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Voorwoord
Varen doe je samen! is een project met als doel de risico’s te beperken die ontstaan als de beroepsen recreatievaart in elkaars vaarwater zitten. De betrokken partijen zijn Rijkswaterstaat, alle
provincies, Haven Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Groningen Seaports, HISWA Vereniging,
Watersportverbond, Koninklijke Schuttevaer, ANWB en Stichting Recreatietoervaart Nederland. Het
door deze partijen getekende Convenant Varen doe je samen! loopt tot en met 2014.
Vanaf half september heeft op de website van het project Varen doe je samen! een korte enquête
gestaan. De resultaten geven een goed beeld van de mening van de gebruikers over onder andere
het project, de Knooppuntenboekjes en de billboards. Tot eind november hebben maar liefst 927
watersporters en beroepsschippers de tijd genomen om de vragen te beantwoorden, een aantal waar
we ontzettend blij mee zijn. Met de resultaten van de enquête kan het project Varen doe je samen!
worden verbeterd voor het volgende watersportseizoen.
In dit rapport worden de vragen en resultaten behandeld, en worden aanbevelingen gedaan voor het
verdere project.

Met vriendelijke groet,

Hylke Steensma

Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN)
Bezoekadres: Hoofdstraat 82, 3972 LB Driebergen-Rijsenburg
Postadres: Postbus 102, 3970 AC Driebergen-Rijsenburg
T. + 31 (0)343 52 47 49
F. + 31 (0)343 52 47 58
M. +31 (0)6 26 25 48 99
E. h.steensma@srn.nl
W. www.varendoejesamen.nl en www.srn.nl
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Resultaten enquête
U bent een:

Recreatieschipper

838

Verdeling
in %
90,4%

Beroepsschipper

89

9,6%

Aantal

In totaal hebben 927 mensen de tijd genomen om
de vragen te beantwoorden, Een aantal waar we erg
blij mee zijn. Dit is ongeveer 150 meer dan in 2009.

Net als vorig jaar hebben meer recreatieschippers de enquête op de website van Varen doe je samen!
ingevuld. Vorig jaar was het echter bijna 94%. Dit betekent dat dit jaar meer beroepsschippers de tijd
hebben genomen om de vragen te beantwoorden.

Met wat voor boot vaart u (meestal)?
Verdeling
in %
Kajuitmotorboot

44,5%

Kajuitzeilboot

29,5%

Beroeps

7,5%

Open boot (roei of kano)

6,0%

(Ex) beroepsschip

3,9%

Open motorboot

3,6%

Platbodem

3,0%

Open zeilboot

2,1%

De meeste deelnemers aan het onderzoek varen met een kajuitmotorboot (44,5%) gevolgd door een
kajuitzeilboot (29,5%). Omdat dit jaar de keuze ‘Beroepsvaart’ is toegevoegd (7,5%) liggen de overige
percentages lager dan vorig jaar.
Varen doe je samen! is opgezet om de veiligheid op het water te verbeteren. Dat gebeurt onder
andere door het verstrekken van informatie ten aanzien van te verwachten scheepsbewegingen van
beroeps- en recreatievaart bij knooppunten in ons vaarwegennetwerk.
Wordt volgens u deze projectdoelstelling behaald?
Verdeling
in %
Eens

52,7%

Niet eens / niet oneens

27,3%

Volledig eens

12,3%

Oneens

6,9%

Volledig oneens

0,9%

Vergeleken met 2009 hebben minder mensen Volledig eens of
Eens ingevuld. Dit aantal mensen heeft nu Niet eens / niet
oneens ingevuld.
68% van de recreatieschippers is het (volledig) eens dat de
doelstelling wordt behaald. Beroepsschippers zijn minder
overtuigd, daar ligt het percentage op 44%. Een derde is
neutraal (niet eens / niet oneens).

Omdat er enkel meerkeuzevragen zijn gesteld is het helaas niet mogelijk om te achterhalen waarom
de 7,8% het (volledig) oneens is.
Over het algemeen zijn recreatieschippers dus enthousiaster over het project. Dit kan wellicht te
maken hebben met het feit dat de beroepsvaart de informatie reeds op andere wijze tot zich heeft
genomen, of dat de informatie als overbodig wordt ervaren vanuit de beroepsvaart.
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Hoe bent u gewezen op de informatie van het project?
Verdeling
in %
Via internet

