
de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij (verkeers)bruggen 56% 58% 
de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij sluizen  62% 65% 
Dienstverlening bij zeesluizen en bruggen      
verkeersaanwijzingen van verkeersposten 78% 82% 
inzet van stewards op sluizen 62% 72% 
bedieningstijden van verkeersbruggen 75% 81% 
bedieningstijden van sluizen 79% 80% 
aanmeldprocedures bij bruggen en sluizen 72% 68% 
afstemming van bruggen en/of sluizen op elkaar (groene golf) 58% 63% 
wachttijd bij spoorbruggen 51% 52% 
passeertijd bij spoorbruggen 59% 58% 
wachttijd bij (verkeers)bruggen 64% 66% 
passeertijd bij (verkeers)bruggen 69% 67% 
wachttijd bij sluizen 69% 66% 
passeertijd bij sluizen 73% 72% 
bediening van op afstand bediende bruggen en sluizen 71% 70% 
Tevredenheid afstand bediende objecten     
vlotheid 76% 77% 
dienstverlening 70% 73% 
veiligheid 75% 75% 
toegankelijkheid (bijv. voor het aan/van boord gaan) 57% 63% 
afhandeling van ongeplande stremmingen 54% 54% 
Informatiemiddelen     
Telefonie 66% 62% 
Sms(diensten) 50% 47% 
Websites 67% 55% 
E-mail 53% 45% 
Sociale media 45% 49% 
Apps 62% 60% 
Teletekst 53% 51% 
Radioberichten 61% 57% 
Brochures van Rijkswaterstaat 60% 48% 
watersportatlas 62% 62% 
hydrografische kaarten  79% 75% 
Almanak 76% 73% 
Marifoon  78% 76% 
Navigatiesysteem  78% 78% 
Lichtkranten\drips 50% 52% 
Tevredenheid informatievoorziening     
Weerberichten 82% 89% 
Openingstijden van bruggen en sluizen 75% 79% 
Berichten voor de scheepvaart 69% 72% 
Marifoonkanalen 77% 83% 
Brughoogte 74% 82% 
Betonning \ Vaarwegmarkering 78% 81% 
Waterdieptes 70% 75% 
Waterstanden 71% 78% 
Golfhoogtes 54% 63% 
Incidenten 47% 57% 
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Onverwachte stremmingen 42% 54% 
Evenementen 43% 55% 
Ontvangen informatie      
Tijdigheid verkeersinformatie 60% 60% 
Duidelijkheid verkeersinformatie 65% 72% 
Juistheid verkeersinformatie 64% 71% 
Vindbaarheid verkeersinformatie 44% 58% 
Betrouwbaarheid inschatten reistijden 85% 79% 
Stremmingen     
Planning van beheer en onderhoud 58% 54% 
Afstemming 55% 53% 
Tijdigheid informatie bij stremmingen 54% 55% 
Duidelijkheid informatie bij stremmingen 57% 60% 
Juistheid informatie bij stremmingen 59% 58% 
Vindbaarheid informatie bij stremmingen 42% 46% 
Incidenten     
dienstverlening van de hulpdiensten in het algemeen 68% 78% 
snelheid waarmee de hulpdiensten ter plaatse zijn 61% 80% 
de zorg van Rijkswaterstaat voor de vlotheid en doorstroming op het 
water in geval van een incident/calamiteit 53% 68% 

Veiligheid     
Veiligheid laatste reis 90% 86% 
… in relatie tot zeevaart 89% 74% 
… in relatie tot visserijvaart 78% 71% 
… in relatie tot binnenvaart 81% 67% 
… in relatie tot veerboten 81% 66% 
… in relatie tot bruine vloot 78% 67% 
… in relatie tot collega recreatievaarders 71% 70% 
… in relatie tot windmolenparken 85% 73% 
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Bijlage 6 Onderzoeksverantwoording 

Methode 
 
In overleg met RWS Team Publieksmonitoring is een vragenlijst opgesteld, 
die vervolgens door TNS NIPO is geprogrammeerd tot een online en 
schriftelijke enquête.  
Er zijn twee verschillende vragenlijsten samengesteld. Een vragenlijst voor 
recreatievaarders in de zeven verschillende gebieden in Nederland en een 
aparte vragenlijst voor het kustgebied (Noordzee en Waddenzee). 
Afhankelijk waar men het laatst gevaren heeft, hebben de 
recreatievaarders de betreffende vragenlijst ingevuld. 
 
Steekproef 
De respondenten voor het onderzoek zijn op drie manieren geworven.  
Nipobase 
Als eerste is er in mei 2014 een screening uitgevoerd in NIPObase. Dit is 
het online panel van TNS NIPO met ruim 50.000 huishoudens die 
regelmatig deelnemen aan onderzoeken. 
Elk huishouden is gevraagd of iemand in het huishouden de afgelopen 12 
maanden 7 keer heeft gevaren of dit in de komende 3 maanden nog van 
plan is te doen. Vervolgens is er gevraagd in welk gebied deze persoon 
voornamelijk vaart. 
Vervolgens zijn in juni/begin juli 2014 zijn 1270 respondenten uit die aan 
de selectie criteria voldeden uitgenodigd voor het onderzoek. Hiervan 
hebben 714 personen (56%) de vragenlijst volledig ingevuld en 360 
personen (28%) vielen (uiteindelijk) buiten de doelgroep.   
Schriftelijke vragenlijst 
Om de respons van n=200 per gebied te behalen zijn er ook nog face-to-
face enquêteurs ingezet. Deze enquêteurs zijn op mooie dagen in juli en 
augustus naar havens en sluizen gegaan om schriftelijke vragenlijsten uit 
te delen. In totaal zijn er 675 schriftelijke vragenlijsten volledig ingevuld. 
Externe link 
In plaats van de schriftelijke vragenlijst in te vullen, konden de 
recreatievaarders ook hun emailadres achter laten bij de enquêteur. Zij 
kregen vervolgens een link toegestuurd, waarmee ze de vragenlijst online 
konden invullen. 
Deze online link is ook verspreid via verschillende organisaties, zoals het 
digitale klantenpanel van Rijkswaterstaat, de Facebookpagina van 
Rijkswaterstaat en de website varendoejesamen.nl.  
In totaal is de externe link 2345 keer geopend en hebben 560 personen 
(24%) de vragenlijst volledig ingevuld.  
 
 
 
Veldwerk 
 
Het online en schriftelijke veldwerk heeft plaatsgevonden in juli en 
augustus 2014.  
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Rapportage 
 
De in de rapportage vermelde tevredenheidscores hebben betrekking op de 
respondenten die de betreffende vraag beantwoord hebben (exclusief de 
categorie ‘weet niet’).  
 
Waar mogelijk wordt er een vergelijking gemaakt met de resultaten uit het 
GTO Recreatievaart van 2011. 
Opvallende significante verschillen tussen de 7 vaargebieden worden in de 
tekst weergegeven.  
 
Bij de figuren is vermeld hoeveel respondenten (n) de vraag hebben 
beantwoord. Indien er in een figuur de resultaten van meerdere vragen 
wordt weergegeven, wordt vermeld hoeveel respondenten elk aspect 
hebben beantwoord. Voor het aantal respondenten in 2011 wordt soms 
alleen het minimale aantal (Nmin) of het maximale aantal (Nmax) 
genoemd.  
 
KPI vragen 
In hoofdstuk 2 zijn de KPI-scores vermeld. De volgende vragen zijn 
gebruikt om de KPI-scores te berekenen: 

- Tevredenheid RWS: Hoe tevreden bent u over Rijkswaterstaat als 
beheerder van de vaarwegen? 
 

- Informatievoorziening: Deze score is een gemiddelde van de volgende 
vijf vragen: 
- Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten van de ontvangen 

informatie? 
- Tijdigheid van informatie 
- Duidelijkheid van informatie 
- Juistheid van informatie 
- Vindbaarheid van informatie 

- Denkend aan uw laatste reis , kunt u een cijfer geven voor de 
betrouwbaarheid van de reistijd? 
 

- Veiligheid: Aan welk(e) aspect(en) geeft Rijkswaterstaat naar uw 
mening de hoogste prioriteit? 
 

- Publieksgerichtheid: Kunt u aangeven in welke mate u het eens bent 
met de volgende stelling? Rijkswaterstaat is publieksgericht. 

 
Prioriteitenmatrix 
Het belang van de deelaspecten is bepaald door middel van een 
rekenformule. Door de mate van samenhang (correlatiecoëfficiënt) tussen 
de tevredenheid op de verschillende deelaspecten en de algemene 
tevredenheid over RWS als beheerder van de vaarwegen te berekenen, 
wordt vastgesteld in welke mate de deelaspecten van belang zijn voor de 
overall tevredenheid van de recreatievaarders met Rijkswaterstaat. Dit 
geeft in feite de impact van de verschillende deelaspecten weer. Hoe hoger 
de correlatiecoëfficiënt, hoe hoger de impact.  
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Vervolgens wordt er ook nog naar het niveau van tevredenheid gekeken 
per aspect. De impact wordt vervolgens afgezet tegen de tevredenheid per 
aspect, waardoor een prioriteitenmatrix met vier kwadranten kan worden 
samengesteld. Deze kwadranten zijn bepaald door op de horizontale as 
(impact) de mediaan te nemen en op de verticale as (mate van 
tevredenheid) de mediaan te nemen. Zo ontstaat een gelijke verdeling van 
de deelaspecten aan beide zijden van beide assen. 
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Bijlage 7 Vragenlijst 

  



TNS NIPO

Vragenlijst
Recreatievaart 2014

Welkom!

Welkom bij deze vragenlijst van Rijkswaterstaat voor recreatievaarders in Nederland. Rijkswaterstaat 
wil recreatievaarders zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om te kunnen bepalen hoe tevreden u bent, 
houden wij dit tevredenheidsonderzoek. U kunt aan het onderzoek deelnemen door deze vragenlijst in 
te vullen.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.

De vragenlijst gaat onder andere in op uw tevredenheid over de vaarwegen, maar ook over veiligheid 
en communicatie. De vragenlijst bestaat uit drie onderdelen:

Deel A: Algemene vragen over de tevredenheid met de vaarwegen;

Deel B: Uw tevredenheid over specifieke aspecten van uw laatste reis;

Deel C: Aantal specifieke vragen over het gebied van uw laatste reis.

Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname!

U kunt op meerdere manieren uitgenodigd zijn om deze vragenlijst te beantwoorden, bijvoorbeeld  
via een online link. Als u de afgelopen tijd al een vragenlijst heeft ingevuld van Rijkswaterstaat over 
recreatievaart, dan hoeft u deze vragenlijst niet nogmaals in te vullen.

Mocht u nog vragen hebben over (het invullen van) de vragenlijst, neemt u dan gerust contact op met 
Sabine Hooijmans van TNS NIPO (sabine.hooijmans@tns-nipo.com / 020-5225 493).

U kunt de enquête wanneer deze is ingevuld teruggeven aan de enquêteur of deze in een envelop 
(zonder postzegel) terugsturen aan: 

TNS NIPO

Antwoordnummer 2422

1000 RA Amsterdam

Uw ingevulde enquête graag retourneren vóór 17 augustus 2014. 

U kunt de vragenlijst ook online invullen op de volgende website: www.tns-nipo.com/recreatievaart. 
Als u online deelneemt, dan hoeft u de schriftelijke vragenlijst niet in te vullen.
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Voor u begint...

