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Samenvatting
In 2021 is het belevingsonderzoek Passagiersvaart onder 66 schippers
uitgevoerd. De resultaten van dit kwantitatieve onderzoek geven
Rijkswaterstaat inzicht in de tevredenheid van schippers over het beheer
en over diverse andere aspecten van de vaarwegen. Deze samenvatting
beschrijft de belangrijkste resultaten vanuit dit onderzoek.
Acht op de tien schippers (zeer) tevreden over beheerder
Acht op de tien schippers (81%) zijn (zeer) tevreden over de beheerder
van de vaarwegen. De mate van tevredenheid is hoger dan in 2020
(71%).

Ook bedienings- en wachttijden bij bruggen noemen enkele schippers. De
tijden kloppen niet of schippers moeten vaak lang wachten. Controle en
handhaving op overige vaarweggebruikers noemen schippers ook: meer
toezicht op de watersporters en schippers van plezierjachten.
Onderhoud bruggen/sluizen en vaarwegen verdienen aandacht
Het onderhoud van de bruggen/sluizen en van de vaarwegen zijn de
aspecten die het meest van belang zijn en het meeste effect sorteren om
de tevredenheid van de schippers te verhogen. Deze aspecten vinden
schippers belangrijk, maar beoordelen zij relatief laag.

Schippers meest tevreden over kwaliteit van de vaarweg
Schippers zijn het meest tevreden over de kwaliteit van de vaarweg
(breedte, doorvaarhoogte, betonning) over de laatst gevaren route. Negen
op de tien schippers (89%) zijn hierover (zeer) tevreden. Schippers zijn
vaker tevreden dan in 2020 (75%).
Wat willen schippers verbeterd zien?
Als de schippers gevraagd wordt wat ze graag verbeterd willen zien,
noemt ongeveer de helft van de respondenten één of meerdere concrete
verbeteringen. Het vaakst noemen ze het verbeteren van het onderhoud
bij ligplaatsen en het groen. Daarnaast benoemen ze het verbeteren van
de informatie en communicatie over bijvoorbeeld de doorvaarhoogte, bij
sluizen of via bebording.
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1. Inleiding
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Inleiding
Achtergrond van het onderzoek
Om de wensen en meningen van de passagiersvaartschippers over de
Nederlandse vaarwegen te monitoren, voert Rijkswaterstaat het
belevingsonderzoek passagiersvaart uit. Eerdere metingen vonden plaats
in 2018 en 2020.
Voorliggend rapport presenteert de resultaten van het Belevingsonderzoek
Passagiersvaart 2021. De resultaten van dit kwantitatieve onderzoek
geven Rijkswaterstaat inzicht in de tevredenheid van schippers over het
beheer en over diverse andere aspecten van de vaarwegen. De resultaten
worden gebruikt als input voor beleidsadviezen en verbeteracties. De
resultaten in dit rapport zijn slechts indicatief, omdat zij gebaseerd zijn op
een laag aantal respondenten.

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 laat de algemene tevredenheid zien en toont door middel van
een prioriteitenmatrix wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voor
Rijkswaterstaat om deze algemene tevredenheid verder te verbeteren.
Hoofdstuk 3 gaat in op de tevredenheid van schippers op de diverse
deelaspecten zoals kwaliteit en onderhoud van de vaarweg. Hoofdstuk 4
zoomt in op de verbetermogelijkheden vanuit de schipper. Hoofdstuk 5
bevat de resultaten over de actuele thema’s hinderbeleving en
werkzaamheden. In de bijlage is de onderzoeksverantwoording en het
profiel van de schippers met achtergrondkenmerken opgenomen.

