
ieder geval meer dagjesmensen naar 
het eiland, constateren ze bij fietsen-
verhuur Zeelen. ‘De boot van EVT 
komt eerder op het eiland aan en 
vertrekt later, dus mensen kunnen 
een langere tijd op het eiland verblij-
ven. Dat kunnen we goed merken.’ 
De dagjesmensen komen overigens 
vooral uit Fryslân: de boot van de 
EVT vertrekt namelijk al om half 7 
’s ochtends uit Harlingen. Dagjes-
mensen die eerst nog een eind moe-
ten rijden naar Harlingen, vinden dat 
te vroeg. Ze kunnen wel tot ’s avonds 
half 8 op het Waddeneiland blijven, 
want dan gaat de laatste boot van 
EVT weer naar de vaste wal terug.
Willem Mier, bedrijfsleider van de 
Jumbo Supermarkt in Formerum en 
secretaris van de Terschellinger 
Ondernemers Vereniging, merkt in 
zijn directe werkzaamheden niet veel 
van de veerbotenstrijd. Dagjesmen-
sen komen veelal niet in een super-

hoek in de vaart waarmee ook auto’s 
kunnen worden vervoerd en werd 
daarmee een serieuzere concurrent 
voor Doeksen. Bovendien ontketende 
EVT een ware prijzenslag. Een maand 
lang konden passagiers gratis de 
oversteek maken en ook nu is de 
prijs voor een bootkaartje bij EVT 
goedkoper dan bij Doeksen. Tot het 
eind van het jaar betalen passagiers 
bij EVT € 5 voor de oversteek, terwijl 
een kaartje bij Doeksen € 12 kost. Wie 
de auto mee wil nemen naar het 
eiland, is bij EVT goedkoper uit, maar 
Doeksen halveert de prijs voor de 
oversteek met auto in de daluren. 
Bovendien gold dit halve tarief in juli 
ook voor de passagiers.
Deze uitbreiding van de dalurenactie 
is overigens geen reactie op de tarie-
ven van EVT, benadrukt directeur Paul 
Melles van Rederij Doeksen. ‘We doen 
al jaren experimenten met acties en 
de dalurenactie hadden we al,’ zegt 
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Rederij Doeksen en de Eigen 
Veerdienst Terschelling (EVT) 
bakkeleien al jaren over de 

veerdiensten tussen Harlingen en Ter-
schelling. Terschellinger ondernemers 
keerden zich eind vorige eeuw tegen 
de monopoliepositie van Rederij 
Doeksen en de in hun ogen te hoge 
tarieven en richtten een eigen veer-
dienst op, de Eigen Veerdienst Ter-
schelling (EVT). Conflicten over onder-
meer het gebruik van aanlegsteigers 

en afvaarttijden volgden, passagiers 
moesten soms zelfs over hekken klim-
men om de boot te kunnen bereiken, 
maar de EVT hield stand. 

De passagier die naar Terschelling 
wil, heeft nu de keuze uit twee veer-
diensten: Rederij Doeksen die de 
oversteek al sinds jaar en dag ver-
zorgt met reguliere veerdiensten en 
sneldiensten en nieuwkomer EVT. 
Deze nam dit voorjaar de MS Spat-

hij. De concurrentie van EVT raakt de 
rederij echter wel, erkent hij. ‘We zet-
ten minder mensen over, maar we 
geloven in onze eigen kracht. We han-
teren een eerlijke prijs waarmee we 
een gezonde bedrijfsvoering mogelijk 
kunnen maken. De essentie is dat we 
het hele jaar door een continue en 
betrouwbare ontsluiting van het Wad-
deneiland waarborgen.’ 

Dat was ook de reden van minister 
Melanie Schultz van Haegen om 
Rede rij Doeksen eerder dit jaar de 
concessie voor de veerdienst te verle-
nen. Doeksen krijgt daarmee de 
komende vijftien jaar het alleenrecht 
om de veerdienst tussen Harlingen 
en Terschelling en Vlieland te onder-
houden, maar moet dan wel aan de 
eisen van de overheid voldoen. Bij-
voorbeeld als het gaat om het aantal 
afvaarten, de prijs en de kwaliteit 
van de veerdienst.