Instructie voor het invullen 
van deze vragenlijst

Deze vragenlijst wordt geautomatiseerd verwerkt. Daarom is het belangrijk dat u:

 de vragenlijst niet kreukt, 1x vouwen voor verzending is wel toegestaan;

 de vragenlijst invult met een zwarte of blauwe pen (geen rode pen en geen viltstift);

 een duidelijk kruisje zet in het vakje van uw keuze (het vakje niet helemaal inkleuren!).

Bijvoorbeeld:

1. Bent u een man of een vrouw?

  man 

  vrouw (u heeft nu ingevuld dat u een vrouw bent)

Als u per ongeluk het verkeerde vakje heeft aangekruist, moet u het goede vakje helemaal inkleuren.

1.  Bent u een man of een vrouw? 

  man (u heeft nu ingevuld dat u een man bent)

  vrouw

  Kruis bij elke vraag één hokje aan. Als er bij een vraag meer antwoorden gegeven mogen worden, 
staat dit aangegeven.

  Bij de meeste vragen kunt u uw antwoord in het hokje aankruisen, soms moet u bij een vraag een 
getal invullen (schrijf één cijfer per vakje), of zelf een antwoord formuleren binnen de daarvoor 
bestemde kaders.

   Let goed op doorverwijzingen bij de antwoorden (  verder naar vraag...), zodat u alleen de vragen  
beantwoordt die voor u relevant zijn.
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Deel A: Algemene vragen

 Achtergrondvragen

1. Wat is uw leeftijd?

  jaar

2. Wat is uw geslacht?

 1 man

 2 vrouw

3.  Hoeveel jaar vaart u?

  jaar

4. Heeft u een vaarbewijs?

(Meerdere antwoorden mogelijk)

 1 ja, ik ben in bezit van klein vaarbewijs I

 2 ja, ik ben in bezit van klein vaarbewijs II

 3 ja, ik ben in bezit van groot pleziervaartbewijs

 4 ja, ik ben in bezit van beperkt groot vaarbewijs

 5 ja, ik ben in bezit van groot vaarbewijs

 6 nee, ik heb geen vaarbewijs

5.  Bent u lid van een watersportvereniging?

 1  ja, namelijk: 

 2 nee

 
6.  Hoeveel dagen heeft u de afgelopen 12 maanden  

gevaren? 

  dagen

Indien u minder dan 7 dagen heeft gevaren in de  
afgelopen 12 maanden, dan hoeft u de vragenlijst  
verder niet in te vullen. 

7.  Hoeveel dagen duren uw tochten gemiddeld? 
(Graag afronden op hele dagen.  Een tocht zonder  
overnachten = 1 dag)

  dagen

8. Met welk type boot heeft u uw laatste reis gevaren?

 1 zeilboot  verder naar vraag 8b

 2 klassieke motorboot

 3 sloep

 4 speedboot

 5  anders, namelijk: 

8b.  Heeft u een strijkbare mast?

 1 ja

 2 nee

9. Is het schip in uw bezit of heeft u deze gehuurd of  
geleend?

 1 eigen bezit

 2 gehuurd

 3 geleend

 4  anders, namelijk: 

10. Wat zijn de afmetingen van het schip waarmee u het 
laatst gevaren heeft?

,   meter lang

,   meter breed

,   meter diep

,   meter hoog (staande mast)

11.  Wat was de ligplaats van dit schip? Geef hier s.v.p. de 
ligplaats in het seizoen aan.

  verder naar 
vraag 9
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 Rijkswaterstaat

12.  Hoe tevreden bent u over Rijkswaterstaat als beheerder van de vaarwegen (inclusief Noordzee en Waddenzee)? 

(zie kaartje op de volgende pagina voor een overzicht van de vaarwegen (gekleurde lijnen))

 1 zeer tevreden

 2 tevreden

 3 neutraal

 4 ontevreden

 5 zeer ontevreden

 6 weet niet

13.  Als u een rapportcijfer (van 1 tot 10) aan Rijkswaterstaat mag geven, welk cijfer geeft u dan? 

(1 = zeer slecht; 10= zeer goed)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 weet niet

Rijkswaterstaat

14.  Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten van de vaarwegen van Rijkswaterstaat?

zeer  
tevreden tevreden neutraal ontevreden

zeer  
ontevreden

weet 
niet

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Kwaliteit van de vaarweg  

Veiligheid op de vaarweg  

Uitvoering van werkzaamheden op de vaarweg  

Informatievoorziening m.b.t. de vaarweg  

Bediening van bruggen en sluizen  

15.  Kunt u aangeven in welke mate u het eens bent met de volgende stelling?

NB. Publieksgericht op het gebied van de Nederlandse vaarwegen houdt in dat er op een goede manier rekening wordt  
gehouden met de belangen en behoeftes van de gebruikers van de vaarwegen van Rijkswaterstaat.  
Voorbeelden van publieksgericht zijn:  
goed communiceren, goed luisteren en meedenken met je publiek, je afspraken nakomen en goed samenwerken met andere  
partijen zoals de provincies of de havens.

Stelling:
helemaal 

eens eens neutraal oneens
helemaal 
oneens

weet 
niet

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Rijkswaterstaat is publieksgericht  

16.  Kunt u een cijfer geven voor de publieksgerichtheid van Rijkswaterstaat?

(1 = zeer slecht, 10 = zeer goed)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 weet niet

Cijfer:



Datum: maart 2014Disclaimer: Informatie o.b.v. de bij NIS bekende/aangeleverde informatie

Vaarwegcategorieën HVWN

 

Bron(nen): NWB-Vaarwegen
Peildatum: 1 januari 2014
Meer informatie:
- nis.rijkswaterstaat.nl

NIS: Vaarwegcategorieën HVWN
 

0 50 km
N

Legenda
Vaarwegen

Regio Midden-Nederland
Regio Noord-Nederland
Regio Oost-Nederland
Regio Noord-Holland
Regio Zuid-Holland
Regio Zeeland
Regio Zuid-Nederland
Regio Noordzeekust en Waddengebied

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
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17.  Aan welk(e) aspect(en) geeft Rijkswaterstaat naar uw mening de hoogste prioriteit?

U kunt maximaal drie antwoorden aankruisen.

 1 kwaliteit van de vaarweg

 2 veiligheid van de vaarweg

 3 uitvoering van werkzaamheden op de vaarweg

 4 informatievoorziening m.b.t. de vaarweg

 5 bediening van bruggen en sluizen

 6 publieksgerichtheid van de organisatie

 7 communicatie

 8 betrouwbaarheid van de reistijd

 9  anders, namelijk: 

Vraag 18 alleen invullen indien u bij vraag 17 'veiligheid van de vaarweg' niet heeft aangekruist.

18.  Kunt u toelichten waarom u veiligheid niet heeft aangevinkt bij de vorige vraag?

19. Wat moet volgens u als eerste worden aangepakt om de vaarwegen te verbeteren? 

Alstublieft zo concreet mogelijk de locatie en situatie beschrijven.

20.  Net als veel andere overheidsinstellingen moet Rijkswaterstaat als beheerder van de vaarwegen de komende jaren 
bezuinigen op het beheer en onderhoud van de vaarwegen. Aanleg van nieuwe (vaar)wegen valt hier niet onder. 
In hoeverre bent u ervan op de hoogte dat Rijkswaterstaat moet bezuinigen?

 1 Zeer goed op de hoogte

 2 Goed op de hoogte

 3 Een beetje op de hoogte

 4 Helemaal niet op de hoogte

 5 Weet niet/geen mening

21.  In welke mate heeft u er begrip voor dat Rijkswaterstaat de komende jaren moet bezuinigen op het beheer en 
onderhoud van de vaarwegen?

 1 Veel begrip

 2 Een beetje begrip

 3 Geen begrip

 4 Weet niet/geen mening
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22.  Bij de verdeling van de bezuinigingen moet Rijkswaterstaat afwegingen maken. Kunt u voor de volgende  
bezuiniging aangeven in welke mate u er begrip voor heeft:

 Meer bezuinigingen op beheer en onderhoud van vaarwegen waar het minder druk is, dan op vaarwegen waar  
het druk is.

 1 Veel begrip

 2 Een beetje begrip

 3 Geen begrip

 4 Weet niet/geen mening

 Informatievoorziening

23.  Hoe vaak maakt u gebruik van de volgende communicatiemiddelen/ informatiebronnen vooraf of tijdens uw reis?

Indien u een communicatiemiddel niet gebruikt, vult u dan in “niet van toepassing”.

vaak soms zelden 
bijna 
nooit n.v.t.

(1) (2) (3) (4) (5)

Telefonie  

Sms(diensten)  

Websites  

E-mail  

Sociale media  

Apps  

Teletekst  

Radioberichten  

Brochures van Rijkswaterstaat  

Watersportatlas  

Hydrografische kaarten  

Almanak  

Marifoon  

Navigatiesysteem  

Lichtkranten/drips  

24.  Hoe tevreden bent u over de informatie die via de volgende communicatiemiddelen/informatiebronnen wordt verstrekt?

Indien u een communicatiemiddel niet gebruikt, vult u dan in “niet van toepassing”.

zeer  
tevreden tevreden neutraal 

onte- 
vreden

zeer  
ontevreden n.v.t.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Telefonie  

Sms(diensten)  

Websites  

E-mail  

Sociale media  

Apps  

Teletekst  

Radioberichten  

Brochures van Rijkswaterstaat  

Watersportatlas  

Hydrografische kaarten  

Almanak  

Marifoon  

Navigatiesysteem  

Lichtkranten/drips  
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Indien u (deels) ontevreden bent over één of meerdere aspecten genoemd bij vraag 24:

25.  Waarom bent u (deels) ontevreden over een of meerdere van deze communicatiemiddelen?

26. Hieronder staat een aantal onderwerpen waar u informatie over kunt krijgen. Hoe tevreden bent u over de 
informatievoorziening van de volgende zaken?

Indien u deze informatie nooit gebruikt, vult u dan in “niet van toepassing”.

zeer  
tevreden tevreden neutraal 

onte- 
vreden

zeer  
ontevreden

weet 
niet n.v.t.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

weerberichten  

openingstijden van bruggen en sluizen  

berichten voor de scheepvaart  

marifoonkanalen  

brughoogtes  

betonning / vaarwegmarkering  

waterdieptes  

waterstanden  

golfhoogtes  

incidenten  

onverwachte stremmingen  

evenementen  

27. Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten van informatievoorziening?

zeer  
tevreden tevreden neutraal ontevreden

zeer  
ontevreden weet niet

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

tijdigheid van informatie  

duidelijkheid van informatie  

juistheid van informatie  

vindbaarheid van informatie  

Indien u (deels) ontevreden bent over één of meerdere aspecten genoemd bij vraag 26 of 27:

28.  Waarom bent u (deels) ontevreden over een of meerdere onderwerpen met betrekking tot informatievoorziening?
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29.  Kent u de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 voor informatie over de vaarweg?