35,6%

Advertentie in tijdschrift

20,8%

Haven/brug/sluis/winkel/

18,0%

Uitreiken flyer op beurs

16,0%

Via een projectpartner

9,6%

Net als vorig jaar zijn de meeste gebruikers op de informatie van het project gewezen via Internet.
Naast het Convenant varen doe je samen! (Knooppuntenboekjes) loopt parallel de Publiekscampagne
Varen doe je samen! va Rijkswaterstaat (o.a. de dvd, de folders en de billboards). Vanuit de
Publiekscampagne is dit jaar voor het eerst gedaan aan webmarketing via social media zoals Twitter,
Facebook en Hyves. Grappig is dat binnen enkele maanden Varen doe je samen! maarliefst 750
‘volgers’ had via Twitter, 832 via Hyves en 238 via Facebook. Het is opvallend dat op Hyves vooral
mensen uit de beroepsvaart zitten. Wil men de beroepsvaart meer bereiken, dan is de social media
dus een goed middel.
De website www.varendoejesamen.nl wordt ontzettend druk bezocht. Tussen de 30.000 en 40.000
hits en ruim 15 tot 20.000 unieke bezoekers (!) in het hoogseizoen per maand zijn niet vreemd.
Aantallen waar we enorm blij mee zijn en die we vast moeten houden!
Ook worden de pdf Knooppuntenboekjes en de folders ‘Veilig het water op’ vele malen gedownload.
Dit jaar zijn aanzienlijk minder (ongeveer 18%) deelnemers op het project gewezen door een
projectpartner.
Zowel de meeste recreatieschippers als beroepsschippers zijn op het project gewezen via internet.
24% van de beroepsschippers wordt gewezen op het project via een projectpartner. Bij de
recreatieschippers is dat 9%. Ondanks het feit dat de beroepsvaart moeilijk te benaderen lijkt, en de
beroepsschippers het materiaal van Varen doe je samen! wellicht direct zelf nodig hebben in het
dagelijkse werk doet Koninklijke Schuttevaer het dus wel erg goed.
Hoe gebruikt u de informatie van het project?
Verdeling
in %
Boekje aan boord

41,5%

Helemaal niet

22,0%

Alleen op PC thuis

14,9%

PDF op PC aan boord

12,0%

Alleen boekje thuis

De meeste mensen gebruiken net als in 2009 een hard copy
Knooppuntenboekje aan boord.
Opvallend is dat maarliefst 28,1% de boekjes digitaal gebruikt,
of aan boord of thuis.
Van de recreatieschippers gebruikt 55% een hard copy
Knooppuntenboekje, 27% gebruikt de informatie op de pc.
Beroepsschippers gebruiken vaker digitale boekjes.

9,6%

Opvallend is dat 22% het boekje helemaal niet gebruikt, dat is meer dan in 2009 (14,5%). Waarom de
informatie niet wordt gebruikt is niet goed te achterhalen. Het kan zijn dat men al ervaren is of dat nog
een boekje van 2009 gebruikt.
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Van de recreatieschippers gebruikt 19% de informatie niet. Bij de beroepsschippers ligt dit percentage
veel hoger, namelijk 57%. Hier zal in 2011 bij de distributie rekening gehouden moeten worden.
Op zich natuurlijk niet vreemd. Je mag er van uit gaan dat een beroepsschippers het boekje niet nodig
heeft om bijvoorbeeld het Amsterdam-Rijnkanaal te bevaren. De organisaties achter Varen doe je
samen! hopen alleen wel dat beroepsschippers de informatie doornemen zodat ze op de hoogte zijn
van de adviezen richting de recreatievaarders.
Hoe heeft u de hard copy van een Knooppuntenboekje verkregen?
Verdeling
in %
Anders

43,9%

Meegekregen bij beurs

27,0%

Distributiepunt (winkel)

20,2%

Via een projectpartner

8,9%

In 2009 had 23% een boekje meegenomen van een beurs. Dit
jaar ligt dat percentage iets hoger. In 2010 was Varen doe je
samen! aanwezig op Boot Holland, de Hiswa Amsterdam Boat
en de Hiswa te water in IJmuiden.
43,9% ‘anders’ is natuurlijk wel erg veel. Dit kan zijn via een
verkeerspost van Rijkswaterstaat, bij een bijeenkomst van één
van de deelnemende organisaties, via een andere watersporter
bijvoorbeeld via een bunkerstation.

Hoe ervaart u de aangeboden informatie?
Verdeling
in %
Zinvol

83,1%

Geen mening

12,9%

Geen toegev. waarde

De aangeboden informatie wordt door 85,5% als zinvol ervaren.
Na het eerste jaar dat alle boekjes gedrukt beschikbaar waren
is wel duidelijk dat de inhoud vooral voor beginnende
watersporters of watersporters die (nog) niet bekend zijn in een
bepaald gebied iets toevoegt.

