PERSBERICH
Oostende, 19 maart 2018
TUSSEN 30 MAART EN 30 SEPTEMBER 2018

Uitbreiding veerdienst Oostende voor een betere
bereikbaarheid van Wester- en Oosteroever
De veerdienst van de Vlaamse rederij VLOOT zal tussen 30 maart en 30 september 2018 op
aangeven van de stad Oostende fors uitgebreid worden. In deze periode zal het tweede veer
ook dagelijks ingezet worden. Hierdoor verdwijnen de pauzes en is er een continue overzet
tussen de twee oevers. Bovendien zal de veerdienst op vrijdag en zaterdag, op bepaalde
feestdagen en in de zomermaanden tot middernacht varen. Met dit initiatief wil het
Stadsbestuur de bereikbaarheid tussen Wester- en Oosteroever verhogen, een signaal dat ook
uit de enquête ‘Kom Uit je Schelp’ heel duidelijk naar voor is gekomen.
De veerboot ‘Roger Raveel’ kent in Oostende al een ongelooflijk succes. Het is de ideale manier
om - te voet of met de fiets - de oversteek te maken van het Centrum naar Oosteroever of
omgekeerd. Uit de enquête ‘Kom Uit je Schelp’ is gebleken dat de inwoners een betere
bereikbaarheid vragen tussen de Wester- en de Oosteroever. ‘De eenvoudigste manier om de
verbinding tussen West en Oost op vandaag sneller en beter te organiseren is de inzet van het veer
te verdubbelen en ineens ook langer te laten varen. Het kan inderdaad bijzonder druk zijn, maar
er is duidelijk ook nood aan latere overvaarten in bijvoorbeeld het weekend. Daarom nemen we als
stad het initiatief om de veerdienst uit te breiden en zo voor een groter mobiliteitscomfort te
zorgen’, aldus burgemeester Johan Vande Lanotte.
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Het reserveveer van VLOOT, de uitbater van de veerdienst, ligt in Oostende en wordt eigenlijk
ingezet om eventuele pannes met de veerboot in Nieuwpoort of met deze in Oostende op te vangen.
‘VLOOT zal dit reserveveer tussen 30 maart en 30 september 2018 ook inzetten. Bovendien zal het
hoofdveer op vrijdag en zaterdag, op bepaalde feestdagen en in de zomermaanden tot middernacht
varen. Zo realiseren we nu een mooie uitbreiding van de service in de verbinding tussen Wester- en
Oosteroever.’, aldus schepen Jean Vandecasteele.
‘Met de verdubbeling van de veerdienst, vermijden we eigenlijk dat er voor het publiek pauzes zijn
in de vaarbeurten. Wat met de dienstregeling met één boot wel het geval is. Dit laat ons ook toe om
de piekmomenten optimaal op te vangen. De veerboten varen ook continue heen en weer, tenzij er
zich geen passagiers aandienen. Door het hoofdveer op momenten tot middernacht te laten varen,
creëren we een extra meerwaarde.’, bevestigt Johan Onraedt, waarnemend algemeen directeur van
VLOOT.
Enkele cijfergegevens:
•
•
•

In totaal voor Oostende in 2017:
723.568 passagiers (641.211 in 2016, 579.047 in 2015 en 603.789 in 2014)
Aantal veergebruikers in juli en augustus 2017:
234.190 veergebruikers (236.337 in 2016, 199.629 in 2015 en 174.545 in 2014)
Aantal gemiddeld per zomermaand in 2017:
117.095 gemiddeld (118.169 in 2016, 99.815 in 2015 en 87.273 in 2014)
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•
•
•

Aantal gemiddeld per zomerdag in 2017:
3.778 gemiddeld (3.812 in 2016, 3.220 in 2015 en 2.815 in 2014)
Weekenddagen zijn gemiddeld 50% drukker dan weekdagen (ook weersgevoelig)
De drukste vaarten op weekenddagen liggen tussen 11.00 en 12.00 uur, en in de namiddag
tussen 14.00 en 17.00 uur (deels weersafhankelijk)

De dienstregeling tussen 30 maart en 30 september 2018 ziet er als volgt uit:
•
•

BOOT 1 vaart van 06u30 tot 10u30 – 11u00 tot 18u00 – 18u30 tot 21u00.
BOOT 2 vaart van 10u30 tot 12u30 en van 13u00 tot 18u30.

AFVAARTEN TOT MIDDERNACHT:
•
•
•

Van vrijdag 30 maart t.e.m. zaterdag 30 juni 2018 en van zaterdag 01 september t.e.m
zaterdag 29 september 2018 vaart het veer op vrijdag en zaterdag tot middernacht.
Ook op zondag 01 april; op zondag 06, maandag 07, donderdag 10 en zondag 20 mei 2018
vaart het veer tot middernacht.
Tijdens de zomermaanden – van zondag 01 juli t.e.m. vrijdag 31 augustus 2018 – vaart het
veer dagelijks tot middernacht.

Bij een inzet van het hoofdveer tot middernacht zijn de laatste afvaarten als volgt:
•
•

Westeroever (Centrum) naar Oosteroever (Vismijn): 23.40 uur
Oosteroever (Vismijn) naar Westeroever (Centrum): 23.50 uur

De Stad doet voor de uitbreiding van de veerdienst een financiële bijdrage van 225.790,00 euro.
Het spreekt voor zich dat als het eerste veer in Oostende of in Nieuwpoort uitvalt, het reserveveer
gaat depanneren en de verdubbeling in Oostende wegvalt voor de noodzakelijke depannagetijd.
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Veerle Dubois – Pers & Communicatie
Kabinet Johan Vande Lanotte
0473 / 84.83.58
veerle@johanvandelanotte.be

Rita Bertens
beleidsondersteuning & communicatie - manager
AGENTSCHAP MDK VLOOT dab
0477 58 14 20
rita.bertens@mow.vlaanderen.be
www.welkombijvloot.be
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