Doelgroep en steekproef
De doelgroep waar dit onderzoek zich op richt zijn Nederlandstalige
passagiersvaartschippers die op Nederlandse vaarwegen varen. In totaal
namen 66 schippers deel aan het onderzoek.
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2. Algemene tevredenheid en belang
Dit hoofdstuk beschrijft de algemene tevredenheid over de
vaarwegen. Deze algemene tevredenheid wordt gekoppeld aan
het belang: met behulp van een correlatieanalyse wordt
uitgerekend wat het effect van een deelaspect is op de
algemene tevredenheid. Hoe hoger de score hoe hoger het
belang is. Verbeteringen op aspecten die hoog scoren, hebben
dus ook het grootste effect op de algemene tevredenheid. Deze
aspecten staan weergegeven in een prioriteitenmatrix: waar
moet op ingezet worden om de tevredenheid onder schippers te
verbeteren?

7

Beheer van vaarwegen
Aan de schippers is gevraagd hoe tevreden zij zijn met de
beheerder van de vaarwegen over de laatst gevaren route.
Acht op de tien schippers (81%) zijn (zeer) tevreden over de
beheerder van de vaarwegen. De mate van tevredenheid is
hoger dan in 2020 (71%).

Figuur 1
Hoe tevreden bent u over de beheerder van uw laatst gevaren route?

2020 (n=72) 3% 6%

2021 (n=66)

5% 3%

0%
zeer ontevreden

21%

60%

11%

11%

56%

20%
ontevreden

40%

25%

60%

niet tevreden/niet ontevreden

80%
tevreden

100%
zeer tevreden
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Prioriteitenmatrix
De volgende pagina toont een prioriteitenmatrix. De prioriteitenmatrix
geeft de impact van de verschillende aspecten op de algemene
tevredenheid weer. Deze impact is berekend door middel van een
correlatieanalyse. Deze analyse toont in hoeverre diverse aspecten
van invloed zijn op de algemene tevredenheid met het beheer van de
vaarwegen.
Aspecten die (relatief) laag worden beoordeeld en die veel invloed
hebben op de algemene tevredenheid, staan in het kwadrant
linksboven. Dit zijn aspecten waar de eerste prioriteit zou moeten
liggen als het gaat om het verbeteren van de algemene tevredenheid.

Andersom is het belangrijk om energie te blijven steken in positieve
aspecten met veel invloed (wat goed is, goed houden). Hier liggen
kansen om de algehele tevredenheid (verder) te verhogen. Deze
aspecten zijn rechtsboven in de matrix te vinden.
Onderhoud bruggen/sluizen en vaarwegen verdienen aandacht
Uit de prioriteitenmatrix blijkt dat het onderhoud van de
bruggen/sluizen en van de vaarwegen de aspecten zijn die beneden
gemiddeld worden beoordeeld en het meest van invloed zijn op de
algemene tevredenheid. Wanneer Rijkswaterstaat meer inzet op het
verbeteren van deze aspecten, kan dit bijdragen aan een grotere
algemene tevredenheid over het beheer van de vaarwegen.
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Figuur 2
Prioriteitenmatrix

Negatieve beoordeling, veel impact

0,70

Positieve beoordeling, veel impact

Beschikbaarheid van de vaarweg
0,60

Onderhoud van bruggen en sluizen
Onderhoud van de vaarweg
0,50

Informatievoorziening
Het te woord staan door verkeersbegeleider
Het opgeruimd zijn van vaarwegen en oevers

Impact

0,40

Kwaliteit van de inrichting van de vaarweg
Bediening van de bruggen en sluizen
Inschatting reistijd
2,7

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5
0,30

Informatievoorziening over de beschikbaarheid
van ligplaatsen

3,6

3,7

3,8

Uitvoering van handhaving op de vaarweg
Hinderbeperking bij werkzaamheden
Informatievoorziening tijdens de
werkzaamheden

Beschikbaarheid van ligplaatsen

0,20

Veiligheid van de inrichting van de vaarweg
Voorzieningen langs de vaarweg
0,10

Veiligheid op basis van het gedrag van
medevaarweggebruikers

Bedieningstijden van de bruggen en sluizen

Negatieve beoordeling, weinig impact

Positieve beoordeling, weinig impact
0,00

Beoordeling
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3. Tevredenheid op deelaspecten