 1 Ja

 2 nee

30. Kent u de campagne ‘Varen doen we Samen’ van Rijkswaterstaat en partners?

 1 ja

 2 nee

31.  In hoeverre maakt u wel eens gebruik van de volgende websites?

dagelijks wekelijks
maande-

lijks

minder dan  
1 keer per 

maand nooit
ik ken de 

website niet
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

www.rijkswaterstaat.nl  

www.vanAnaarBeter.nl  

www.vaarweginformatie.nl  

m.rws.nl (website van Rijkswaterstaat voor de  
mobiele telefoon)  

www.varendoejesamen.nl  

 Stremmingen

32. Heeft u de afgelopen 12 maanden stremmingen of oponthoud gehad op uw vaarweg?

 1 ja, namelijk op de volgende locatie(s): 

 2 nee     verder naar vraag 36

33.  Wat was de oorzaak van deze stremming(en) of oponthoud?

 1 werkzaamheden

 2 storing

 3 evenement

 4 incident of calamiteit

 5 het weer

 6 laag water

 7 hoog water

 8 anders, namelijk: 

 9 weet niet

34.  Heeft u vanwege deze stremming(en) of het oponthoud een alternatieve route gevaren?

 1 ja

 2 nee     verder naar vraag 36

35.  Was u tevreden over deze alternatieve route?

 1 ja

 2 nee, namelijk: 
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36.  Stremmingen kunnen hinder met zich mee brengen. Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten van stremmingen?

zeer  
tevreden tevreden neutraal 

onte- 
vreden

zeer  
ontevreden

weet 
niet

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Planning van beheer en onderhoud zodat de recreatievaart zo 
min mogelijk wordt gehinderd  

Afstemming van planning bij evenementen zodat de  
vaarweg minimaal gestremd is  

37.  Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten van informatievoorziening bij stremmingen?

zeer  
tevreden tevreden neutraal 

onte- 
vreden

zeer  
ontevreden

weet 
niet

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

tijdigheid van informatie  

duidelijkheid van informatie  

juistheid van informatie  

vindbaarheid van informatie  

Indien u (deels) ontevreden bent over één of meerdere aspecten genoemd bij vraag 36 en 37:

38.  Waarom bent u (deels) ontevreden over een of meerdere aspect(en) met betrekking tot stremmingen en/of 
informatievoorziening bij stremmingen? Of heeft u nog specifieke wensen over informatieverstrekking van 
stremmingen? 
Kunt u in uw toelichting zoveel mogelijk specifieke situatie(s)/locatie(s) noemen?

 Overig

39.  Bent u het eens of oneens met de volgende stelling?

Stelling:
helemaal 

eens eens neutraal oneens
helemaal 
oneens

weet 
niet

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

In de recreatievaart gelden goede waarden en normen  

39b. Kunt u uw antwoord op de vorige vraag toelichten?
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 Incidenten en calamiteiten

40. Bent u in de afgelopen twee jaar zelf wel eens bij een of meerdere van de volgende scheepsincidenten  
betrokken geweest? 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

 1  een ongeval dat gepaard ging met: brand, explosie, gronding, contact (aanvaring), slecht weer, schade of lekkage 
romp etc., met als resultaat: schade die het schip niet zeewaardig maakt, schade aan het milieu of averij die  
(sleep)assistentie noodzakelijk maakt.

 2 overlijden van een persoon of vermist raken van een opvarende

 3 verloren gaan van een schip

 4 materiële schade aan een schip

 5 onklaar raken van een schip

 6 aanvaring tussen schepen

 7 aanvaring met object of infrastructuur of materiële schade, buiten het schip, veroorzaakt door de scheepsoperatie

 8 milieuschade, veroorzaakt door scheepsschade, of verband houdende met de scheepsoperatie

 9 near miss (bijna ongeval)

 10 ander incident,  
 namelijk: 

 11  Nee, ik ben de afgelopen twee jaar niet betrokken       verder naar vraag 44 
geweest bij een van de bovenstaande incidenten

41. Waar gebeurde dit? 

Graag exacte locatie(s) noemen.

42.  En kunt u de vermoedelijke oorzaak en gevolg van het ongeval of de near miss verder toelichten?
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Indien u bij vraag 40 alleen “Near miss” heeft ingevuld, kunt u verdergaan naar vraag 44.

43.  Wie heeft u hulp verleend bij het incident/calamiteit? 

Meerdere antwoorden mogelijk.

 1  Rijkswaterstaat

 2  waterpolitie

 3  Kustwacht

 4  Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM)

 5  reddingsbrigade

 6  brandweer

 7  anders, namelijk: 

 8  er is geen hulp verleend

 9  weet niet

44.  Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten bij incidenten/calamiteiten?

zeer  
tevreden tevreden neutraal 

onte- 
vreden

zeer  
ontevreden

weet 
niet/ 
n.v.t.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

dienstverlening van de hulpdiensten in het algemeen  

snelheid waarmee de hulpdiensten ter plaatse zijn  

de zorg van Rijkswaterstaat voor de vlotheid en doorstroming 
op het water in geval van een incident/calamiteit  

Indien u (deels) ontevreden bent over één of meerdere aspect(en) genoemd bij vraag 44:

44b. Waarom bent u (deels) ontevreden over één of meerdere aspect(en) rondom incidenten en calamiteiten?

45. Wat is/ zijn volgens u (een) risicogebied(en) met betrekking tot veiligheid op het water (graag exacte locatie)? 
En waarom zijn het risicogebieden?

 2  weet niet       verder naar vraag 47

46. Hoe kan de veiligheid daar verbeterd worden?
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Deel B: vragen over uw laatste reis in Nederland
 Nu volgen enkele vragen die specifiek zijn voor uw laatst afgeronde reis op de Nederlandse hoofdvaarwegen (in het 

vervolg van de vragenlijst wordt dit aangeduid als uw laatste reis). Zie het kaartje op de volgende pagina voor een 
overzicht van de vaarwegen. De vragen in dit gedeelte hebben allemaal betrekking op dit hoofdvaarwegennet.

47.  Wanneer is uw laatste reis gestart?

dag maand jaar

- -

48.  In welk gebied in Nederland heeft u het laatst gevaren?

(zie het kaartje op de volgende pagina voor een overzicht van de hoofdvaarwegen in deze gebieden)

Kies s.v.p. één van de onderstaande gebieden. Als u tijdens uw laatst gevaren reis in meerdere gebieden bent geweest,  
kies dan het gebied waar u tijdens die reis het meest heeft gevaren.

 1  Regio Noord-Nederland - Friesland, Groningen en Drenthe  verder naar vraag 49a

 2  Regio Oost-Nederland – Overijssel en Gelderland  verder naar vraag 49b

 3  Regio Midden Nederland – Flevoland en Utrecht, inclusief IJsselmeergebied  verder naar vraag 49c

 4  Regio Noord-Holland – Noord-Holland  verder naar vraag 49d

 5  Regio Zuid-Holland – Zuid Holland  verder naar vraag 49e

 6  Regio Zeeland – Zeeland  verder naar vraag 49f

 7  Regio Zuid Nederland – Noord Brabant en Limburg  verder naar vraag 49g

 8  Regio Noordzeekust en Waddengebied – Noordzee en Waddenzee   Einde vragenlijst

49a. Op welke van onderstaande rijksvaarwegen in dit gebied (Noord-Nederland - Friesland, Groningen en Drenthe) 
heeft u tijdens uw laatste reis gevaren?

 1  Prinses Margrietkanaal

 2  Van Starkenborghkanaal

 3  Eemskanaal

 4  Boontjes

 Ga naar vraag 50

49b.  Op welke van onderstaande rijksvaarwegen in dit gebied (Oost-Nederland - Overijssel en Gelderland) heeft u 
tijdens uw laatste reis gevaren?

 1 Waal van Pannerden tot Nijmegen  9 Pannerdensch Kanaal

 2 Waal van Nijmegen tot Tiel  10 Zwolle IJsselkanaal/Zwarte Water

 3 Waal van Tiel tot St. Andries  11 Meppelerdiep

 4 Waal van St. Andries tot Gorinchem  12 IJssel tot Zutphen

 5 Bovenrijn tot Pannerden  13 IJssel Van Zutphen tot Ketelmeer

 6 Neder-Rijn van Vreeswijk tot Pannerdensch Kanaal  14 Twenthekanaal

 7 Lek tot Vreeswijk  15 Oude IJssel

 8 Lek na Vreeswijk tot Schoonhoven  16 Maas-Waalkanaal

 Ga naar vraag 50
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49c.  Op welke van onderstaande rijksvaarwegen in dit gebied (Midden Nederland – Flevoland en Utrecht, inclusief 
IJsselmeergebied ) heeft u tijdens uw laatste reis gevaren?

 1 Lekkanaal  7 Veluwerandmeren (Nuldernauw, Wolderwijd, Veluwemeer 
en Drontermeer)

 2 Amsterdam-Rijnkanaal  8 Zuidelijke randmeren (Gooimeer, Eemmeer en 
Nijkerkernauw)

 3 Merwedekanaal (benoorden de Lek)  9 Oostelijke randmeren (Vossemeer, Ketelmeer en 
Zwartemeer)

 4 Vaartse Rijn, Stadsbuitengracht (Oude gracht) en 
Leidsche Rijn  10 Hollandsche IJssel

 5 IJsselmeer

 6 Markermeer / Buiten IJ en IJmeer

 Ga naar vraag 50

49d.  Op welke van onderstaande (rijks)vaarwegen in dit gebied (Noord-Holland) heeft u tijdens uw laatste reis gevaren?

 1 Noordzeekanaal en Binnen-IJ  5 Zijkanaal G/Zaan

 2 Buiten-IJ  6 Staande Mastroute Oost (Amstel)

 3 Buitenhaven IJmuiden (IJgeul tot einde pieren)  7 Noord-Hollandsch kanaal

 4 Staande Mastroute West (Spaarne)

 Ga naar vraag 50

49e.  Op welke van onderstaande rijksvaarwegen in dit gebied (Zuid-Holland) heeft u tijdens uw laatste reis gevaren?

 1 Wantij  7 Beneden Merwede

 2 Haringvliet  8 Hollands Diep

 3 Oude Maas  9 Spui en Beningen

 4 Nieuwe Merwede  10 Dordtsche Kil

 5 Nieuwe Maas  11 Hollandsche IJssel

 6 Noord

 Ga naar vraag 50

49f.  Op welke van onderstaande rijksvaarwegen in dit gebied (Zeeland) heeft u tijdens uw laatste reis gevaren?

 1 Oosterschelde  6 Grevelingen

 2 Veerse Meer  7 Volkerak

 3 Krammer-Volkerak  8 Kanaal door Walcheren

 4 Kanaal door Zuid-Beveland  9 Kanaal van Terneuzen naar Gent

 5 Schelde-Rijnverbinding  10 Westerschelde

 Ga naar vraag 50

49g. Op welke van onderstaande rijksvaarwegen in dit gebied (Zuid Nederland – Noord Brabant en Limburg) heeft u 
tijdens uw laatste reis gevaren?

 1 Oude Maasje  8 Zuid-Willemsvaart

 2 Maas Mook – Heusden  9 Julianakanaal en Maas Eijsden – Borgharen

 3 Amertak  10 Kanaal Wessem – Nederweer

 4 Markkanaal  11 Bergsche Maas

 5 Maas Buggenum-Mook  12 Afgedamde Maas

 6 Wilhelminakanaal  13 Heusdens kanaal

 7 Maas Ohe en Laak tot Buggenum en Lateraalkanaal

 Ga naar vraag 50
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 Nu volgen vragen die specifiek gaan over uw laatste reis op de Nederlandse hoofdvaarwegen.  
Het gaat dus om het gebied dat u bij vraag 48 en 49 hebt aangegeven.

 Het kan zijn dat er gevraagd wordt zaken te beoordelen die u niet bent tegengekomen tijdens uw laatste reis,  
vult u dan a.u.b. 'weet niet/n.v.t.' in.

