
Dienstregeling 2022: dit verandert er
De dienstregeling die ingaat vanaf 11 januari 2022 is op een paar punten anders dan die van 2021.  
Er zijn extra afvaarten bijgekomen en er zijn vertrektijden gewijzigd. Deze aanpassingen zijn  
gedaan om bepaalde wensen van eilanders, RvA’s en Klantenpanels mogelijk te maken,  
ontschepingstijd te verruimen, de logistiek in de haven en de overstaptijden met het OV te  
verbeteren en historisch drukke momenten beter op te vangen. 

 Hieronder een overzicht van de structurele wijzigingen voor komend jaar: 

Hele jaar (vanaf 11 januari)
• Vertrektijd veerdienst TH ma t/m za 7:30 uur wordt 7:25 uur; 
• Vertrektijd sneldienst TH ma t/m za 9:30 uur wordt 9:25 uur;
• Vertrektijd sneldienst HT ma t/m za 12:45 uur wordt 12:40 uur.

April t/m oktober
• Vertrektijd sneldienst HT vr 10:35 uur wordt 10:30 uur;
• Vertrektijd sneldienst TH vr 11:40 uur wordt 11:35 uur;
• Extra afvaart veerdienst HT vr en za 13:05 uur;   
• Extra afvaart veerdienst TH vr en za 15:35 uur.   

Mei t/m september
• Vertrektijd afvaart sneldienst TV di, wo en do 09:30 uur wordt 09:25 uur;
• Vertrektijd sneldienst VT di, wo en do 10:05 uur wordt 10:00 uur; 
• Vertrektijd sneldienst TH di, wo en do 10:50 uur wordt 10:45 uur;
• Extra afvaart sneldienst HT di, wo en do 20:10 uur.
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Eilander  
auto-actie:  
extra lang 
voordeel
Vanaf 1 november kunnen eilanders 
weer extra voordelig hun auto  
meenemen. De actieperiode is op 
verzoek van de Raden van Advies  
en het Klantenpanels met een 
maand verlengd, dus nu geldig  
t/m 24 maart 2022! 

Het auto-actietarief
•  kan alleen worden geboekt  

door en voor eilanders met  
een geldige eilander pas;

•  kan alleen worden geboekt voor 
auto’s met een geldige autopas;

•  kan gratis worden gewijzigd en 
geannuleerd;

•  geldt op dinsdag, woensdag en 
donderdag;

•  geldt voor enkele reizen en retours;
•  is niet geldig in combinatie met 

andere (kortings)acties.

Tarief per retour  
(1 november 2021 t/m 24 maart 2022)
Auto tot 3 meter €  37,50
Auto €  42,50
Auto + aanhangwagen  
tot 10 m €  87,50
Camper tot 6 m €  42,50
Camper tot 8 m €  75,50
Auto + caravan tot 12 m € 127,50 

Genoemde prijzen zijn incl. 9% btw.

Tarieven 
2022
Het ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat, 
heeft vastgesteld dat wij 
onze tarieven voor 2022 
met maximaal 2,5%  
mogen verhogen. Wij 
passen deze maximale 
tariefsverhoging toe op 
de tarieven voor 2022, 
ter compensatie van de 
gestegen kosten van 
onze bedrijfsvoering. 

Altijd  
klimaat- 
neutraal  
varen?
Selecteert u bij iedere 
boeking het vinkje  
‘klimaatneutraal varen’? 
Vanaf nu kunt u als  
pashouder in de Mijn 
omgeving aangeven dat 
u altijd klimaatneutraal 
wilt reizen. Vink dit aan 
en bij iedere nieuwe 
boeking wordt auto-
matisch de CO2 com-
pensatie toegevoegd.