Dit hoofdstuk beschrijft de tevredenheid over diverse
deelaspecten. Allereerst wordt ingegaan op de kwaliteit en het
onderhoud van de vaarwegen: bij kwaliteit gaat het om
aspecten zoals de breedte, doorvaarhoogte en betonning. Bij
onderhoud spelen aspecten als voldoende baggeren, voldoende
maaien, oeverbescherming etc. een rol. Vervolgens wordt
ingegaan op bruggen en sluizen. Aspecten als het onderhoud,
de bediening, de bedieningstijden en het contact met de sluis/brugwachter/verkeersregelaar komen daarbij naar voren.
Tenslotte komt de tevredenheid rondom informatie en
veiligheid op de vaarwegen naar voren.
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Kwaliteit en onderhoud vaarweg
Aan de schippers is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de
kwaliteit van de vaarweg (breedte, doorvaarhoogte,
betonning) op de laatst gevaren route.
Negen op de tien schippers (89%) zijn (zeer) tevreden over de
kwaliteit van de vaarweg. Schippers zijn vaker tevreden dan in
2020 (75%).

Figuur 3
Tevredenheid over de kwaliteit (van de inrichting) van de vaarweg (breedte, doorvaarhoogte, betonning)

2020 (n=72) 3% 7%

15%

2021 (n=64) 3% 8%

20%

zeer ontevreden

Hoewel schippers vaker zeer tevreden zijn over het onderhoud
van de vaarweg dan in 2020 (2020: 7%, 2021: 19%), zijn
schippers vaker zeer ontevreden in 2021 (2020: 0%, 2021:
8%). Schippers die ontevreden zijn vinden onder andere dat er
meer mensen met voldoende en juist praktijkkennis moeten zijn
en dat er meer onderhoud gepleegd moet worden zoals
vervanging van oude materialen of het maaien rondom een
vaarweg.

6%

72%

0%

Aan de schippers is gevraagd hoe tevreden zij zijn over het
onderhoud van de vaarweg (voldoende baggeren, voldoende
maaien, oeverbescherming etc.) van de laatst gevaren route.

69%

ontevreden

40%

17%

60%

niet tevreden/niet ontevreden

80%
tevreden

100%
zeer tevreden

Figuur 4
Tevredenheid over het onderhoud van de vaarweg (voldoende baggeren, voldoende maaien, oeverbescherming, etc.)

2020 (n=70)

11%

2021 (n=64)

8%

0%
zeer ontevreden

23%

9%

59%

13%

20%
ontevreden

7%

52%

40%

60%

niet tevreden/niet ontevreden

19%

80%
tevreden

100%
zeer tevreden
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Onderhoud en te woord staan bij bruggen/sluizen
Figuur 5
Tevredenheid over het onderhoud van bruggen en sluizen

Aan de schippers is gevraagd hoe tevreden zij zijn over het
onderhoud van bruggen en sluizen op de laatst gevaren
route.

2020 (n=70)

Zeven op de tien schippers (70%) zijn (zeer) tevreden over het
onderhoud van de bruggen en sluizen. De mate van
ontevredenheid is lager dan in 2020.

2021 (n=60) 3%

Schippers die ontevreden zijn vinden onder andere dat er meer
preventief onderhoud moet plaatsvinden en er minder sprake
moet zijn van bediening op afstand.

Aan de schippers is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de het
te woord staan door de sluis-/brugbedienaar/verkeersbegeleider bij de bruggen en sluizen op de laatst gevaren
route.

6%

21%

15%

0%
zeer ontevreden

11%

56%

12%

20%
ontevreden

6%

52%

40%

60%

niet tevreden/niet ontevreden

18%

80%
tevreden

100%
zeer tevreden

Figuur 6
Tevredenheid over het te woord staan door sluis-/brugbedienaar/verkeersbegeleider bij bruggen en sluizen

2% 11%

11%

44%

32%

Driekwart van de schippers (76%) is hier (zeer) tevreden over.
0%
zeer ontevreden

20%
ontevreden

40%

60%

niet tevreden/niet ontevreden

80%
tevreden

100%
zeer tevreden
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Bediening en bedieningstijden bruggen en sluizen
Figuur 7
Tevredenheid over de bediening van bruggen en sluizen

Aan de schippers is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de
bediening van bruggen en sluizen op de laatst gevaren
route.
Twee op de drie schippers (65%) is (zeer) tevreden over de
bediening van bruggen en sluizen. Schippers zijn vaker zeer
tevreden dan in 2020 (2020: 6%, 2021: 26%). Schippers die
ontevreden zijn vinden onder andere dat personeel beter
opgeleid en aanwezig moet zijn en er sprake moet zijn van
betere communicatie.

