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Vanaf zaterdag beperkte basisdienstregeling veerdienst naar 

Vlieland en Terschelling 

Rederij Doeksen brengt vanaf zaterdag 21 maart a.s. haar dienstregeling terug tot een beperkte 

basisdienstregeling van twee retourafvaarten per dag.  

Door de coronacrisis is de vervoersvraag van en naar de eilanden Vlieland en Terschelling met ca. 

85% (oplopend) teruggelopen. Dit leidt bij Rederij Doeksen, net als bij veel andere bedrijven, tot 

acute liquiditeitsproblemen. De Rederij heeft daarom een beroep gedaan op steun van de 

rijksoverheid voor het in stand kunnen houden van een sterk afgeslankte dienstregeling. Door het 

varen van een beperkte basisdienstregeling kan de belangrijke verbinding met de beide 

Waddeneilanden, hetzij minimaal, toch gegarandeerd blijven voor noodzakelijk personenverkeer en 

de toelevering van (verse) goederen. 

 

Basisdienstregeling m.i.v. zaterdag 21 maart: 

Terschelling 

Maandag tot en met zaterdag 
Terschelling – Harlingen  07.15 uur, 16.30 uur 
Harlingen – Terschelling  09.45 uur, 19.00 uur 
 

Zondag 
Terschelling – Harlingen 10.30 uur, 16.30 uur 
Harlingen – Terschelling  13.00 uur, 19.00 uur 
 

 

Vlieland 

Maandag tot en met zaterdag 
Vlieland – Harlingen  06.55 uur, 15.45 uur 
Harlingen – Vlieland  09.00 uur, 18.00 uur 
 

Zondag 
Vlieland – Harlingen 09.45 uur, 15.45 uur 
Harlingen – Vlieland  12.00 uur, 18.00 uur 
 

 

Deze afvaarten worden uitgevoerd door de autoveerboten. Alle afvaarten van de sneldiensten, de 

vrachtboot en de waddentaxi vervallen per 21 maart. De 14.25 uur sneldienst op 20 maart van 

Harlingen naar Vlieland wordt ook geannuleerd. 

Met passagiers die nog geboekt staan voor de afvaarten die komen te vervallen, wordt contact 

opgenomen. De maatregel is in elk geval van kracht tot 6 april a.s., maar kan worden verlengd als de 

actualiteit daarom vraagt. 

De beperkte basisdienstregeling is ook raadpleegbaar op www.rederij-doeksen.nl. Informatie over de 

maatregelen die Rederij Doeksen treft n.a.v. de coronacrisis leest u op www.rederij-

doeksen.nl/corona.  

 

http://www.rederij-doeksen.nl/
http://www.rederij-doeksen.nl/corona
http://www.rederij-doeksen.nl/corona


 
/////////////////////////////// 
 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
 
Paul Melles, directeur Rederij Doeksen. Hij is bereikbaar via tel. 0517-491530 en via 
p.melles@rederij-doeksen.nl.  
 
http://www.rederij-doeksen.nl 
 
Rederij Doeksen  
Rederij Doeksen verzorgt de veerdienst van, naar en tussen Harlingen, Terschelling en Vlieland. Wij 
streven naar een veilige, klantvriendelijk en servicegerichte dienstverlening, uitgevoerd door 
gastvrije en vakkundig opgeleide medewerkers, met moderne, veilige en effectief uitgeruste 
schepen. Wij streven naar het bieden van meer service door middel van nieuwe technologieën voor, 
tijdens en na de overtocht.  
Rederij Doeksen stimuleert duurzame samenwerkingsverbanden met (eilander) ondernemers om de 
producten Terschelling en Vlieland toeristisch aantrekkelijk te maken en de bezoekersaantallen te 
verhogen.  
Het managementsysteem van Rederij Doeksen voldoet aan de kwaliteitseisen volgens ISO-9001. 
Bovendien is de veerdienst gecertificeerd voor de ISM-code (International Management Code for the 
Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention). Elk schip heeft een Safety Management 
Certificate. Scheepvaart Inspectie en Klassebureaus zien toe op de technische aspecten van de 
schepen. Rederij Doeksen is onderdeel van holdingmaatschappij Koninklijke Doeksen BV, waarvan 
het hoofdkantoor in Rotterdam is gevestigd. 
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