4,0%

De meerderheid van beide groepen vindt de informatie zinvol. Recreatievaart is dat 85% en
beroepsvaart 65%. Procentueel vinden meer beroepsschippers dat de informatie geen toegevoegde
waarde heeft. Of de informatie voor zichzelf geen toegevoegde waarde heeft, of voor de
recreatieschippers om hen heen is niet duidelijk.
Wat is uw mening over de Knooppuntenboekjes in het algemeen?
Verdeling
in %
Zinvol

81,5%

Geen mening

16,7%

Geen toegev. waarde

1,8%

Uit de resultaten blijkt dat alle geënquêteerden wederom erg
tevreden zijn over de Knooppuntenboekjes. 83% van de
recreatieschippers
antwoordt ‘zinvol’ en 69%
van de beroepsschippers.
30% van de
beroepsschippers heeft

hier geen mening over.

Van de mensen die vinden dat de Knooppuntenboekjes geen
toegevoegde waarde hebben is bijna meer dan 90%
recreatieschipper.
Wat is uw mening over de presentatie van de (detail)kaartjes?
Verdeling
in %
Duidelijk

81,4%

Geen mening

15,9%

Onduidelijk

De detailkaartjes van de
Hydrografische Dienst en
de ANWB/Stentec geven
een duidelijk beeld.

2,7%
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De kaartjes zijn niet geschikt voor navigatiedoeleinden (dat staat ook vermeld), watersporters moeten
altijd gebruik maken van een recente kaart en almanak.
Naar aanleiding van de enquete in 2009 zijn de kaartjes waar mogelijk een slag gedraaid zodat het
boekje niet steeds hoeft worden gedraaid. Ook zijn sommige kaartjes ingezoomd specifiek op het
knooppunt.
Wat is uw mening over de op de kaartjes aanbevolen en soms verplichte vaarroutes?
Verdeling
in %
Duidelijk

80,4%

Geen mening

17,7%

Onduidelijk

De soms aangegeven aanbevolen of verplichte vaarroute vindt
het merendeel van de watersporters nog steeds duidelijk. Van
de deelnemers die de routes onduidelijk vinden is bijna 80%
recreatieschipper, een verbetering ten opzichte van vorig jaar.

1,9%

Wat is uw mening over de begeleidende tekst?
Verdeling
in %
Helder

77,9%

Geen mening

19,9%

Onduidelijk

De begeleidende tekst wordt door de meeste mensen nog
steeds als helder ervaren. De percentages dalen wel een
beetje, waarschijnlijk omdat veel deelnemers de boekjes
jaarlijks afhalen en de inhoud een herhaling is.

2,2%

Er komen nog steeds vele positieve berichten binnen dat de leesbaarheid, na het redigeren van alle
Knooppuntenboekjes door Communicatiebureau BCP erg goed leesbaar zijn.
Bent u door de gepresenteerde informatie gewezen op alternatieve vaarroutes?
Verdeling
in %
Nee

53,5%

Ja

46,5%

Slechts in een aantal boekjes wordt specifiek aandacht
geschonken aan een alternatieve route. Ten opzichte van vorig
jaar zijn iets minder mensen gewezen op alternatieve routes.

Is de gepresenteerde informatie voor u aanleiding geweest om uw vaargedrag aan te passen?
Verdeling
in %
Nee

61,3%

Ja

38,7%

De antwoorden op deze vraag verschillen nauwelijks op die van
vorig jaar. Wel geven mensen nog steeds aan dat de informatie
juist een bevestiging vormde van hoe (goed) al wordt gevaren.

Hoe zou u deze informatie in de toekomst wensen te gebruiken?
Verdeling
in %
Hard copy boekje

58,1%

Digitaal vanaf laptop

22,5%

Geïntegreerd in
navigatieprogramma’s

19,5%

Bij de recreatieschippers staat het hard copy
Knooppuntenboekje nog steeds op nummer één. Bij de
beroepsschippers is dat de digitale versie vanaf een laptop.
Opvallend is ook dat van de beroepsschippers 32% de
informatie geïntegreerd in navigatieprogramma’s zou willen
gebruiken. Bij de recreatieschippers ligt dat percentage op 18%.
In 2009 lag dit percentage op 22%.
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Bent u bekend met de billboards van Varen doe je samen! langs de vaarweg?
Verdeling
in %
Ja

68,1%

Nee

31,9%

In 2010 zijn door Rijkswaterstaat door heel
Nederland weer een flink aantal billboards
geplaatst langs de vaarweg. Meer mensen
waren bekend met de billboards dan in 2009.
Er is in de pers en via de website van varen
doe je samen! ook veel aandacht aan de
billboards besteed, dat helpt natuurlijk ook.

