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Inleiding 
Voor u ligt het verslag dat tot stand gekomen is aan de hand van de opdracht ‘’reis in het Ruhrgebied’’ 
in het kader van de wedstrijd BAAV  
 
In dit verslag is aandacht besteed aan het vervoer waarmee de reis zal plaatsvinden, de reisroute die 
afgelegd zal worden en de accommodatie waar de reizigers zullen verblijven. Verder is er een 
schematische planning gemaakt waarin men precies kan zien wat wanneer zal plaatsvinden. Ook 
worden de activiteiten uitgediept. Dit verslag wordt afgesloten met de opdrachtomschrijving voor de 
reisleiding.   
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1 Het Ruhrgebied  
Het Ruhrgebied is gelegen in het westen van Duitsland in de deelstaat Nordrhein-Westfalen. Het 
gebied wordt ingesloten door rivieren. In het zuiden stroomt de Ruhr, de Lippe stroomt in het 
noorden en de Rijn in het westen.  

 ‘’ Van een grauw industriegebied tot een moderne en hippe cultuurmetropool ‘’ 

Met deze uitspraak kan het Ruhrgebied goed omschreven worden. De economie van deze regio is 
namelijk zeer gericht op industrie. Hieronder wordt met name mijnbouw, staalbouw, machinebouw en 
productie verstaan. De steden in deze regio hebben van het verleden, een regio die vooral draaide op 
industrie en kolenmijnen, een ware cultuurregio kunnen maken. De schachttorens, kolenmijnen en 
industriële gebouwen doen niet meer hun functie van voorheen maar zijn wel nog behouden. Op deze 
plekken is nu plaatsgemaakt voor theater, muziek, schilderkunst en dans. In 2010 is de stad Essen 
uitgeroepen tot culturele hoofdstad van Europa. De 5 grote steden in het Ruhrgebied hebben 
sindsdien elk hun eigen thema gekregen: 

- Bochum is de festivalstad 
- Dortmund is de stad van de creativiteit 
- Duisburg is de haven van de culturele hoofdstad 
- Essen is de stad van de kunst 
- En tenslotte is Oberhausen de populaire en spectaculaire stad  
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2 Vervoer  
Deze 5-daagse reis zal plaatsvinden per autocar (50 zitplaatsen). De autocar zal in Brussel klaarstaan in 
de Hallepoortlaan. De reisleiding, die klaarstaat  voor het Park Inn Radisson Blu hotel tegenover de 
ingang van het station Brussel-Zuid, zal u hiernaartoe brengen wanneer de groep compleet is. 

     Figuur 1: verzamelplek voor vertrek naar autocar. Opgehaald van Google Streetview 

De autocar is uitgerust met een bar, DVD aansluiting, verstelbare stoelen, toilet, automatische 
klimaatregeling, zonwerende beglazing en een euronorm motor. 

 

Voor het vervoer van en naar het verzamelpunt, wordt aangeraden om je te laten afzetten door 
vrienden/familie/kennissen. Dit omdat er rond dit tijdstip van aankomst, en later ook het tijdstip van 
terugkomst, maar enkele treinen zullen rijden. Er zijn parkeerplaatsen bij het station (Q-Park) maar 
hiervan kunnen de kosten hoog oplopen (€37 per dag). 

  

Figuur 2: autocar TravelTour jongerenreizen 
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Optioneel: reis-en annulatieverzekering 

Wat optioneel door TravelTour jongerenreizen wordt aangeboden, is de mogelijkheid om een 
reisbijstandsverzekering (Multirisico) af te sluiten. Om dit te kunnen aanbieden, werkt TravelTour 
samen met Allianz verzekeringen. De kosten van deze verzekering bedragen €35,75 per persoon. 

Wat wordt er precies vergoed als men deze verzekering erbij neemt? 