Lachende derde
De concessie lijkt een eind te maken 
aan de strijd tussen beide veerdien-
sten, maar EVT geeft niet op. De Ter-
schellinger ondernemers stapten 
naar het College van Beroep voor het 
Bedrijfsleven (CBB) en vochten de 
concessie aan. Het CBB doet nog dit 
jaar uitspraak. Als dit negatief uit-
pakt voor EVT, stapt deze naar de 
Europese rechter, kondigde directeur 
Erwin Rob aan. Volgens directeur 
Melles van Doeksen gaat die vlieger 
echter niet op. ‘Een particulier bedrijf 
kan niet naar het Europese Hof. Met 
de uitspraak van het CBB komt er 
duidelijkheid en daar zijn alle partij-
en bij gebaat.’
De passagier is ondertussen de 
lachende derde. Ook Terschelling zelf 
kan van de concurrentiestrijd profite-
ren, want meer bezoekers betekent 
meer omzet voor de ondernemers. De 
dienstregeling van EVT brengt in 

Rollebollend naar Terschelling
Vrolijke mensen op het dek, de wind in je haren, de zon in het gezicht 

en het geluid van schreeuwende meeuwen op de achtergrond. Een 

vakantie of dagje uit op Terschelling begint al op de boot. Op die van 

Rederij Doeksen of op die van concurrent EVT. Beide ondernemingen 

trekken hard aan de passagier op weg naar het vakantie-eiland.

Terschelling kijkt toe en vraagt zich af waar deze strijd gaat eindigen.

DE STRIJD TUSSEN RED ERIJ DOEKSEN EN EVT
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markt. ‘Ik hoor van anderen wel dat 
het aantal dagjesmensen is toegeno-
men,’ zegt hij. De Terschellinger 
ondernemers juichen het onderne-
merschap van de EVT toe, maar heb-
ben wel hun bedenkingen. ‘We twij-
felen of dit duurzaam kan zijn. Je 
hebt niet te maken met een groei-
markt, dus het is zwaar om een posi-
tie op de markt te veroveren. Concur-
rentie is goed, maar je moet het wel 
drijvend zien te houden. En het mag 
niet ten koste gaan van de kwaliteit.’

Ytsje Kramer uit It Heidenskip is 
trouw Oerolganger en ging dit jaar 
met de EVT. Waarom? ‘Omdat het 
goedkoper was. Met fiets betaalde ik 
in totaal € 22, terwijl ik bij Doeksen
€ 37 kwijt zou zijn.’ De reis duurde 
wel langer, maar dat maakte haar 
niet zoveel uit. ‘Je wordt overgezet en 
als je dan lekker in het zonnetje op 
het dek zit, maakt het niet zoveel uit 
dat het een kwartier langer duurt.’ 
Ondanks dat het Oerol was, was het 
niet druk, viel haar op. ‘Veel mensen 
weten niet van het bestaan van EVT 
af.’ De nieuwe veerdienst is dan ook 
minder aanwezig dan Rederij Doek-
sen. EVT heeft geen kantoor – reser-
veren en andere contacten gaan via 
internet – en geen voorzieningen op 
de kade. ‘Nadeel zijn ook de vertrek-
tijden: ’s ochtends vroeg weg en 
’s avonds laat terug. Ideaal voor dag-
jesmensen? Kan zijn, maar voor een 
dagtripje naar Terschelling zou ik dan 

toch liever de sneldienst van Doek-
sen pakken.’

Verstoorde balans
De komst van EVT heeft de boel in 
ieder geval flink opgeschud, consta-
teert Mier. ‘Doeksen was onze enige 
pijplijn naar de vaste wal en heeft in 
de jaren ’80 en ’90 door de snelle 
commercialisering goodwill op het 
eiland verspeeld. Nu zie je dat ze een 
inhaalslag aan het maken zijn. Je 
kunt je afvragen of dat bewust is of 
gedwongen door de concurrentie.’
De ondernemersvereniging kiest 

geen partij en wacht net als de rest 
van Terschelling af hoe de strijd tus-
sen beide veerdiensten wordt 
beslecht. Ook VVV-directeur Roelan 
Schroor houdt zich op de vlakte. Hij 
verwijst naar een blog die hij in april 
heeft geplaatst als reactie op de gra-
tis overtochten van de EVT. Daarin 
uit hij kritiek op de gratis overtoch-
ten die EVT in april en mei uitvoerde, 
omdat hiermee de balans wordt ver-
stoord en dat is een slechte zaak voor 
het eiland. Net als de ondernemers 
wijst hij op de continuïteit die een 
veerdienst moet waarborgen. Niet 
alleen in de zomermaanden, als de 
boten vol zitten met uitgelaten dag-
jesmensen en toeristen, maar ook in 
de slappe tijd, als er maar een hand-
jevol mensen de oversteek maken. 
Veelal Terschellingers die voor hun 
werk en contacten op de vaste wal 
afhankelijk zijn van de veerdienst. •
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‘Doeksen was onze enige 
pijplijn naar de vaste wal 
en heeft in de jaren ’80
en ’90 door de snelle 
commercialisering 

goodwill op het eiland 
verspeeld’