Bent u van mening dat het op deze wijze presenteren van vaarweginformatie bijdraagt aan het
verhogen van de veiligheid op het water?

Ja
Nee

Verdeling
in %
85,5%

Net als vorig jaar is de grootste groep van mening dat deze
manier van informeren de veiligheid op het water verhoogt.

14,5%

Het gaat bij deze vraag dus vooral om ‘het op deze wijze presenteren’. De recreatievaart is met 86%
iets positiever dan de beroepsvaart met 79% maar toch keurige scores.
Dit jaar zijn er geen open vragen gesteld, of hebben we de deelnemers geen keuze (waarom niet /
hoe dan wel) voorgelegd. Om toch achter meer antwoorden te komen moet hier in 2011 echt
aandacht aan worden geschonken.
Hoe beoordeelt u Varen doe je samen in het algemeen?
Verdeling
in %
Goed

50,5%

Voldoende

27,4%

Uitstekend

17,7%

Onvoldoende

4,0%

Slecht

0,4%

In 2009 gaven de deelnemers aan de enquête het project Varen
doe je samen! een 7,5. In 2010 ligt dat cijfer aanzienlijk lager,
namelijk een 6,7. Wel geven de recreatieschippers gemiddeld
nog steeds een hoger cijfer dan de beroepschippers.
Recreatieschippers
Beroepsschippers)

6,7
6,0
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De deelnemers die van mening zijn de doelstelling van Varen doe je samen! volledig wordt behaald
geven het project een 7,6. 94% daarvan is recreatieschipper. De deelnemers volgens wie de
doelstelling niet wordt behaald geven het project een 5,5 als rapportcijfer. 94% daarvan is
recreatieschipper, 75% daarvan is beroepsschipper.
Het gaat natuurlijk vooral om ‘deze wijze van presenteren’. Er zijn net als in 2009 watersporters die
vinden dat deze wijze van presenteren niet bijdraagt, maar wel een 9 als rapportcijfer geven.
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Conclusies en aanbevelingen
Conclusies


Ook in 2010 hebben weer veel (nieuwe) watersporters kennis gemaakt met het project.



Ook in 2010 is een aanzienlijke vaste groep watersporters (harde kern) betrokken bij Varen
doe je samen!



De meeste deelnemers (zowel beroeps- als recreatie) zijn gewezen op het project via internet.
Bij de beroepsschippers komt Schuttevaer op een tweede plaats. Dij de recreatieschippers
een advertentie of artikel in een watersportblad.



Gemiddeld geven de deelnemers Varen doe je samen! dit jaar een 6,7. Dat is flink lager dan
vorig jaar.



Recreatieschippers geven gemiddeld nog steeds een iets hoger cijfer dan beroepschippers.



De meerderheid is nog steeds erg tevreden over de Knooppuntenboekjes. De boekjes zijn
zinvol, de detailkaartjes en de soms ingetekende aanbevolen of verplichte vaarroute duidelijk.



In de toekomst blijft een hard copy Knooppuntenboekje favoriet, maar geïntegreerd in een
navigatieprogramma of als pdf op een laptop wordt ook vaak genoemd. De verschillen tussen
de beroeps (voorkeur digitaal) en recreatievaart (voorkeur hard copy) zijn erg interessant.



De billboards van Varen doe je samen! worden nog steeds door veel watersporters gezien, en
blijken een prima middel om het project onder de aandacht te brengen.



De informatie wordt door middel van knooppuntenboekjes (hard copy en digitale pdf)
gepresenteerd. De meeste mensen zijn nog steeds van mening dat deze wijze bijdraagt aan
het verhogen van de veiligheid op het water. De vraagstelling zal in 2011 moeten worden
aangepast om er achter te komen waarom een aantal deelnemers dat niet vindt, en hoe dan
wel.



De distributie van het materiaal op beurzen en via de 25 distributiepunten lijkt goed te werken.
Voor een betere landelijke dekking zijn in 2010 het aantal distributiepunten verhoogd.



In 2010 is, in samenwerking met Hiswa Vereniging, meer aandacht besteed aan het
informeren van de verhuurbedrijven.