- Repatriëring (onbeperkt) 
 

- Terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten(tot €10.000 per persoon) in geval van:  
o ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, een familielid tot de 2de graad of een 

professionele vervanger  
o zwangerschap indien uw reis voorzien was tijdens de laatste 3 maanden van de 

zwangerschap en indien het contract voor het begin van de zwangerschap werd 
onderschreven  

o complicatie tijdens de zwangerschap  
o overlijden van een aanverwante minderjarige tot de 3de graad  
o echtscheiding of feitelijke scheiding  
o zware schade aan uw woning  
o ontslag  
o herexamen  
o immobilisatie van een privé voertuig ten gevolge van een pech die zich in de 5 dagen 

voor het vertrek naar de reisbestemming met de auto voordoet.  
o onmogelijkheid om de vereiste vaccins te ontvangen 
o diefstal van identiteitsdocumenten of visum, weigering van visum, toegangsweigering 

tot het land  
o oproeping voor een militaire of humanitaire missie  
o verdwijning of kidnapping 
o overlijden van uw kat of hond  
o onverwachte uitzetting uit uw huurwoning 

 
- Compensatiereis (tot € 10.000 per persoon) 

Wie om dringende redenen zijn reis vroegtijdig moet onderbreken en gerepatrieerd wordt, 
ontvangt een vergoeding. 
 

- Medische kosten in het buitenland (onbeperkt) 
 

- Medische nabehandeling in België (€6250) 
 

- Verlenging en/of verbetering van uw verblijf 
Indien u door ziekte, ongeval of overlijden uw verblijf dient te verlengen of te verbeteren, 
betalen wij u de extra hotelkosten en regelen wij uw terugkeer. 
 

- Opsporings- en reddingskosten (€ 3.750) 
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- Bijstand aan de reiziger 
o Familiale bijstand in geval van hospitalisatie van een minderjarige of een 

alleenreizende 
o Verzending van geneesmiddelen, prothesen, bril en/of contactlenzen, 

vervangingsbagage  
o Vervanging van verloren identiteitsdocumenten 
o Voorschot tot € 2.500 bij onvoorziene uitgaven  
o U wordt in het buitenland gerechtelijk vervolgd omwille van een ongeval: dan 

vergoeden wij u tot 1.250 EUR/verzekerde persoon voor de erelonen van uw advocaat 
in het buitenland.  

o Terugbetaling telefoonkosten tot € 125 naar Allianz Global Assistance en naar uw 
verzekeringstussenpersoon  

o Psychologische bijstand in geval van overlijden in het buitenland 
 

- Reisgoed 
Vergoeding van uw reisgoed/bagage bij:  

o diefstal, beschadiging  
o verlies of laattijdige aflevering door het openbaar vervoer  
o kosten voor de strikt noodzakelijke aankopen bij laattijdige aflevering van het reisgoed 

door het openbaar vervoer (tot € 250)  
- Home Assistance 

Bijstand bij zware schade aan uw woning  
o slotenmaker (kosten tot € 100) 
o inlichtingendienst  
o kinderoppas 

 
- Kapitaal reisongevallen 

Vergoeding na ongeval in het buitenland bij:  
o overlijden  
o blijvende invaliditeit 

Maximumbedragen annulering en compensatiereis 

o tot € 10.000 voor reizen met een verblijf  
o tot € 1.250 voor reizen met enkel transport (zone wereld)  
o tot € 625 voor reizen met enkel transport (zone Europa & Middellandse zeegebied) 

(Allianz Assitance, 2017)  
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3 Accommodatie: Hotel Haus Union in Oberhausen 
Schenkendorfstrasse 13 46047 Oberhausen 

Dit hotel wordt door familie Helms gerund en ligt precies tussen het centrum en de oude binnenstad 
van Oberhausen. Op 200 meter afstand bevindt zich de tramhalte ‘’Arbeitsamt’’. Vanaf hier is het 
slechts 2 haltes tot aan het winkelcentrum CentrO.  

De comfortabele kamers zijn uitgerust met twee enkele of één tweepersoonsbed. De kamers 
beschikken over een moderne badkamer met douche, toilet en wastafel. Ook is er een TV, telefoon en 
kosteloze Wi-Fi op de kamer.  

’s Morgens wordt er gezorgd voor een uitgebreid ontbijtbuffet om de dag goed te beginnen. Verder 
beschikt het hotel over een lounge waar traditionele Duitse snacks worden geserveerd. Voor het diner 
kan men tot 22 uur in het restaurant terecht. Hier worden verschillende soorten gerechten geserveerd 
(vlees, vis en vegetarisch). Versheid en kwaliteit staan bij alle gerechten hoog in het vaandel. 