2020 (n=72) 4%

2021 (n=61) 2%

Zes op de tien schippers (60%) zijn (zeer) tevreden over de
bedieningstijden van de bruggen en sluizen.

22%

16%

54%

16%

0%
zeer ontevreden

Aan de schippers is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de
bedieningstijden van de bruggen en sluizen op de laatst
gevaren route.

14%

20%

39%

40%

ontevreden

6%

26%

60%

niet tevreden/niet ontevreden

80%
tevreden

100%
zeer tevreden

Figuur 8
Tevredenheid over bedieningstijden van bruggen en sluizen

2021 (n=60)

5%

0%
zeer ontevreden

13%

22%

20%
ontevreden

42%

40%

60%

niet tevreden/niet ontevreden

18%

80%
tevreden

100%
zeer tevreden
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Informatievoorziening en veiligheid vaarweg
Figuur 9
Tevredenheid over de informatievoorziening

Aan de schippers is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de
informatievoorziening (actuele berichtgeving en borden over
stremmingen, waterstanden, bedieningstijden, etc.) op de laatst
gevaren route.
Bijna acht op de tien schippers (77%) zijn (zeer) tevreden over
informatievoorziening. Dit is hoger dan in 2020 (63%).

2020 (n=71) 3%

18%

2021 (n=63) 3% 5%

0%

Het merendeel van de schippers (86%) geeft aan hierover
(zeer) tevreden te zijn. Dit is hoger dan in 2020 (76%).

55%

14%

8%

63%

20%

zeer ontevreden

Aan de schippers is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de
veiligheid van de vaarweg op de laatst gevaren route.

15%

ontevreden

40%

14%

60%

niet tevreden/niet ontevreden

80%
tevreden

100%
zeer tevreden

Figuur 10
Tevredenheid over de veiligheid van de vaarweg

2020 (n=74)

5%

2021 (n=65)

3% 9%

0%
zeer ontevreden

18%

68%

8%

64%

20%
ontevreden

40%

22%

60%

niet tevreden/niet ontevreden

80%
tevreden

100%
zeer tevreden
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Medevaarweggebruikers en handhaving/toezicht
Figuur 11
Tevredenheid over de veiligheid op basis van het gedrag van medevaarweggebruikers

Aan de schippers is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de
veiligheid op basis van het gedrag van
medevaarweggebruikers op de laatst gevaren route.

2020 (n=74) 3%

20%

19%

Zes op de tien schippers (58%) zijn (zeer) tevreden over de
veiligheid op basis van het gedrag van medeweggebruikers. Dit
is vergelijkbaar met de meting in 2020.

2021 (n=65) 3%

20%

18%

Aan de schippers is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de
uitvoering van handhaving/toezicht op de vaarweg op de
laatst gevaren route.
Eén op de vijf schippers (21%) is (zeer) ontevreden over de
uitvoering van handhaving/toezicht op de vaarweg. Dit aandeel
is hetzelfde als in 2020. Schippers zijn wel vaker zeer
ontevreden (3 versus 9%).
Ontevreden schippers benoemen dat dit met name komt door de
onkunde van andere vaarweggebruikers en onwetendheid van
de regels op de vaarwegen. Betere voorlichting en meer
handhaving zou hierbij volgens hen kunnen helpen.