 Kwaliteit

50.  Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten in het gebied van uw laatste reis? 
Het gaat hier over het gebied dat u heeft aangegeven bij de vorige vraag.

zeer  
tevreden tevreden neutraal 

onte- 
vreden

zeer  
ontevreden

weet 
niet/ 
n.v.t.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

diepte van de vaarweg  

breedte van de vaarweg  

diepte van de toegangsgeulen  

breedte van de toegangsgeulen  

markering (betonning en kribbakens)  

onderhoud van kribben, taluds, bruggen,sluizen, etcetera  

beschikbaarheid afmeervoorzieningen  

brughoogte op de vaarweg  

aansluiting van het hoofdvaarwegennet op het onderliggend 
vaarwegennet  

zichtbaarheid van (het aantal) vaartuigen van Rijkswaterstaat 
op het ‘water’  

het toezicht van de patrouillevaartuigen van Rijkswaterstaat op 
naleving van de regelgeving  

51.  Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten van wachtplaatsen bij bruggen en sluizen tijdens uw laatste reis?

zeer  
tevreden tevreden neutraal 

onte- 
vreden

zeer  
ontevreden

weet 
niet/ 
n.v.t.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

aantal wachtplaatsen bij spoorbruggen  

aantal wachtplaatsen bij (verkeers)bruggen  

aantal wachtplaatsen bij sluizen  

de locatie van wachtplaatsen bij spoorbruggen  

de locatie van wachtplaatsen bij (verkeers)bruggen  

de locatie van wachtplaatsen bij sluizen  

de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij spoorbruggen  
(bijv. juiste hoogte bolders, juiste afstand palen)  

de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij (verkeers)bruggen 
(bijv. juiste hoogte bolders, juiste afstand palen)  

de kwaliteit van afmeervoorzieningen bij sluizen (bijv. juiste 
hoogte bolders, juiste afstand palen)  
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Indien u (deels) ontevreden bent over één of meerdere aspecten van de vragen 50 en 51:

51b.  Waarom bent u (deels) ontevreden over een of meerdere genoemde aspect(en) van de kwaliteit van vaarwegen, 
wachtplaatsen of afmeervoorzieningen tijdens uw laatste reis?

 Veiligheid

52.  Hoe heeft u de verkeersveiligheid ervaren tijdens uw laatste reis?

 1  zeer veilig

 2  veilig

 3  niet veilig / niet onveilig

 4  onveilig

 5  zeer onveilig

 6  weet niet

53.  Denkend aan uw laatste reis, hoe heeft u de verkeersveiligheid ervaren...?

zeer veilig veilig
niet veilig/

niet onveilig onveilig
zeer 

onveilig n.v.t.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

… in relatie tot zeevaart  

… in relatie tot visserijvaart  

… in relatie tot binnenvaart  

… in relatie tot veerboten  

… in relatie tot bruine vloot  

… in relatie tot collega recreatievaarders  

… in relatie tot windmolenparken  

Indien u één of meerdere van bovenstaande situaties genoemd bij vraag 53 (deels) als onveilig ervaart:

53b.  Waarom heeft u de verkeersveiligheid tijdens uw laatste reis in deze situatie(s) (deels) als onveilig ervaren?

Kunt u in uw toelichting zoveel mogelijk specifieke situatie(s)/locatie(s) noemen?
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54.  Wat is volgens u de belangrijkste oorzaak van onveilige situaties in het gebied waar u het laatste gevaren heeft?

U kunt maximaal drie antwoorden selecteren.

 1  dode hoek

 2  gedrag / houding beroepsvaart

 3  gedrag / houding recreatievaart

 4  niet kennen van de regels door beroepsvaart

 5  niet kennen van de regels door recreatievaart

 6  te hard varen door beroepsvaart

 7  te hard varen door recreatievaart

 8  drukte op de vaarweg

 9  fysieke eigenschappen vaarweg (te smal, te ondiep, stroming, etc.)

 10  gebruik van alcohol door schippers

 11  hinderlijke golfslag

 12  anders,  
namelijk: 

55.  Welke maatregelen zouden volgens u het meest bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid van recreatievaart?

U kunt maximaal drie antwoorden selecteren.

 1  Betere reisvoorbereiding door de recreatievaart (bijv. juiste marifoonkanalen, knooppuntenboekjes en alternatieve  
recreatieroutes bij de hand)

 2  Verplichten van vaarbewijs voor alle recreatievaart

 3  Meer handhaving op snelheid

 4  Meer handhaving op alcohol

 5  Meer recreatiepaden aan de zijkant van de vaarweg (“fietspad voor recreatievaart”)

 6  Recreatie naar nevengeul

 7  Recreatievaart via een omleidingsroute

 8  Beroepsvaart moet meer rekening houden met recreatievaart

 9  Goede vaarwegmarkering

 10  Gescheiden schutten van recreatievaart en beroepsvaart

 11  Voorlichting bijvoorbeeld via de campagne ‘Varen doe je samen’

 12  anders,  
namelijk: 

 Vlot & Bediening

56a.  Denkend aan uw laatste reis, in welke mate bent u dan tevreden over de betrouwbaarheid waarmee u uw  
reistijd kon inschatten?

 1  zeer tevreden

 2  tevreden

 3  neutraal

 4  ontevreden

 5  zeer ontevreden

 6  weet niet/n.v.t.
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56b.  Denkend aan uw laatste reis, kunt u een cijfer geven voor de betrouwbaarheid van de reistijd?

(1 = zeer onbetrouwbaar, 10 = zeer betrouwbaar)

NB.  Met betrouwbare reistijd wordt bedoeld dat men kan inschatten hoe lang men onderweg is/ hoe laat men aankomt op  
de Nederlandse vaarwegen. Dit is inclusief vooraf bekende vertraging!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 weet niet

Cijfer:

57.  Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten van bruggen en sluizen in het gebied tijdens uw laatste reis?

zeer  
tevreden tevreden neutraal 

onte- 
vreden

zeer  
ontevreden

weet 
niet/ 
n.v.t.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

verkeersaanwijzingen van verkeersposten  

inzet van stewards op sluizen  

bedieningstijden van verkeersbruggen  

bedieningstijden van sluizen  

aanmeldprocedures bij bruggen en sluizen  

afstemming van bruggen en/of sluizen op elkaar (groene golf)  

wachttijd bij spoorbruggen  

passeertijd bij spoorbruggen  

wachttijd bij (verkeers)bruggen  

passeertijd bij (verkeers)bruggen  

wachttijd bij sluizen  

passeertijd bij sluizen  

bediening van op afstand bediende bruggen en sluizen  

Indien bij vraag 57 'weet niet/n.v.t.’ ingevuld bij 'bediening van op afstand bediende bruggen en sluizen’, door naar vraag 60.

58.  Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten van op afstand bediende bruggen en sluizen’ tijdens uw laatste reis?

zeer  
tevreden tevreden neutraal 

onte- 
vreden

zeer  
ontevreden

weet 
niet/ 
n.v.t.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

vlotheid  

dienstverlening  

veiligheid  

toegankelijkheid (bijv. voor het aan/van boord gaan)  

afhandeling van ongeplande stremmingen  

Indien u (deels) ontevreden bent over één of meerdere aspecten genoemd bij vraag 57 en/of 58:

59.  Waarom bent u (deels) ontevreden over een of meerdere genoemde aspecten van bruggen, sluizen en/of op 
afstand bediende bruggen en sluizen tijdens uw laatste reis?  
Kunt u in uw antwoord ook de namen of locaties van de specifieke bruggen of sluizen noemen?
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 Overig

60.  Wat is volgens u de top drie van belangrijkste onderwerpen in uw gebied?  
Plaats het cijfer ‘1’ voor het belangrijkste onderwerp, en een ‘2’ en een ‘3’ bij de daaropvolgende onderwerpen.

kwaliteit van de vaarweg

veiligheid op de vaarweg

bediening van bruggen en sluizen

uitvoering van werkzaamheden op de vaarweg

informatievoorziening m.b.t. de vaarweg

61.  Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het hoofdvaarwegennet. Andere  
vaarwegen zijn in beheer van provincies, gemeenten en waterschappen waarmee we nauw samenwerken, ook 
op het gebied van onderzoek. Daarom zouden wij willen weten of er volgens u nog verbeterpunten zijn in het 
vaargebied waar u tijdens uw laatste reis heeft gevaren?

 Dit mogen ook verbeterpunten zijn die betrekking hebben op ander beheerders/ niet op de hoofdvaarwegen in dit 
gebied. Alstublieft zo concreet mogelijk de locatie en situatie beschrijven.
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Deel C: Gebiedsspecifieke vragen

 Vragen per gebied

62.  Tot slot van dit onderzoek worden u enkele specifieke vragen gesteld over het gebied waar u tijdens uw laatste 
reis gevaren heeft (vraag 48 en 49).

Als u tijdens uw laatst gevaren reis in meerdere gebieden bent geweest, kies dan het gebied waar u tijdens die reis het meest  
heeft gevaren.

Indien u het laatst gevaren hebt in gebied: 

1. Regio Noord-Nederland - Friesland, Groningen en Drenthe   ga naar vraag 95 op pagina 28

2. Regio Oost-Nederland – Overijssel en Gelderland   ga naar vraag 63 op deze pagina

3. Regio Midden Nederland – Flevoland en Utrecht,  
inclusief IJsselmeergebied 

  ga naar vraag 73 op pagina 22

4. Regio Noord-Holland – Noord-Holland   ga naar vraag 76 op pagina 24

5. Regio Zuid-Holland – Zuid Holland   ga naar vraag 82 op pagina 25

6. Regio Zuid Nederland – Noord Brabant en Limburg   ga naar vraag 87 op pagina 26

7. Regio Zeeland – Zeeland   ga naar vraag 85 op pagina 26

8. Regio Noordzeekust en Waddengebied – Noordzee en  
Waddenzee 

  ga naar vraag 100 op pagina 30

 Vragen gebied Oost-Nederland – Overijssel en Gelderland

 De volgende vragen gaan over specifieke gedeeltes van de hoofdvaarwegen in de regio Oost-Nederland. Mocht u 
bepaalde vragen niet kunnen beantwoorden omdat u niet in een bepaald gedeelte van dit gebied vaart, wilt u dan 
alstublieft ‘weet niet/ niet van toepassing’ invullen?

63.  Een groot deel van de kribben langs de Waal is verlaagd. Vindt u de verkeerstekens en de vaarwegmarkering 
die obstakels markeren duidelijk?

 1 ja

 2 nee, want: 

 3 weet niet

 
64.  Bent u tevreden over de speciale geul voor de recreatievaart op de Waal bij Nijmegen?

 1 ja, want:    

 2 nee, want: 

 3 weet niet/ niet van toepassing
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65.  Hoe tevreden bent u over de stewards op sluis Eefde?

 1 zeer tevreden

 2 tevreden

 3 neutraal

 4 ontevreden

 5 zeer ontevreden

 6 weet niet/n.v.t.

Indien u (zeer) ontevreden bent over de stewards op de sluis genoemd bij vraag 65:

65b.  Waarom bent u (zeer) ontevreden over de stewards op sluis Eefde?

66.  Bent u tevreden over de voorzieningen (o.a. wachtplaatsen) voor de recreatievaart bij de Spooldersluis?

 1 ja

 2 nee, want: 

 3 weet niet/ niet van toepassing

67. Ondervindt u problemen met de beroepsvaart op de IJssel?

 1 ja want: 

 2 nee

 3 weet niet/ niet van toepassing

68. Ondervindt u problemen met de andere recreatievaart op de IJssel?

 1 ja want: 

 2 nee

 3 weet niet/ niet van toepassing
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 Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het hoofdvaarwegennet. Andere vaarwegen zijn 
in beheer van provincies, gemeenten en waterschappen, waarmee we nauw samenwerken, ook op het gebied  
van onderzoek. Daarom zouden wij u nu graag een aantal vragen willen stellen van de provincie Overijssel.