Hypoallergene kamers (parket of tegelvloeren, hypoallergeen beddengoed) zijn op aanvraag 
beschikbaar. 

 

 

  

Figuur 4: Hotel Haus Union. Opgehaald van: 
hotel-hausunion.de 

Figuur 3: Hotel Haus Union. Opgehaald van: hotel-
hausunion.de 
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4 Schematische dagplanning 
Onderstaand vindt u een schematische planning van de reis naar het Ruhrgebied welke zal 
plaatsvinden van maandag 13 augustus t/m vrijdag 17 augustus 2019. Cursieve tekst in de 
tijdsplanning is gericht aan de buschauffeur. 

4.1 Maandag 13 augustus 2019 Oberhausen 

Onderstaand vindt u een schematische planning van maandag 13 augustus 

 Door reizigers zelf te voorzien is de reis naar het Park inn Radisson Blu Brussels 
Midi. Aan te raden is, is dat de reiziger zich laten brengen door 
familie/kennissen/vrienden of de trein nemen tot Brussel-Zuid. 

06.45 uur  Verzamelen voor Park inn Radisson Blu Brussels Midi. 

7.00 uur – 7.10 uur Wandelen vanaf Park inn Radisson Blu Brussels Midi naar Hallepoortlaan. Hier 
zal de autocar klaar staan voor vertrek. 

7.10 uur – 7.30 uur Inladen van alle koffers/tassen door buschauffeur 

7.30 uur  Werkelijk vertrek vanuit Brussel Zuid 
Er wordt tussendoor niet gestopt om te ontbijten. Reizigers zorgen zelf voor 
een ontbijtpakket voor onderweg. 

11.30 uur  Aankomst bij CentrO in Oberhausen (bij ingang C&A) 

11.30  uur – 12.20 uur Vrije tijd om te lunchen 

12.20 uur Opgehaald worden door de autocar op plek waar men ook is afgezet (ter 
hoogte van de ingang van C&A) 

12.20 uur – 12.35 uur Vertrek van CentrO en aankomst bij Altmarkt in Oberhausen 

12.45 uur – 14.45 uur Fietstour door Oberhausen 

  

14.50 uur Vertrek met de autocar naar het hotel 

15.00 uur Aankomst bij het hotel. Inchecken, tassen in kamers zetten, verzamelen voor 
hotel. 

15.45 uur Verzamelen voor de ingang van het hotel 

15.50 uur – 16.00 uur Vertrek naar en aankomst bij Aquapark Oberhausen 
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16.00 uur – 21 uur Bezoek aan Aquapark Oberhausen 
Het avondeten is naar eigen invulling in te plannen. Er zijn 3 mogelijkheden in 
het aquapark. Namelijk: de kantine, bistro/café (schnitzel, pasta, steak enz.) en 
kiosk. 

21.05 uur Verzamelen voor de ingang van Aquapark Oberhausen 

21.10 – 21.20 uur Vertrek naar en aankomst bij hotel 

21.20 uur Aankomst in hotel 
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4.2 Dinsdag 14 augustus 2019 Essen 

Onderstaand vindt u een schematische planning van dinsdag 14 augustus. 

Vanaf 07.00 uur Ontbijt 

09.45 uur Verzamelen voor hotel 

09.50 uur – 10.15 uur Vertrek naar en aankomst bij parkeerplaats Zeche Zollverein 

10.15 uur – 10.20 uur Van parkeerplaats naar ingang Zeche Zollverein wandelen 

10.30 uur - 12.30 uur Rondleiding Zeche Zollverein 

12.30 uur – 13.30 uur Lunchen bij Zeche Zollverein 

13.00 uur – 13.55 uur Vertrek naar en aankomst bij Seasidebeach Essen (Dit is tevens ook de 
startplaats van de Segway tour) 

14.00 uur – 16.00 uur Segway tour Baldeneysee  

16.05 uur - 16.15 uur Vertrek naar en aankomst bij het Grugapark 

16.15 uur - 18.00 uur Verkennen van het Grugapark (naar eigen invulling) 

18.00 uur – 19.45 uur Dineren (grillen) op grill plaats 6. 

20.00 uur – 20.15 uur Vanaf de grill plaats samen vertrekken naar de bus. 