0%

20%

zeer ontevreden

ontevreden

53%

5%

49%

40%

9%

60%

niet tevreden/niet ontevreden

80%
tevreden

100%
zeer tevreden

Figuur 12
Tevredenheid over de uitvoering van handhaving/toezicht op de vaarweg

2020 (n=68) 3%

2021 (n=57)

9%

0%

zeer ontevreden

18%

26%

12%

49%

18%

20%

ontevreden

4%

53%

40%

60%

niet tevreden/niet ontevreden

9%

80%

tevreden

100%

zeer tevreden
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Hinder en reistijd
Figuur 13
Tevredenheid over de mate waarin hinder wordt beperkt bij de uitvoering van werkzaamheden

Aan de schippers is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de
mate waarin hinder wordt beperkt bij de uitvoering van
werkzaamheden op de laatst gevaren route.
Twee op de drie schippers (67%) is (zeer) tevreden over de
mate waarin hinder wordt beperkt bij de uitvoering van
werkzaamheden. In vergelijking met 2020 zijn schippers minder
vaak (zeer) ontevreden.

2020 (n=72) 3%

11%

22%

2021 (n=55) 4% 5%

24%

0%
zeer ontevreden

Aan de schippers is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de
mate waarin de door u ingeschatte reistijd (inclusief
oponthoud) overeen komt met de werkelijke reistijd op de
laatst gevaren route.
Schippers zijn hier in 2021 vaker (zeer) tevreden over dan in
2020 (2020: 60%, 2021: 78%). Ten opzichte van 2020 is een
kleiner aandeel schippers ontevreden.

60%

4%

56%

20%

40%

ontevreden

60%

11%

80%

niet tevreden/niet ontevreden

tevreden

100%
zeer tevreden

Figuur 14
Tevredenheid over de mate waarin de door u ingeschatte reistijd (inclusief oponthoud) overeen komt met de werkelijke
reistijd

2020 (n=71) 4%

2021 (n=63) 3%

0%

zeer ontevreden

13%

23%

52%

17%

8%

67%

20%

ontevreden

40%

60%

niet tevreden/niet ontevreden

11%

80%

tevreden

100%

zeer tevreden
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Voorzieningen en opgeruimd/schoon zijn vaarwegen
Figuur 15
Tevredenheid over voorzieningen langs de vaarweg

Aan de schippers is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de
voorzieningen langs de vaarweg op de laatst gevaren route.

2020 (n=70)

11%

23%

61%

4%

Zes op de tien schippers (62%) zijn (zeer) tevreden over de
voorzieningen langs de vaarweg. Dit is vergelijkbaar met de
meting in 2020.
2021 (n=57) 2%

12%

0%

Aan de schippers is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de het
opgeruimd/schoon zijn van vaarwegen en oevers op de
laatst gevaren route.
Ongeveer acht op de tien schippers (78%) zijn (zeer) tevreden
over het opgeruimd/schoon zijn van de vaarwegen en oevers.

zeer ontevreden

25%

20%
ontevreden

53%

40%

60%

niet tevreden/niet ontevreden

9%

80%
tevreden

100%
zeer tevreden

Figuur 16
Tevredenheid over het opgeruimd/schoon zijn van vaarwegen en oevers

2021 (n=63) 2% 8%

0%
zeer ontevreden

13%

20%
ontevreden

62%

40%

16%

60%

niet tevreden/niet ontevreden

80%
tevreden

100%
zeer tevreden
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4. Verbetermogelijkheden
Dit hoofdstuk beschrijft de verbetermogelijkheden
volgens de schippers. Aan de schippers is gevraagd wat zij
graag verbeterd willen zien aan de laatst gevaren route
waarop zij gevaren hebben. Daarnaast is aan schippers die
ontevreden zijn over één of meerdere van de eerder
genoemde aspecten, gevraagd in hun eigen woorden te
omschrijven waar zij verbeterpunten zien.
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Wat schippers graag verbeterd zien
Aan de schippers is gevraagd wat zij graag verbeterd willen
zien aan de laatst gevaren route waarop zij gevaren hebben.
Ongeveer de helft van de schippers (n=27) noemt concrete
verbeteringen. Het onderhoud bij ligplaatsen en het groen zijn
genoemde aandachtspunten. Daarnaast benoemen schippers het
verbeteren van de informatie en communicatie over bijvoorbeeld
de doorvaarhoogte, bij sluizen of via de bebording.
Ook de wachttijden bij bruggen noemen enkele schippers. De
bedieningstijden kloppen niet of er zijn te veel bruggen in
gebruik, waardoor schippers vaak moeten wachten totdat zij
verder kunnen. Controle en handhaving op overige
vaarweggebruikers wordt ook genoemd: meer toezicht op de
watersporters en schippers van plezierjachten.