69.  Vaart u wel eens op bovenstaande dikgedrukte vaarwegen (van de provincie Overijssel)?

 1 ja

 2 nee      ga naar vraag 100

 3 weet niet/ niet van toepassing   ga naar vraag 100

70.  Hoe tevreden bent u over de volgende (gratis) voorzieningen op deze vaarwegen?

zeer  
tevreden tevreden neutraal 

onte- 
vreden

zeer  
ontevreden

weet 
niet/ 
n.v.t.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

brug- en sluisbediening  

vaarwaterkaart Noordwest Overijssel (verstrekt bij bruggen en 
sluizen)  

ligplaats(en)/overnachtingsplaats(en)  

innamepunten afval bij bruggen en sluizen  

71. Welke betaalde voorzieningen heeft u wel eens gebruikt op deze vaarwegen?

 1 Ligplaats(en)/overnachtingsplaats(en) in jachthavens

 2 Innamepunt huishoudelijk afval in jachthaven

 3 Sanitair in jachthaven

 4 Innamepunt afvalwater

 5 Innamepunt drinkwater

 6 Openbaar vervoer

 7 Waterkaart Noordwest Overijssel van de ANWB

 8 anders,  
 namelijk: 

 9 geen gebruik gemaakt van bovenstaande voorzieningen
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72. Wat is de belangrijkste reden voor u om op deze vaarwegen te varen?

 1 de natuur 

 2 de bezienswaardigheden

 3 de goede voorzieningen 

 4 de vaar-, fiets- en wandelroutes

 5 anders,  
 namelijk: 

  Ga verder met vraag 100

 Vragen gebied Midden Nederland - Flevoland en Utrecht, incl. IJselmeergebied

 De volgende vragen gaan over specifieke gedeeltes van de hoofdvaarwegen in de regio Midden-Nederland.  
Mocht u bepaalde vragen niet kunnen beantwoorden omdat u niet in een bepaald gedeelte van dit gebied vaart,  
wilt u dan alstublieft ‘weet niet/ niet van toepassing’ invullen?

73. Hoe tevreden bent u over de stewards op de volgende sluizen?

zeer  
tevreden tevreden neutraal 

onte- 
vreden

zeer  
ontevreden

weet 
niet/ 
n.v.t.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Nijkerkersluis  

Roggebotsluis  

Indien u (deels) ontevreden bent over de stewards op één of beide sluizen genoemd bij vraag 73:

73b.  Waarom bent u (deels) ontevreden over de stewards op deze sluis of sluizen?
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 Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het hoofdvaarwegennet. Andere vaarwegen  
zijn in beheer van provincies, gemeenten en waterschappen, waarmee we nauw samenwerken, ook op het gebied  
van onderzoek. Daarom zouden wij u nu graag een aantal vragen willen stellen van de provincie Flevoland.

74.  De provincie Flevoland is per 1-1-2014 gestart met de bediening op afstand van al haar objecten. Hoe tevreden 
bent u over de op afstand bediening van de volgende objecten?

zeer  
tevreden tevreden neutraal 

onte- 
vreden

zeer  
ontevreden

weet 
niet/ 
n.v.t.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Zuidersluis – Almere  

Vaartsluis – Almere  

Noordersluis – Lelystad;  

Ketelsluis / Kampersluis – Ketelhaven  

Blauwe Dromer – Harderhaven  

Urkersluis – Urk  

Marknessersluis – Marknesse  

Voorstersluis – Kraggenburg  

Friesesluis –Lemmer  

Tollebekerbrug – Tollebeek  

Elburgerbrug – Elburg  

Vollenhoverbrug – Vollenhoven  

Indien u (deels) ontevreden bent over één of meerdere aspecten genoemd bij vraag 74:

74b.  Waarom bent u (deels) ontevreden over op afstand bediening van bovenstaande objecten? Kunt u in uw  
antwoord de namen of locaties van de specifieke bruggen of sluizen noemen?

75. Hoe tevreden bent u met de verbindingen tussen de verschillende vaarwegen in dit gebied?

 1 zeer tevreden

 2 tevreden

 3 neutraal

 4 ontevreden

 5 zeer ontevreden

 6 weet niet/n.v.t.

Indien bij vraag 75 'ontevreden' of 'zeer ontevreden' ingevuld:

75b.  Waarom bent u (deels) ontevreden over de verbindingen tussen de verschillende vaarwegen in dit gebied?

Alstublieft zo concreet mogelijk de locatie en situatie beschrijven.

  Ga verder met vraag 100
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 Vragen regio Noord-Holland

 De volgende vragen gaan over specifieke gedeeltes van de hoofdvaarwegen in de regio Noord-Holland. Mocht u  
bepaalde vragen niet kunnen beantwoorden omdat u niet in een bepaald gedeelte van dit gebied vaart, wilt u  
dan alstublieft ‘weet niet/ niet van toepassing’ invullen?

76.  Zijn er volgens u op volgende locaties voldoende lig- en wachtplaatsen?

ja nee weet niet / n.v.t.
(1) (2) (6)

IJmuiden (zee- en binnenzijde)  

Oranjesluizen (inclusief Prins Willem Alexandersluis)  

77.  Op welke locatie vindt u het varen gevaarlijker dan elders? 

U kunt maximaal 3 locaties aankruisen.

 1 Noordzeekanaal en Binnen-IJ

 2 Buiten-IJ

 3 Buitenhaven IJmuiden (IJgeul tot einde pieren)

 4 Staande Mastroute West (Spaarne)

 5 Zijkanaal G/Zaan

 6 Staande Mastroute Oost (Amstel)

 7 Noord-Hollandsch kanaal

 8 Binnen-IJ bij de aansluiting Amsterdam Rijnkanaal

 9 anders,  
 namelijk: 

 10 geen van alle     Ga naar vraag 79

78.  Wat is de belangrijkste reden dat u het daar gevaarlijker vindt dan elders? 

U kunt maximaal 3 redenen aankruisen.

 1 golfslag

 2 wind

 3 ondiepte

 4 krap/moeilijk passeren

 5 lage brug

 6 wachten voor objecten

 7 interactie overig verkeer

 8 waterplanten

 9 aanwezigheid waterscooters

 10 getij

 11 anders,  
 namelijk: 

79.  Hoe tevreden bent u over de communicatie tussen u en de meld- en verkeersposten in dit gebied?

zeer  
tevreden tevreden neutraal 

onte- 
vreden

zeer  
ontevreden

weet 
niet/ 
n.v.t.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

verkeerspost Schellingwoude (Oranjesluizen)  

Zeeverkeerspost Ijmuiden (Haven Operatie Centrum)  
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80.  Hoe tevreden bent u over de stewards op de Oranjesluizen bij Amsterdam?

 1 zeer tevreden  4 ontevreden

 2 tevreden  5 zeer ontevreden

 3 neutraal  6 weet niet/n.v.t.

Indien u (zeer) ontevreden bent over de stewards op de sluizen genoemd bij vraag 80:

80b.  Waarom bent u (zeer) ontevreden over de stewards op deze sluis?

81.  Hoe informeert u zich over wijzigingen van bedientijden van bruggen op de staande mastroute?

 1 Almanak ANWB

 2 Vaarweginformatie.nl

 3 Kranten

 4 Varen doe je samen

 5 Bedieningsbesluiten Staatscourant

 6 anders,  
 namelijk: 

 7 weet niet/ niet van toepassing

  Ga verder met vraag 100

 Vragen regio Zuid-Holland
 De volgende vragen gaan over specifieke gedeeltes van de hoofdvaarwegen in de regio Zuid-Holland. Mocht u  

bepaalde vragen niet kunnen beantwoorden omdat u niet in een bepaald gedeelte van dit gebied vaart, wilt u dan 
alstublieft ‘weet niet/ niet van toepassing’ invullen?

82. Heeft u afgelopen jaar bij de Drechsteden (Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,  
Sliedrecht en Zwijndrecht) gevaren?

 1 Ja

 2 Nee   Ga naar vraag 100

 3 weet niet/ niet van toepassing   Ga naar vraag 100

83. Welke uitspraak is het meest op u van toepassing?

Bij de Drechtsteden...

 1 houd ik op het vaarwater altijd stuurboord (rechterkant) aan

 2 hangt het van de situatie af of ik stuurboord (rechterkant) of bakboord (linkerkant) vaar

 3 anders,  
 namelijk: 

Indien bij vraag 83 antwoord 2 of 3 ingevuld:

84.  Waarom houdt u op het vaarwater bij de Drechsteden niet altijd stuurboord aan?

  Ga verder met vraag 100
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 Vragen gebied Zeeland

 De volgende vragen gaan over specifieke gedeeltes van de hoofdvaarwegen in de regio Zeeland. Mocht u  
bepaalde vragen niet kunnen beantwoorden omdat u niet in een bepaald gedeelte van dit gebied vaart, wilt u  
dan alstublieft ‘weet niet/ niet van toepassing’ invullen?

85.  Hoe tevreden bent u over de verkeersbegeleiding van de volgende verkeersposten?

zeer  
tevreden tevreden neutraal 

onte- 
vreden

zeer  
ontevreden

weet 
niet/ 
n.v.t.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Terneuzen  

Hansweert  

Westerschelde (Vlissingen)  

Indien u (deels) ontevreden bent over de begeleiding bij één of meerdere verkeersposten genoemd bij vraag 85:
85b.  Waarom bent u (deels) ontevreden over de verkeersbegeleiding van een of meerdere verkeersposten?

Kunt u in uw toelichting zoveel mogelijk de specifieke situatie (inclusief verkeerspost) beschrijven?

86.  Mist u voorzieningen in dit gebied voor de recreatievaart?

 1 ja namelijk: 

 2 nee

 3 weet niet/ niet van toepassing

  Ga verder met vraag 100

 Vragen gebied Zuid Nederland – Noord Brabant en Limburg

 De volgende vragen gaan over specifieke gedeeltes van het Zuid Nederland. Mocht u bepaalde vragen niet  
kunnen beantwoorden omdat u niet in een bepaald gedeelte van dit gebied vaart, wilt u dan alstublieft  
‘weet niet/ niet van toepassing’ invullen?

87.  Heeft u hinder ondervonden van werkzaamheden op de Noord-Brabantse en Midden-Limburgse kanalen in 2013?

 1 ja

 2 nee

 3 weet niet/ niet van toepassing

88.  Ondervindt u veiligheidsproblemen met de beroepsvaart op de Brabantse of Midden-Limburgse kanalen?

 1 ja want: 

 2 nee

 3 weet niet/ niet van toepassing
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89.  Bent u tevreden over het aantal meldpunten voor het aanvragen van bediening van bruggen en sluizen op de 
Noord-Brabantse en Midden-Limburgse kanalen?

 1 ja

 2 nee, want: 

 3 weet niet/ niet van toepassing

90.  Bent u tevreden over de beantwoording van bedieningsverzoeken bij bruggen en sluizen op de Noord-Brabantse 
en Midden-Limburgse kanalen?

 1 ja

 2 nee, want: 

 3 weet niet/ niet van toepassing

91.  Hoe tevreden bent u over de afmeervoorzieningen in sluizen (bijv. glijstangen) op de Noord-Brabantse en 
Midden-Limburgse kanalen?

 1 zeer tevreden  4 ontevreden

 2 tevreden  5 zeer ontevreden

 3 neutraal  6 weet niet/n.v.t.

92.  In de Maas is op diverse locaties een aantal natuur(vriendelijke)oevers aangelegd. Als gevolg hiervan is de oever-
lijn verdwenen en is deze gemarkeerd met bakens (bijvoorbeeld bomen).  
Op welke dwarsafstand vaart u van deze bakens?