20.15 uur – 20.40 uur Vertrek vanaf parkeerplaats Grugapark naar het hotel en aankomst bij het hotel 
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4.3 Woensdag 15 augustus 2019 Dortmund 

Bij reservatie werd reeds een keuze doorgegeven voor een bezoek aan de Zoo van Dortmund of aan 
het stadion. Deze keuze moet worden aangehouden en kan in geen enkel geval aangepast worden. 
Onderstaand vindt u een schematische planning van woensdag 15 augustus  

Vanaf 07.00 uur Ontbijt 

09.30 uur – 10.45 uur Busreis naar Iserlohn druipsteengrot 

11.00 uur -12.00 uur Bezoek aan Dechenhöhle 

12.10 uur– 12.45 uur Vertrek naar Zoo 

12.45 uur Aankomst Zoo en vertrekken naar stadion 

13.00 uur Aankomst Stadion 

 Lunch naar vrije keuze 

14.15 uur – 15.30 uur Start tour Stadion 

 13.00 uur – 15.50 uur: vrije tijd buschauffeur 

16.00 uur Ophalen Stadion gangers 

16.15 uur Ophalen Zoo gangers 

16.20 uur -16.40 uur Vertrek naar en aankomst bij Dortmunder U 

16.45 uur – 17.45 uur Bezoek aan Dortmunder U 

17.45 uur – 18.20 uur Vertrek vanaf Dortmunder U naar Cränger Kirmes 

18.20 uur - 21.15 uur Bezoek aan de Cränger Kirmes 
Naar eigen invulling: diner (talloze mogelijkheden op de kermis en de nabije 
omgeving. Bijvoorbeeld La Toscana en Martinsklause) 

21.20 uur – 21.50 uur Vertrek naar hotel en aankomst bij hotel 
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4.4 Donderdag 16 augustus 2019 Duisburg 

Onderstaand vindt u een schematische planning van donderdag 16 augustus. 

Vanaf 7.00 uur Ontbijt 

10.15 uur – 10.45 uur Van hotel naar aanlegsteiger boot 

 10.45 uur – 10.55 uur: buschauffeur parkeert de bus aan de 
Landfermannstraße in Duisburg 

19.40 uur: klaarstaan op verzamelpunt Schwanentor om reizigers op te 
halen. 

11.00 uur – 13.00  uur Boottocht met Kaffeegedeck (1 kannetje koffie en 1 stuk taart) 

13.30 uur -14.30 uur Bierseminar Webster brouwerij 

14.45 uur - 19.45 uur Vrije tijd in de stad en tijd om te lunchen en/of dineren 

19.45 uur Verzamelen bij afgesproken punt (Schwanentor) 

19.50 uur - 20.20 uur Naar het hotel en aankomst bij hotel 
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4.5 Vrijdag 17 augustus 2019 Bottrop 

Onderstaand vindt u een schematische planning van vrijdag 17 augustus. 

Vanaf 07.00 uur Ontbijt 

10.00 uur - 10.30 uur Uitchecken 

10.45 uur Verzamelen voor hotel 

11.00 uur – 11.40 uur Vertrek en reis naar Moviepark 

11.45 uur – 19.00 uur Bezoek aan Moviepark Bottrop 

19.00 uur Verzamelen voor de ingang van Moviepark Bottrop 

19.15 uur - 23.00 uur Vertrek naar Brussel Zuid 

23.00 uur Aankomst Brussel Zuid 
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5 Activiteiten 
Allereerst wordt schematisch weergegeven welke activiteiten wanneer plaatsvinden. Vervolgens 
worden alle activiteiten verder toegelicht. 

5.1 Welke activiteiten wanneer 

Dag        Activiteit 

Maandag Oberhausen o Fietstour 
o Aquapark Oberhausen 

Dinsdag Essen o Zeche Zollverein 
o Segway tour Baldeneysee 
o Grugapark 

Woensdag Dortmund o Zoo 
o Stadion 
o Dortmunder U 
o Cränger Kirmes 

Donderdag Duisburg o Boottocht 
o Brouwerij  

Vrijdag Bottrop o Moviepark 
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5.2 Wat houdt elke activiteit in 

Onderstaand zullen per dag de voorgestelde activiteiten uitgelegd worden. Ook wordt omschreven 
wat ervan verwacht kan worden.  