Onderhoud van kunstwerken en
oevers.

Meer kennis overbrengen aan
de sportvaart, over hoe een
vaarweg te gebruiken.

Onduidelijkheid over de doorvaarhoogte
Van Starkenborgh - PM. Op borden staat
6,80m en in almanak 7,20m. Ik weet nu
wat doorvaarhoogte is maar schippers die
hun reis voorbereiden op basis van
kaarten/ almanak kunnen in verwarring
raken.

Vaak te veel bruggen in
gebruik. Dus wachttijd.
Afstandsbediening sowieso
trager dan brugwachter.
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5. Actuele thema’s
Dit hoofdstuk beschrijft de tevredenheid van de
passagiersvaartschippers over twee actuele thema’s:
hinderbeleving en ligplaatsen op de vaarwegen. De
mate van hinder bij werkzaamheden en de toegepaste
communicatiekanalen komen naar voren. Daarnaast wordt
ingezoomd op de beschikbaarheid en informatievoorziening
rondom ligplaatsen.
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Werkzaamheden
Figuur 17
Afgelopen jaar te maken gehad met werkzaamheden op de vaarroute

Schippers is gevraagd of zij in het afgelopen jaar te maken
hebben gehad met werkzaamheden op de vaarroute en of zij
van de werkzaamheden op de hoogte waren. Verder zijn
schippers gevraagd of zij hinder van de werkzaamheden hebben
ondervonden en op welke manier.

17%

Zes op de tien schippers (60%) geeft aan hinder te hebben
ondervonden. Deze schippers geven met name aan dat hinder
zich voordeed in de vorm van langere wachttijden, stremmingen
en oponthoud bij bruggen en sluizen. Als gevolg hiervan moesten
schippers vaak omvaren of kregen zij te maken met
vertragingen.

Ja, voldoende op tijd

36%
Ja

10%

Ja, maar ik had het
graag eerder geweten

Nee

Ruim zes op de tien schippers (64%) hebben in het afgelopen
jaar te maken gehad met werkzaamheden op de vaarroute.
Van deze schippers was driekwart (74%) naar eigen zeggen
voldoende op tijd op de hoogte van de werkzaamheden. Eén op
de tien schippers (10%) had het graag eerder geweten en bijna
een vijfde (17%) wist het niet.

Figuur 19
Van tevoren op de hoogte van werkzaamheden

64%

Nee
74%

Figuur 18
Hinder ondervonden als gevolg van werkzaamheden op de vaarroute

40%

Ja
60%

Nee
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Communicatie hinder werkzaamheden
Figuur 19
Toegepaste communicatiekanalen bij hinder als gevolg van werkzaamheden

vaarweginformatie.nl

Aan de schippers die in het afgelopen jaar te maken hebben
gehad met werkzaamheden, is gevraagd via welke
communicatiekanalen zij zich laten informeren over de hinder
als gevolg van de werkzaamheden.
Schippers laten zich met name informeren via
vaarweginformatie.nl (52%). Op afstand volgt (marifoon)contact
met andere schippers (43%) of via sluis- of brugwachter of
verkeerspost (36%).

52%

(marifoon)contact met andere schippers

43%

Via sluis- of brugwachter of…

36%

Teletekst

29%

rws.nl

24%

Informatie via belangenvereniging (bv.…

21%

Melding via een navigatiesysteem

12%

Melding via app
BAS-bericht

Twee op de drie schippers (65%) is (zeer) tevreden over de
informatievoorziening tijdens werkzaamheden.
Schippers die niet tevreden zijn, geven aan dat er sprake moet
zijn van betere signalering over de werkgebieden en de duur
van de werkzaamheden. Schippers willen graag adequaat op de
hoogte gehouden te worden met borden ter plekke.