 1 5 meter 

 2 10 meter

 3 15 meter of meer

 4 weet niet/ niet van toepassing

93.  Ondervindt u problemen met de beroepsvaart bij het passeren van natuur(vriendelijke)oevers? 
Wat is uw ervaring met het passeren van natuur(vriendelijke)oevers?

 1 ja namelijk: 

 2 nee, want: 

 3 weet niet/ niet van toepassing

94.  De website www.dewillemsroute.eu is geheel vernieuwd. Met de toevoeging van social media is het mogelijk 
interactief over de Willemsroute te communiceren. Ook is het mogelijk foto’s van uw reis te uploaden naar de 
website en uw ervaringen tijdens uw vakantie te delen met anderen.  
Heeft u van één van deze mogelijkheden gebruik gemaakt?

 1 Ja

 2 Nee   Ga naar vraag 100

 3 weet niet/ niet van toepassing   Ga naar vraag 100

94b. Wat is uw ervaring hiermee?

  Ga verder met vraag 100
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 Vragen gebied Noord-Nederland - Friesland, Groningen en Drenthe

 De volgende vragen gaan over specifieke gedeeltes van de hoofdvaarwegen in de regio Noord-Nederland.  
Mocht u bepaalde vragen niet kunnen beantwoorden omdat u niet in een bepaald gedeelte van dit gebied vaart,  
wilt u dan alstublieft ‘weet niet/ niet van toepassing’ invullen?

95.  Zijn er volgens u op volgende locaties voldoende lig- en wachtplaatsen?

ja nee weet niet / n.v.t.
(1) (2) (6)

Delfzijl (zee- en binnenzijde)  

Gaarkeukensluis  

Oostersluis  

Fonejacht  

Enkhuizen  

Prinses Margrietsluizen  

96.  Op welke locaties in het gebied Noord-Nederland vindt u het varen gevaarlijker dan elders? 

U kunt maximaal 1 locatie aankruisen.

 1 Prinses Margrietkanaal

 2 Eemskanaal

 3 Van Starkenborgkanaal

 4 Boontjes

 5 anders,  
 namelijk: 

 6 geen van allen   Ga naar vraag 98

97.  Wat is de belangrijkste reden dat u het daar gevaarlijker vindt dan elders? 

U kunt maximaal 3 redenen aankruisen.

 1 golfslag

 2 wind

 3 ondiepte

 4 krap/moeilijk passeren aanwezigheid waterscooters

 5 lage brug

 6 wachten voor objecten

 7 interactie overig verkeer

 8 waterplanten

 9 getij

 10 anders,  
 namelijk: 
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98. Hoe tevreden bent u over de communicatie tussen u en de meld- en verkeersposten in het gebied Noord-Nederland?

zeer  
tevreden tevreden neutraal 

onte- 
vreden

zeer  
ontevreden

weet 
niet/ 
n.v.t.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Centrale Meldpost Waddenzee/Brandaris  

havendienst Harlingen  

havendienst Lauwersoog  

bedienpost Gaarkeuken  

bedienpost Appingedam  

bedienpost Oostersluis  

bedienpost Zeesluizen Farmsum  

bedienpost Robbengatsluis  

bedienpost Prinses Margrietsluis  

zeeverkeerspost Schiermonnikoog  

verkeerscentrale Den Helder  

99.  Hoe tevreden bent u over de stewards op de volgende sluizen?

zeer  
tevreden tevreden neutraal 

onte- 
vreden

zeer  
ontevreden

weet 
niet/ 
n.v.t.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Prins Frisosluis bij Stavoren  

Prins Margrietsluis bij Lemmer  

Sluis Kornwerderzand  

Sluis Den Oever  

Indien u (deels) ontevreden bent over de stewards op één of meerdere sluizen genoemd bij vraag 99:

99b  Waarom bent u (deels) ontevreden over de stewards op deze sluis of sluizen?
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 Tenslotte

100.  Wilt u lid worden van het Digitaal Klantenpanel van Rijkswaterstaat en via online enquêtes meedenken met 
Rijkswaterstaat? Noteer dan hier uw e-mailadres. 
Voor meer informatie zie www/rws.nl/klantenpanel.

 1 ja, mijn e-mail adres is:   

 2 nee

101.  Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit onderzoek of onderwerpen uit dit onderzoek?

 Dit was de laatste vraag van de enquête. 

 Hartelijk dank voor uw medewerking!

 U kunt de ingevulde vragenlijst met de bijgevoegde antwoordenvelop kosteloos terugsturen naar:

 TNS NIPO  
Antwoordnummer 2422  
1000 RA Amsterdam 

Pr
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TNS NIPO

Vragenlijst
Recreatievaart 2014
Kustgebied

Welkom!

Welkom bij deze vragenlijst van Rijkswaterstaat voor recreatievaarders in Nederland. Rijkswaterstaat 
wil recreatievaarders zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om te kunnen bepalen hoe tevreden u bent, 
houden wij dit tevredenheidsonderzoek. U kunt aan het onderzoek deelnemen door deze vragenlijst in 
te vullen.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.

De vragenlijst gaat onder andere in op uw tevredenheid over de vaarwegen, maar ook over veiligheid 
en communicatie. De vragenlijst bestaat uit drie onderdelen:

Deel A: Algemene vragen over de tevredenheid met de vaarwegen;

Deel B: Uw tevredenheid over specifieke aspecten van uw laatste reis;

Deel C: Aantal specifieke vragen over het gebied van uw laatste reis.

Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname!

U kunt op meerdere manieren uitgenodigd zijn om deze vragenlijst te beantwoorden, bijvoorbeeld  
via een online link. Als u de afgelopen tijd al een vragenlijst heeft ingevuld van Rijkswaterstaat over 
recreatievaart, dan hoeft u deze vragenlijst niet nogmaals in te vullen.

Mocht u nog vragen hebben over (het invullen van) de vragenlijst, neemt u dan gerust contact op met 
Sabine Hooijmans van TNS NIPO (sabine.hooijmans@tns-nipo.com / 020-5225 493).

U kunt de enquête wanneer deze is ingevuld teruggeven aan de enquêteur of deze in een envelop 
(zonder postzegel) terugsturen aan: 

TNS NIPO

Antwoordnummer 2422

1000 RA Amsterdam

Uw ingevulde enquête graag retourneren vóór 17 augustus 2014.

U kunt de vragenlijst ook online invullen op de volgende website: www.tns-nipo.com/kustvaart.  
Als u online deelneemt, dan hoeft u de schriftelijke vragenlijst niet in te vullen.
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Voor u begint...

Instructie voor het invullen 
van deze vragenlijst

Deze vragenlijst wordt geautomatiseerd verwerkt. Daarom is het belangrijk dat u:

 de vragenlijst niet kreukt, 1x vouwen voor verzending is wel toegestaan;

 de vragenlijst invult met een zwarte of blauwe pen (geen rode pen en geen viltstift);

 een duidelijk kruisje zet in het vakje van uw keuze (het vakje niet helemaal inkleuren!).

Bijvoorbeeld:

1. Bent u een man of een vrouw?

  man 

  vrouw (u heeft nu ingevuld dat u een vrouw bent)

Als u per ongeluk het verkeerde vakje heeft aangekruist, moet u het goede vakje helemaal inkleuren.

1.  Bent u een man of een vrouw? 

  man (u heeft nu ingevuld dat u een man bent)

  vrouw

  Kruis bij elke vraag één hokje aan. Als er bij een vraag meer antwoorden gegeven mogen worden, 
staat dit aangegeven.

  Bij de meeste vragen kunt u uw antwoord in het hokje aankruisen, soms moet u bij een vraag een 
getal invullen (schrijf één cijfer per vakje), of zelf een antwoord formuleren binnen de daarvoor 
bestemde kaders.

   Let goed op doorverwijzingen bij de antwoorden (  verder naar vraag...), zodat u alleen de vragen  
beantwoordt die voor u relevant zijn.
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Deel A:  
Algemene vragen over Noordzee/Waddenzee

 Achtergrondvragen

1. Wat is uw leeftijd?

  jaar

2. Wat is uw geslacht?

 1 man

 2 vrouw

3.  Hoeveel jaar vaart u?

  jaar

4. Heeft u een vaarbewijs?

 1 ja, ik ben in bezit van klein vaarbewijs I

 2 ja, ik ben in bezit van klein vaarbewijs II

 3 ja, ik ben in bezit van groot pleziervaartbewijs

 4 ja, ik ben in bezit van beperkt groot vaarbewijs

 5 ja, ik ben in bezit van groot vaarbewijs

 6  ja, ik ben in het bezit van het diploma theoretische  
kustnavigatie

 7  ja, ik ben in het bezit van het CWO diploma kajuit- 
jachtzeilen, namelijk:

  8 niveau I

  9 niveau II

  10 niveau III

  11 niveau IV

 12  ja, ik ben in het bezit van het CWO diploma zeezeilen, 
namelijk:

  13 niveau I

  14 niveau II

  15 niveau III

  16 niveau IV

 17 nee, ik heb geen vaarbewijs

5.  Bezit u nog andere specifieke nautische diploma’s / 
certificaten? Zo ja: Welke?

 1  ja, namelijk: 

 2 nee

 3 weet niet

6.  Bent u lid van een watersportvereniging?

 1  ja, namelijk: 

 2 nee

 
7.  Hoeveel dagen heeft u de afgelopen 12 maanden  

gevaren? 

  dagen

Indien u minder dan 7 dagen heeft gevaren in de  
afgelopen 12 maanden, dan hoeft u de vragenlijst  
verder niet in te vullen. 

8.  Hoeveel dagen duren uw tochten gemiddeld? 
(Graag afronden op hele dagen.  Een tocht zonder  
overnachten = 1 dag)

  dagen

9. Met welk type boot heeft u uw laatste reis gevaren?

 1 zeilboot

 2 klassieke motorboot

 3 sloep

 4 speedboot

 5  anders, namelijk: 

10. Is het schip in uw bezit of heeft u deze gehuurd of  
geleend?

 1 eigen bezit

 2 gehuurd

 3 geleend

 4  anders, namelijk: 
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11. Wat zijn de afmetingen van het schip waarmee u het laatst gevaren heeft?

,   meter lang

,   meter breed

,   meter diep

,   meter hoog (staande mast)

12.  Wat was de ligplaats van dit schip? Geef hier s.v.p. de ligplaats in het seizoen aan.

13.  Heeft u AIS aan boord en gebruikt u het?

AIS staat voor Automatic Identification System en is een systeem dat automatisch de identiteit en de positie van een  
schip via een marifoonkanaal uitzendt.

 1 ja, ik heb AIS aan boord en gebruik AIS

 1 ja, ik heb AIS aan boord, maar ik gebruik het niet

 1 nee, ik heb geen AIS aan boord

 1 weet niet/ niet van toepassing

14.  Hanteert u op zee andere vaarregels dan op de binnenwateren?

 1 ja

 2 nee

 3 weet niet/ niet van toepassing

15.  Weet u welke restricties en veiligheidseisen gelden in de buurt van windmolenparken?

 1 ja

 2 nee

 3 weet niet



Datum: maart 2014Disclaimer: Informatie o.b.v. de bij NIS bekende/aangeleverde informatie

Vaarwegcategorieën HVWN

 

Bron(nen): NWB-Vaarwegen
Peildatum: 1 januari 2014
Meer informatie:
- nis.rijkswaterstaat.nl

NIS: Vaarwegcategorieën HVWN
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 Rijkswaterstaat en de kustwacht

16.  Hoe tevreden bent u over Rijkswaterstaat als beheerder van de vaarwegen (inclusief Noordzee en Waddenzee)? 

Zie het kaartje op de linkerpagina voor een overzicht van de vaarwegen in beheer van Rijkswaterstaat.