De samenwerking met Rijkswaterstaat (Publiekscampagne Varen doe je samen!) werkt erg
goed. De producten sluiten naadloos op elkaar aan en versterken het project zeer.

-8-

Aanbevelingen


Varen doe je samen! is bekend bij veel watersporters, maar vaak bij dezelfde watersporters.
Het blijkt lastig zijn om aan een knooppuntenboekje te komen voordat de ‘harde kern en
volgers’ de boekjes hebben afgehaald. Daardoor komt het materiaal niet altijd bij de
‘doelgroep’. In 2011 moet meer aandacht worden besteed aan het benaderen van
watersporters die het project nog niet kennen. Daarvoor moet in het Plan van Aanpak
aandacht worden geschonken.



Alle partners moeten in 2011 flink aan de slag om Varen doe je samen! te promoten. De
partners kunnen gebiedsspecifiek of onderwerpsgebonden zelf flyer/folder materiaal
ontwikkelen of voor intensievere verspreiding van het voor handen zijnde materiaal zorgen.



In 2011 moet worden achterhaald waarom het rapportcijfer is gedaald. Komt dat door
gewenning, Gemiddeld geven de deelnemers Varen doe je samen! dit jaar een 6,7. Dat is flink
lager dan vorig jaar. Een specifieke benadering van de beroepsvaart is daarvoor gewenst.



Recreatieschippers geven gemiddeld nog steeds een iets hoger cijfer dan beroepschippers.
Wellicht kan aan de hand van een paneldiscussie worden achterhaald wat hiervan de
oorzaken zijn. Advies: organiseren paneldiscussie/forum op beurs of andere gelegenheid.



De meerderheid is nog steeds erg tevreden over de Knooppuntenboekjes. De boekjes zijn
zinvol, de detailkaartjes en de soms ingetekende aanbevolen of verplichte vaarroute duidelijk.



In de toekomst blijft een hard copy Knooppuntenboekje favoriet, maar geïntegreerd in een
navigatieprogramma of als pdf op een laptop wordt ook vaak genoemd. De verschillen tussen
de beroeps en recreatievaart zijn erg interessant.



De billboards van Varen doe je samen! worden nog steeds door veel watersporters gezien, en
blijken een prima middel om het project onder de aandacht te brengen. De billboards dienen
dus te worden gehandhaafd.



De informatie wordt door middel van knooppuntenboekjes (hard copy en digitale pdf)
gepresenteerd. De meeste mensen zijn nog steeds van mening dat deze wijze bijdraagt aan
het verhogen van de veiligheid op het water. De vraagstelling zal in 2011 moeten worden
aangepast om er achter te komen waarom een aantal deelnemers dat niet vindt, en hoe dan
wel.



Ook in 2011 wordt, in samenwerking met Hiswa Vereniging, weer speciaal aandacht besteed
aan het informeren van de verhuurbedrijven en huurders.



De folders ‘Veilig het water op’ van de Publiekscampagne van Rijkswaterstaat zijn
beschikbaar in Duits, Engels en Frans. De knooppuntenboekjes worden in principe niet
vertaald, tenzij hier een mooie actie voor kan worden opgezet.



De oplage van de Knooppuntenboekjes is beperkt. In 2010 wordt de website
www.varendoejesamen.nl meer gepromoot evenals het downloaden van de boekjes als pdf
bestand. Ook worden lezers via de website uitgenodigd om te reageren en verbeterpunten te
geven.



In 2010 is vaker ‘geen mening‘ als antwoord gegeven. In 2011 zal de reden moeten worden
achterhaald, om hier in het vervolg iets mee te kunnen.



De resultaten zijn over de breedte iets minder positief dan vorig jaar. Waarschijnlijk komt dit
doordat veel dezelfde watersporters de enquete hebben ingevuld (Varen doe je samen! moe?)
en omdat dit jaar meer beroepsschippers hebben meegedaan die sowieso iets minder positief
zijn omdat de informatie niet direct noodzakelijk is voor henzelf en ze waarschijnlijk weinig
effect zien bij de recreatievaart.



Ook in 2011 moet de samenwerking met Rijkswaterstaat op het gebied van de
publiekscampagne Varen doe je samen! worden uitgebouwd. Vooral de folders ‘veilig het
water op’, de Dvd en de billboards worden er positief gewaardeerd.



Nu richt Varen doe je samen! zich vooral op recreatie en beroepsvaart. In de toekomst kan het
project zich misschien ook richten op de overige vaarweggebruikers.
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