5.2.1 Maandag Oberhausen 

o Fietstour door de stad 
Er is geen betere manier om een stad te leren kennen. Vandaag ontdekken de reizigers 
Oberhausen per fiets! De groep zal, bij aankomst bij de Altmarkt, opgedeeld worden in 2. Per 
groep zal een ervaren Engelstalige gids de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad 
laten zien. Hierbij zal hij/zij telkens een korte, duidelijke uitleg geven. Natuurlijk wordt er veel 
aandacht geschonken aan het oude gedeelte van Oberhausen maar ook het nieuwere, 
shopping gedeelte (CentrO) wordt van een andere kant belicht. Bij elke groep is 1 reisleiding 
aanwezig. De fietstour duurt ongeveer 2 uur en er zal ongeveer 15/20 kilometer per fiets 
worden afgelegd.  

 
o Aquapark 

In 2011 is dit park bekroond op plek 3 in de strijd om de titel ‘’Beste waterpark in Duitsland’’. Er 
zijn hier verschillende glijbanen, stroomversnellingen, een verwarmd buitenzwembad, 
zonneterras met loungestoelen, bubbelbad en genoeg eetmogelijkheden. Kortom: een 
heerlijke avond uit. 

5.2.2 Dinsdag Essen 

o Zeche Zollverein 
De mooiste kolenmijn van de wereld, het bekendste industriële monument én Unesco 
werelderfgoed. Vandaag beginnen de reizigers de dag met een bezoek aan de Zeche 
Zollverein in Essen. Hier krijgen de reizigers een rondleiding van een Engelstalige gids waarin 
ze de fases van de steenkool zullen doorlopen. Dit van de winning ervan tot aan het 
wegvoeren voor transport. Tot 1986 werkten hier ongeveer 8000 mensen, waarvan de werk- 
en levensomstandigheden belicht zullen worden.   
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o Segway tour Baldeneysee 
Deze tour zal starten bij ‘’Baldeneysee Seaside Beach’’ in Essen. Allereerst zullen de 
deelnemers een gedetailleerde, individuele instructie krijgen van een Engelstalige gids met 
betrekking tot de bediening van de Segway. Als iedereen zich vertrouwd voelt met de 
bediening van de Segway, kan de tour om de Baldeneysee beginnen.  
 
De Baldeneysee, ook wel het Baldeneymeer genoemd, is het grootste stuwmeer (van de in 
totaal 6) in de rivier de Ruhr. Deze stuwmeren zijn gebouwd zodat er elektrische energie kan 
worden opgewekt. 
 
Na ongeveer 20 minuten komen de reizigers aan bij de spoorwegbrug ‘’Kupferdreh’’ welke 
vroeger gebruikt werd voor het vervoeren van steenkolen. Vandaag de dag is het een brug 
voor voetgangers en fietsers. Verder wordt Villa Hügel nog gepasseerd, een landhuis dat in 
1870 gebouwd werd in opdracht van de familie Krupp. De familie Krupp is vooral bekend om 
hun staal- en wapenbedrijf, dat ooit het grootste van Europa was. Na een korte stop, wordt de 
Gustav -Heinemann brug overgestoken en kan men een blik werpen op het Brehminsel, 
waarna deze tocht afgesloten wordt bij Seaside beach. 

 
o Grugapark 

In dit park vindt men onder andere een botanische tuin met mooie en zeldzame planten, een 
dierenpark, het Hundertwasserhaus, een speel- en sport paradijs, een kuuroord, een 
vrijetijdscentrum, een gastronomisch trefpunt met stijlvolle restaurants, een 
openluchtmuseum en een concert arena.  
 

o De botanische tuin  
Dit is een plek waar iedereen even tot rust kan komen. Hier vindt men onder 
andere een rozentuin, een tuin der zintuigen, een grote vijver met fontein, een 
bonsaituin en een zonneweide. Voor kunstliefhebbers is dit overigens een waar 
paradijs. In de botanische tuin zijn tientallen kunstwerken te vinden. Ook ligt het 
Hundertwasserhaus in het park. Dit is een verassend, bijna sprookjesachtig 
gebouw in het Grugapark. Het ontwerp voor dit huis was het laatste werk van de 
Oostenrijkse schilder en tekenaar Friedensreich Hundertwasser. Het thema wat in 
het ontwerp naar voren komt is de "spiraal", welke hij beschreef als een symbool 
van leven en dood.  
 