Werfbeurt ms Koegel-
wieck en Vlieland
Sneldienst Koegelwieck gaat van dinsdag 9 t/m dinsdag 23 november naar de 
werf voor regulier groot onderhoud. In deze periode wordt de Tiger ingezet. 
De werfbeurt van het ms Vlieland staat gepland van maandag 22 november t/m 
vrijdag 10 december. Omdat het schip afgelopen zomer al is geschilderd, hoeft 
het nu niet te worden droog gezet. De dienst wordt deze periode overgenomen 
door de beide Willems.

Het onderhoud aan beide schepen wordt uitgevoerd in Harlingen. De dienst-
regeling blijft in deze periode ongewijzigd. Door onze schepen goed te onder-
houden en voor te bereiden op het winterseizoen, kunnen we uitval door 
 technische storingen zo veel mogelijk beperken.

       Vervoerplan 2022 
goedgekeurd
Het Vervoerplan 2022 met daarin onze dienst-
regeling 2022 en de plannen voor het komende 
jaar, is door onze concessieverlener – het  
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – 
goedgekeurd. Sinds we onder concessie varen, 
zijn we verplicht om jaarlijks een Vervoerplan 
in te dienen, met daarin beschreven hoe wij in-
vulling gaan geven aan de uitvoering ervan en 
de voorwaarden die de concessieverlener daar-
aan heeft gesteld. We zijn blij dat het ministerie 
haar goedkeuring heeft gegeven.

Drijfveren # 10
oktober 

2021

Vanaf  
1 november 
boeken 
voor 2022
Per 1 november a.s. kunt u weer 
boeken voor het komende jaar. 
Bent u accommodatieverschaffer? 
Attendeer uw gasten hierop en  
adviseer hen om na het boeken van 
de accommodatie, ook direct de 
boottickets te boeken. Hoe eerder 
we zien dat bepaalde dagen druk 
worden, hoe eerder we extra  
afvaarten kunnen inzetten.

Let op: extra afvaarten rondom de 
evenementen in 2022 zijn (nog)  
niet in de gepubliceerde dienst
regeling opgenomen, omdat van 
veel evenementen nog niet vast
staat of ze door kunnen gaan.  
Zodra duidelijk is dat ze doorgaan, 
worden alle extra afvaarten zicht
baar op de website én boekbaar. 

Brochure 
2022
Net als dit jaar wordt er voor 2022 geen 
gedrukte brochure van de dienstregeling 
uitgegeven. Passagiers kunnen de (altijd 
actuele) dienstregeling raadplegen via de 
app en de website. Ook komen bij alle  
balies posters te hangen met daarop de 
dienstregeling en komt een geprint over-
zicht van de dienstregeling beschikbaar 
bij de balie. Op deze manier informeren 
we reizigers op de juiste manier en  
gebruiken we veel minder papier.

     Klantenpanels en Raden van  
Advies vergaderen in november
Begin november vergaderen de Klantenpanels en Raden van Advies van Rederij  
Doeksen op beide eilanden. Zijn er breed gedragen onderwerpen betreffend de  
service van Rederij Doeksen die u graag wilt aankaarten? Meld het één van de  
contactpersonen. U vindt hun namen en mailadressen door in te loggen op het  
eilander deel van www.rederij-doeksen.nl. 

Vooraf boeken, 
ook voor  
eilanders
Wilt u verzekerd zijn van een plaats op de 
door u gewenste afvaart? Boek dan voor 
uw reis, dan voorkomt u teleurstelling en 
weet u zeker dat u mee kunt.

Het komende jaar gaan we o.a. bezig met het 
maken van meer geanimeerde veiligheidsfilms, 
zetten we het nieuwe spaarsysteem van het 
Vaste reizigersprogramma vaker in, gaan we 
verder met het ontwikkelen van een Klimaat-
fonds, vervangen we de poortjes op de eilanden 
door poortjes met deurtjes en onderzoeken  
we de mogelijkheden voor uitbreiding van het 
zomerdaltarief voor auto’s. Meer over deze en 
andere projecten leest u in de komende edities 
van Drijfveren.