 1 zeer tevreden

 2 tevreden

 3 neutraal

 4 ontevreden

 5 zeer ontevreden

 6 weet niet

17.  Als u een rapportcijfer (van 1 tot 10) aan Rijkswaterstaat mag geven, welk cijfer geeft u dan? 

(1 = zeer slecht; 10= zeer goed)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 weet niet

Rijkswaterstaat

18.  Als u een rapportcijfer (van 1 tot 10) aan de Kustwacht mag geven, welk cijfer geeft u dan? 

(1 = zeer slecht; 10= zeer goed)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 weet niet

de Kustwacht

19.  Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten van de vaarweg?

zeer  
tevreden tevreden neutraal ontevreden

zeer  
ontevreden

weet 
niet

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Kwaliteit van de vaarweg  

Veiligheid op de vaarweg  

Uitvoering van werkzaamheden op de vaarweg  

Informatievoorziening m.b.t. de vaarweg  

Bediening van bruggen en sluizen  

20.  Kunt u aangeven in welke mate u het eens bent met de volgende stelling?

NB. Publieksgericht op het gebied van de Nederlandse vaarwegen houdt in dat er op een goede manier rekening wordt  
gehouden met de belangen en behoeftes van de gebruikers van de vaarwegen van Rijkswaterstaat.  
Voorbeelden van publieksgericht zijn:  
goed communiceren, goed luisteren en meedenken met je publiek, je afspraken nakomen en goed samenwerken met andere  
partijen zoals de kustwacht of de havens.

Stelling:
helemaal 

eens eens neutraal oneens
helemaal 
oneens

weet 
niet

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Rijkswaterstaat is publieksgericht  

21.  Kunt u een cijfer geven voor de publieksgerichtheid van Rijkswaterstaat?

(1 = zeer slecht, 10 = zeer goed)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 weet niet

Cijfer:
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22.  Aan welk(e) aspect(en) geeft Rijkswaterstaat naar uw mening de hoogste prioriteit?

U kunt maximaal drie antwoorden aankruisen.

 1 kwaliteit van de vaarweg

 2 veiligheid van de vaarweg

 3 uitvoering van werkzaamheden op de vaarweg

 4 informatievoorziening m.b.t. de vaarweg

 5 bediening van bruggen en sluizen

 6 publieksgerichtheid van de organisatie

 7 communicatie

 8 betrouwbaarheid van de reistijd

 9  anders, namelijk: 

Vraag 23 alleen invullen indien u bij vraag 22 'veiligheid van de vaarweg' niet heeft aangekruist.

23.  Kunt u toelichten waarom u veiligheid niet heeft aangevinkt bij de vorige vraag?

24. Wat moet volgens u als eerste worden aangepakt om de vaarwegen te verbeteren? 

Alstublieft zo concreet mogelijk de locatie en situatie beschrijven.

25.  Net als veel andere overheidsinstellingen moet Rijkswaterstaat als beheerder van de vaarwegen de komende jaren 
bezuinigen op het beheer en onderhoud van de vaarwegen. Aanleg van nieuwe (vaar)wegen valt hier niet onder. 
In hoeverre bent u ervan op de hoogte dat Rijkswaterstaat moet bezuinigen?

 1 Zeer goed op de hoogte

 2 Goed op de hoogte

 3 Een beetje op de hoogte

 4 Helemaal niet op de hoogte

 5 Weet niet/geen mening

26.  In welke mate heeft u er begrip voor dat Rijkswaterstaat de komende jaren moet bezuinigen op het beheer en 
onderhoud van de vaarwegen?

 1 Veel begrip

 2 Een beetje begrip

 3 Geen begrip

 4 Weet niet/geen mening
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27.  Bij de verdeling van de bezuinigingen moet Rijkswaterstaat afwegingen maken. Kunt u voor de volgende  
bezuiniging aangeven in welke mate u er begrip voor heeft:

 Meer bezuinigingen op beheer en onderhoud van vaarwegen waar het minder druk is, dan op vaarwegen waar  
het druk is.

 1 Veel begrip

 2 Een beetje begrip

 3 Geen begrip

 4 Weet niet/geen mening

 Informatievoorziening

28.  Hoe vaak maakt u gebruik van de volgende communicatiemiddelen / informatiebronnen vooraf of tijdens uw reis?

Indien u een communicatiemiddel niet gebruikt, vult u dan in “niet van toepassing”.

vaak soms zelden 
bijna 
nooit n.v.t.

(1) (2) (3) (4) (5)

Telefonie  

Sms(diensten)  

Website  

E-mail  

Sociale media  

Apps  

Teletekst  

Radioberichten  

Berichten aan Zeevarenden (BaZ)  

Watersportatlas  

Hydrografische kaarten  

Almanak  

Marifoon  

Navigatiesysteem  

29.  Hoe tevreden bent u over de informatie die via de volgende communicatiemiddelen / informatiebronnen wordt 
verstrekt?

Indien u een communicatiemiddel niet gebruikt, vult u dan in “niet van toepassing”.

zeer  
tevreden tevreden neutraal 

onte- 
vreden

zeer  
ontevreden n.v.t.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Telefonie  

Sms(diensten)  

Website  

E-mail  

Sociale media  

Apps  

Teletekst  

Radioberichten  

Berichten aan Zeevarenden (BaZ)  

Watersportatlas  

Hydrografische kaarten  

Almanak  

Marifoon  

Navigatiesysteem  
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Indien u (deels) ontevreden bent over één of meerdere communicatiemiddelen genoemd bij vraag 29:

29b.  Waarom bent u (deels) ontevreden over een of meerdere van deze communicatiemiddelen?

30. Hieronder staat een aantal onderwerpen waar u informatie over kunt krijgen. Hoe tevreden bent u over de 
informatievoorziening van de volgende onderwerpen?

Indien u deze informatie nooit gebruikt, vult u dan in “niet van toepassing”.

zeer  
tevreden tevreden neutraal 

onte- 
vreden

zeer  
ontevreden

weet 
niet n.v.t.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

weerberichten  

Berichten aan Zeevarenden  

marifoonkanalen  

betonning/ (vaarweg)markering  

ankerplaatsen  

waterdieptes  

waterstanden  

golfhoogtes  

incidenten  

onverwachte stremmingen  

evenementen  

31. Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten van informatievoorziening?

zeer  
tevreden tevreden neutraal ontevreden

zeer  
ontevreden weet niet

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

tijdigheid van informatie  

duidelijkheid van informatie  

juistheid van informatie  

vindbaarheid van informatie  

Indien u (deels) ontevreden bent over één of meerdere onderwerpen genoemd bij vraag 30 en 31:

31b.  Waarom bent u (deels) ontevreden over een of meerdere onderwerpen met betrekking tot informatievoorziening?
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32.  Kent u de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 voor informatie over de vaarweg?

 1 Ja

 2 nee

33. Kent u de campagne ‘Varen doen we Samen’ van Rijkswaterstaat en partners?

 1 ja

 2 nee

34.  In hoeverre maakt u wel eens gebruik van de volgende websites?

dagelijks wekelijks
maande-

lijks

minder dan  
1 keer per 

maand nooit
ik ken de 

website niet
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

www.rijkswaterstaat.nl  

www.vanAnaarBeter.nl  

www.vaarweginformatie.nl  

m.rws.nl (website van Rijkswaterstaat voor de  
mobiele telefoon)  

www.varendoejesamen.nl  

 Stremmingen

35. Heeft u de afgelopen 12 maanden stremmingen of oponthoud gehad op uw vaarweg?

 1 ja, namelijk op de volgende locatie(s): 

 2 nee     verder naar vraag 39

36.  Wat was de oorzaak van deze stremming(en) of oponthoud?

 1 werkzaamheden

 2 storing

 3 evenement

 4 incident of calamiteit

 5 anders, namelijk: 

 6 weet niet

37.  Heeft u vanwege deze stremming(en) of het oponthoud een alternatieve route gevaren?

 1 ja

 2 nee     verder naar vraag 39

38.  Was u tevreden over deze alternatieve route?

 1 ja

 2 nee, namelijk: 
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39.  Stremmingen kunnen hinder met zich mee brengen. Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten van stremmingen?

zeer  
tevreden tevreden neutraal 

onte- 
vreden

zeer  
ontevreden

weet 
niet

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Planning van beheer en onderhoud zodat de recreatievaart zo 
min mogelijk wordt gehinderd  

Afstemming van planning bij evenementen zodat de  
vaarweg minimaal gestremd is  

40.  Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten van informatievoorziening bij stremmingen?

zeer  
tevreden tevreden neutraal 

onte- 
vreden

zeer  
ontevreden

weet 
niet

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

tijdigheid van informatie  

duidelijkheid van informatie  

juistheid van informatie  

vindbaarheid van informatie  

Indien u (deels) ontevreden bent over één of meerdere aspecten genoemd bij vraag 39 of 40:

40b.  Waarom bent u (deels) ontevreden over een of meerdere aspect(en) met betrekking tot stremmingen en/of 
informatievoorziening bij stremmingen? Of heeft u nog specifieke wensen over informatieverstrekking van 
stremmingen? 
Kunt u in uw toelichting zoveel mogelijk specifieke situatie(s)/locatie(s) noemen?

 Overig

41.  Bent u het eens of oneens met de volgende stelling?

Stelling:
helemaal 

eens eens neutraal oneens
helemaal 
oneens

weet 
niet

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

In de recreatievaart gelden goede waarden en normen  

41b. Kunt u uw antwoord op de vorige vraag toelichten?
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 Incidenten en calamiteiten

42. Bent u in de afgelopen twee jaar zelf wel eens bij een of meerdere van de volgende scheepsincidenten  
betrokken geweest? 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

 1  een ongeval dat gepaard ging met: brand, explosie, gronding, contact (aanvaring), slecht weer, schade of lekkage 
romp etc., met als resultaat: schade die het schip niet zeewaardig maakt, schade aan het milieu of averij die  
(sleep)assistentie noodzakelijk maakt.

 2 overlijden van een persoon of vermist raken van een opvarende

 3 verloren gaan van een schip

 4 materiële schade aan een schip

 5 onklaar raken van een schip

 6 aanvaring tussen schepen

 7 aanvaring met object of infrastructuur of materiële schade, buiten het schip, veroorzaakt door de scheepsoperatie

 8 milieuschade, veroorzaakt door scheepsschade, of verband houdende met de scheepsoperatie

 9 near miss (bijna ongeval)

 10 ander incident,  
 namelijk: 

 11  Nee, ik ben de afgelopen twee jaar niet betrokken       Ga verder naar vraag 48 
geweest bij een van de bovenstaande incidenten

43.  Waar gebeurde dit? 

Graag exacte locatie(s) noemen.

44.  En kunt u de vermoedelijke oorzaak en gevolg van het ongeval of de near miss verder toelichten?
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Indien u bij vraag 42 alleen “Near miss” heeft ingevuld, kunt u verdergaan naar vraag 48.

45.  Welk communicatiemiddel heeft u gebruikt om een hulpdienst te alarmeren? 

Meerdere antwoorden mogelijk.

 1 marifoon kanaal 16

 2 mobiele telefoon

 3 lichtsignalen

 4  anders, namelijk: 

 5  weet niet

46.  Met welke organisatie heeft u toen contact gehad? 

Meerdere antwoorden mogelijk.