10%
7%

Twitter

0%

Anders

14%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Figuur 20
Tevredenheid over informatievoorziening tijdens werkzaamheden

5%

0%
zeer ontevreden

13%

20%
ontevreden

18%

60%

40%
60%
niet tevreden en niet ontevreden

5%

80%
tevreden

100%
zeer tevreden
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Informatie beschikbaarheid ligplaatsen
Figuur 21
Gebruikmaken van informatie over beschikbaarheid van ligplaatsen via het internet

Schippers die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met
werkzaamheden is gevraagd of zij wel eens gebruik maken
van informatie over de beschikbaarheid van ligplaatsen
via het internet en hoe tevreden zij hierover zijn.

14%

3%

Acht op de tien schippers (82%) maken geen gebruik van
informatie over beschikbaarheid van ligplaatsen via het internet.
Een zesde van de schippers (14%) doet dit via
vaarweginformatie.nl. Een klein deel maakt gebruik van
blauwegolfverbindend.nl.
Ongeveer zes op de tien schippers (58%) zijn tevreden over de
informatie over beschikbaarheid van ligplaatsen. Meerdere
schippers geven aan de informatie niet nodig te hebben of dat
de informatie niet van toepassing is voor bijvoorbeeld de
gemeentehavens waarin de schepen liggen.

3%

82%

Ja, via vaarweginformatie.nl

Ja, via blauwegolfverbindend.nl

Ja, via anders

Nee

Figuur 22
Tevredenheid over informatie over beschikbaarheid van ligplaatsen via het internet

8%

0%
zeer ontevreden

33%

20%
ontevreden

40%
60%
niet tevreden en niet ontevreden

58%

80%
tevreden

100%
zeer tevreden
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Bijlagen
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Onderzoeksverantwoording
In 2021 is het belevingsonderzoek passagiersvaart uitgevoerd. Met dit
onderzoek krijgt Rijkswaterstaat inzicht in de tevredenheid van
passagiersvaartschippers over de beleving van de vaarwegen. In deze
onderzoeksverantwoording staat beschreven hoe het onderzoek is
uitgevoerd.
Doelgroep van het onderzoek
De doelgroep waar dit onderzoek zich op richt zijn Nederlandstalige
passagiersvaartschippers die op Nederlandse vaarwegen varen. In totaal
hebben 66 schippers deelgenomen aan het onderzoek. De tabellen laten het
profiel van deze schippers zien.
Onderzoeksperiode
Schippers konden deelnemen aan het onderzoek door het invullen van een
online vragenlijst in de periode juli 2021 tot en met eind januari 2022.
Directe en indirecte benadering van schippers
De schippers zijn allereerst via directe benadering per e-mail of SMS
uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Daarbij is er een
herinnering gestuurd aan de schippers die na enige tijd nog niet hadden
deelgenomen. Tenslotte is hierop een belronde uitgevoerd waarbij de
schippers eenmalig telefonisch werden gemotiveerd om alsnog deel te
nemen. Naast directe werving via e-mail en SMS, is het Klantenpanel van
Rijkswaterstaat ingezet en is er gebruik gemaakt van gegevens van
stichting LISA (Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen). Ook is er
via indirecte werving een open link verspreid o.a. via nieuwsbrieven en
sociale media van Kon. BLN-Schuttevaer, Varen doe je samen, het Centraal
Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en de Scheepvaartkrant.

Tabel 1
Bent u …

Bent u..

Totaal

schipper/eigenaar
74%
schipper/stuurman in
loondienst
17%
schipper/zzp’er

9%

Tabel 2
Wat is uw leeftijd?…

Leeftijd

Totaal

jonger dan 26 jaar

2%

26-45 jaar

35%

46-67 jaar

59%

68 jaar of ouder

4%

Tabel 3
Hoeveel jaren vaart u beroepsmatig?

Vaarjaren

Totaal

0-5 jaar

2%

6-10 jaar

7%

11-20 jaar

20%

21-30 jaar

25%

31-40 jaar

25%

41 jaar of langer

21%
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