 1 Kustwachtcentrum / de verkeersposten

 2 reddingsmaatschappij

 3 bergers

 4  anders, namelijk: 

 5  weet niet/ niet van toepassing

47.  Wie heeft u hulp verleend bij het incident/calamiteit? 

Meerdere antwoorden mogelijk.

 1 Kustwachtcentrum / de verkeersposten

 2 reddingsmaatschappij

 3 bergers

 4  anders, namelijk: 

 5  weet niet/ niet van toepassing

48.  Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten bij incidenten / calamiteiten?

zeer  
tevreden tevreden neutraal 

onte- 
vreden

zeer  
ontevreden

weet 
niet

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

dienstverlening van de hulpdiensten in het algemeen  

gebruik van communicatiemiddel ter alarmering  

snelheid waarmee u de juiste autoriteit aan de telefoon/ 
marifoon hebt  

snelheid waarmee de hulpdiensten ter plaatse zijn  

de afhandeling van het incident/calamiteit  

de zorg van de Kustwacht voor de veiligheid op het water in 
geval van een incident/calamiteit op de Noordzee  

de zorg van Rijkswaterstaat en/of Kustwacht voor de veilig-
heid op het water in geval van een incident/calamiteit op de 
Waddenzee

 

Indien u (deels) ontevreden bent over één of meerdere aspect(en) genoemd bij vraag 48:

48b. Waarom bent u (deels) ontevreden over één of meerdere aspect(en) rondom incidenten en calamiteiten?



13

49.  Kent u de Kustwacht?

 1 ja

 2 nee     verder naar vraag 51

50.  Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de volgende taken van de Kustwacht?

zeer  
tevreden tevreden neutraal 

onte- 
vreden

zeer  
ontevreden

weet 
niet

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ramp- en incidentenbestrijding  

hulpverlening  

markering  

medische evacuaties  

toezicht en handhaving bij incidenten  
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Deel B:  
Vragen over uw laatste (afgeronde) reis in het 
gebied van de Noordzee/Waddenzee
 

51.  Wanneer is uw laatste reis gestart?

dag maand jaar

- -

52.  Vanuit welk gebied is uw laatste reis gestart?

 1 Nederland, te weten: 

  2 omgeving Zeeland

  3 omgeving Rotterdam

  4 omgeving Scheveningen

  5 omgeving IJmuiden

  6 Eems-Dollard

  7 Kustzone

  8 Zeegat Den Helder

  9 Waddenzee/IJsselmeergebied

 10 Buitenland, te weten: 

  11 Groot Brittanië

  12 Duitsland

  13 Scandinavische landen

  14 Frankrijk/ België

  15 anders, namelijk: 

53.  In welk gebied is uw laatste reis geëindigd?

 1 Nederland, te weten: 

  2 omgeving Zeeland

  3 omgeving Rotterdam

  4 omgeving Scheveningen

  5 omgeving IJmuiden

  6 Eems-Dollard

  7 Kustzone

  8 Zeegat Den Helder

  9 Waddenzee/IJsselmeergebied

 10 Buitenland, te weten: 

  11 Groot Brittanië

  12 Duitsland

  13 Scandinavische landen

  14 Frankrijk/ België

  15 anders, namelijk: 
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 Nu volgen vragen die specifiek gaan over uw laatste reis.  
Het kan zijn dat er gevraagd wordt zaken te beoordelen die u niet bent tegengekomen tijdens uw laatste reis,  
vult u dan a.u.b. 'weet niet/n.v.t.' in.

 Kwaliteit en veiligheid

54.  Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten van het gebied waar u het laatst gevaren hebt?

zeer  
tevreden tevreden neutraal 

onte- 
vreden

zeer  
ontevreden

weet 
niet

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

diepte van de vaarweg/vaargeul  

breedte van de vaarweg/vaargeul  

vaste markeringen (o.a. vuurtorens, lichtopstanden en lichten-
lijnen)  

drijvende markeringen (boeien en andere drijvende objecten)  

aansluiting van Noordzee op Waddenzee  

het aantal patrouillevaartuigen van Kustwacht op het ‘water’  

zichtbaarheid van (het aantal) vaartuigen van Rijkswaterstaat 
op het ‘water’  

het toezicht van de patrouillevaartuigen van Rijkswaterstaat op 
naleving van de regelgeving  

Indien u (deels) ontevreden bent over één of meerdere aspecten genoemd bij vraag 54:

54b. Waarom bent u (deels) ontevreden over een of meerdere genoemde aspecten van dit gebied?

Kunt u in uw antwoord zoveel mogelijk specifieke situaties/locaties noemen?

55.  Hoe heeft u de verkeersveiligheid ervaren tijdens uw laatste reis?

 1 zeer veilig

 2 veilig

 3 niet veilig / niet onveilig

 4 onveilig

 5 zeer onveilig

 6 weet niet
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56.  Denkend aan uw laatste reis, hoe heeft u de verkeersveiligheid ervaren...?

zeer veilig veilig
niet veilig/

niet onveilig onveilig
zeer 

onveilig n.v.t.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

… in relatie tot zeevaart  

… in relatie tot visserijvaart  

… in relatie tot binnenvaart  

… in relatie tot veerboten  

… in relatie tot bruine vloot  

… in relatie tot collega recreatievaarders  

… in relatie tot windmolenparken  

Indien u één of meerdere van bovenstaande situaties genoemd bij vraag 56 (deels) als onveilig ervaart:
57.  Waarom heeft u de verkeersveiligheid tijdens uw laatste reis in deze situatie(s) (deels) als onveilig ervaren?

Kunt u in uw toelichting zoveel mogelijk specifieke situatie(s)/locatie(s) noemen?

58.  Welke maatregelen zouden volgens u het meest bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid van recreatievaart?

U kunt maximaal drie antwoorden selecteren.

 1  Betere reisvoorbereiding door de recreatievaart (bijv. juiste marifoonkanalen, knooppuntenboekjes en alternatieve  
recreatieroutes bij de hand)

 2  Verplichten van vaarbewijs voor alle recreatievaart

 3  Meer handhaving op snelheid

 4  Meer handhaving op alcohol

 5  Meer recreatiepaden aan de zijkant van de vaarweg (“fietspad voor recreatievaart”)

 6  Recreatie naar nevengeul

 7  Recreatievaart via een omleidingsroute

 8  Beroepsvaart moet meer rekening houden met recreatievaart

 9  Goede vaarwegmarkering

 10  Gescheiden schutten van recreatievaart en beroepsvaart

 11  Voorlichting bijvoorbeeld via de campagne ‘Varen doe je samen’

 12  anders,  
namelijk: 

59.  Ondervindt u wel eens hinder van bestaande windparken? Meerdere antwoorden mogelijk.

 1 ja, vanwege het feit dat windparken verboden gebied zijn (en ik door deze parken wil kunnen varen)

 2 ja, vanwege het feit dat ik bij windparken moet omvaren

 3 ja, namelijk:  

 4 nee

 5 weet niet

 6 n.v.t.
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 Vlot

60.  Denkend aan uw laatste reis, in welke mate bent u dan tevreden over de betrouwbaarheid waarmee u uw  
reistijd kon inschatten?

 1  zeer tevreden

 2  tevreden

 3  neutraal

 4  ontevreden

 5  zeer ontevreden

 6  weet niet/n.v.t.

61.  Denkend aan uw laatste reis, kunt u een cijfer geven voor de betrouwbaarheid van de reistijd?

(1 = zeer onbetrouwbaar, 10 = zeer betrouwbaar)

NB.  Met betrouwbare reistijd wordt bedoeld dat men kan inschatten hoe lang men onderweg is/ hoe laat men aankomt op  
de Nederlandse vaarwegen. Dit is inclusief vooraf bekende vertraging!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 weet niet

Cijfer:

 Overig

62.  Wat is volgens u de top drie van belangrijkste onderwerpen in uw gebied?  
Plaats het cijfer ‘1’ voor het belangrijkste onderwerp, en een ‘2’ en een ‘3’ bij de daaropvolgende onderwerpen.

kwaliteit van de vaarweg

veiligheid op de vaarweg

bediening van bruggen en sluizen

uitvoering van werkzaamheden op de vaarweg

informatievoorziening m.b.t. de vaarweg
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Deel C: Gebiedsspecifieke vragen

 Vragen per gebied

 Tot slot van dit onderzoek worden u enkele specifieke vragen gesteld over het gebied waar u tijdens uw  
laatste reis gevaren heeft.

Indien u tijdens uw laatste reis niet op de Waddenzee/IJsselmeergebied of op de Eems-Dollard heeft gevaren,  
ga dan door naar vraag 64.

 Vragen m.b.t. de Waddenzee/IJsselmeergebied

63.  Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten? 

zeer  
tevreden tevreden neutraal 

onte- 
vreden

zeer  
ontevreden

weet 
niet/ 
n.v.t.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

aansluiting van Waddenzee op het binnenlands vaarwegennet  

Recreatieroutes Blauwe Schenk  

de betonning op de hoofd-, neven-, en ondergeschikte  
vaargeulen  

de mogelijkheid om naast het vaarwater langs de Pollendam 
gebruik te kunnen maken van de route door het Hanerak  
(aanbevolen voor de recreatievaart)

 

  Ga verder met vraag 69

 Vragen m.b.t. de Noordzee

64.  Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten van de Noordzee?

zeer  
tevreden tevreden neutraal 

onte- 
vreden

zeer  
ontevreden

weet 
niet

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

diepte van de toegangsgeulen  

breedte van de toegangsgeulen  

aansluiting van open zee op het binnenlandse vaarwegennet  

Ligging van het verkeersscheidingsstelsel (VSS) 
NB:  Het verkeerscheidingsstelsel is de ‘snelweg’ op zee. 

Schepen die een bepaalde bestemming hebben moeten 
hier verplicht gebruik van maken tenzij ze een bestemming 
hebben in de kustzone.

 

65.  Weet u hoe u (volgens voorschrift) de vaargeulen binnen het verkeersscheidingsstelsel oversteekt?

 1 ja, namelijk: 

 2 nee

 3 weet niet
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66.  Was u van tevoren op de hoogte dat per 1 augustus 2013 de routering (/ verkeersscheidingsstelsel) op de 
Noordzee ging veranderen?

 1 ja, namelijk via: 

 2 nee

 3 weet niet

67.  Hoe veilig voelt u zich als u vaart in de aanloop naar de Buitenhaven IJmuiden?

 1 zeer veilig

 2 veilig

 3 niet veilig / niet onveilig

 4 onveilig

 5 zeer onveilig

 6 weet niet/niet van toepassing

68.  Wat is/ zijn volgens u (een) risicogebied(en) met betrekking tot veiligheid de Noordzee (graag locatie zo goed 
mogelijk omschrijven)? En waarom zijn het risicogebieden?

 2 weet niet
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 Tenslotte

69.  Wilt u lid worden van het Digitaal Klantenpanel van Rijkswaterstaat en via online enquêtes meedenken met 
Rijkswaterstaat? Noteer dan hier uw e-mailadres. 
Voor meer informatie zie www/rws.nl/klantenpanel.

 1 ja, mijn e-mail adres is:   

 2 nee

70.  Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit onderzoek of onderwerpen uit dit onderzoek?

 Dit was de laatste vraag van de enquête. 

 Hartelijk dank voor uw medewerking!

 U kunt de ingevulde vragenlijst met de bijgevoegde antwoordenvelop kosteloos terugsturen naar:

 TNS NIPO  
Antwoordnummer 2422  
1000 RA Amsterdam 

Pr
oj

ec
t:
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81

04
b
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