o Het dierenpark 
Van adelaar tot oehoe, van pony tot geit… Zo een 500 dieren leven vandaag de dag 
nog in het Grugapark. Verder is er een uilenopvang, imkerhuis en een tuin met 
exotische vogels. 
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o Een echt sportparadijs 
Ook voor de sportievelingen is er genoeg te beleven in dit park. Er is onder andere 
mogelijkheid tot: tafeltennis, volleybal, trampoline springen, badmintonnen, 
rolschaatsen en jeu de boules. Ook kan men het blotevoeten pad doorlopen of 
verdwalen in het doolhof.  

Tegen het avondeten wordt er afgesproken bij grill plaats nummer 6 nabij het 
beachvolleybalveld. Hier sluiten we de dag af met een uitgebreide BBQ.  
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5.2.3 Woensdag Dortmund 

o Iserlohn Dechenhöhle – Druipsteengrot 
Tijdens een werkdag in 1864 verdween een hamer van één spoorwegarbeiders in de diepte. 
Dit was de ontdekking van deze, iets minder bekende, druipsteengrot in Iserlohn. De 
Engelstalige gids zal tijdens deze 1-uur durende rondleiding, waargebeurde en spannende 
verhalen vertellen over de grot.  
 

o Optie 1 : Dortmunder Zoo  
De dierentuin Dortmund is één van de meest populaire trekpleisters in de regio. Ongeveer 
2500 dieren in 360 soorten leven hier. De dierentuin is ingedeeld volgens het Geozoo-
principe. Hierbij worden diersoorten uit hetzelfde werelddeel bij elkaar geplaatst in de 
dierentuin. De nadruk ligt vooral bij dieren uit Zuid-Amerika. Het bezoek aan de dierentuin, 
evenals de lunch, kan naar eigen invulling ingedeeld worden. 
 

o Optie 2 : Signal Iduna Park  
Het stadion van Borussia Dortmund is het Signal Iduna Park. Dit is het grootste, en volgens 
velen het sfeervolste, stadion van Duitsland. Hier zal een gids klaarstaan die een 75 durende 
(Nederlandstalige)rondleiding gaat geven waarbij men langs de kleedkamers, de 
spelerstunnel, de VIP gebieden, de fanzone en het Borussia museum komt. Voor deze 
rondleiding, tijdens de voorziene lunchpauze, is er nog tijd om de fanshop van Borussia te 
bezoeken. 
 

o Dortmunder U 
Dit gebouw kwam in 1926 tot stand en was de eerste wolkenkrabber van Dortmund. Vroeger 
was in dit gebouw de Union brouwerij gevestigd. Het werd toen gebruikt om het bier te 
fermenteren en opslaan. Vandaag de dag is dit het centrum voor hedendaagse kunst. Dit 
gebouw mag naar eigen ingeving worden bezocht. 
 

o Cränger Kirmes  
Van paardenmarkt tot het grootste volksfeest in Nordrhein-Westfalen. De huidige kermis vindt 
zijn oorsprong in een paardenmarkt, die zich sinds de 15e eeuw stukje bij beetje heeft 
ontwikkeld tot de kermis wat het nu is. Op 111.000 vierkante meter zullen meer dan  honderd 
attracties staan. Van carrousels en botsauto’s tot aan eetkraampjes… Voor iedereen is er wel 
iets! Het avondeten is zelf in te vullen.   
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5.2.4 Donderdag Duisburg 

o Boottocht en bezoek aan de brouwerij 
Deze rondvaart, vertrekkende vanaf Schwanentor, zal ongeveer 2 uur duren. Hier worden 
we ontvangen met een kannetje koffie en een stuk taart. De boottocht leidt ons door de 
grootste haven van Europa. 
 
De brouwerij die aansluitend bezocht wordt, is de Webster brouwerij. Het bierseminar 
vindt 30 minuten na het aanmeren van het schip plaats.  

5.2.5 Vrijdag Bottrop 

o Moviepark  
Mild, gemiddeld of extreem? Het kan allemaal in dit park. Bij elke attractie wordt 
aangegeven tot welke categorie het behoord. Tot de categorie mild hoort bijvoorbeeld 
Spongebob Splash Bash. Tot de categorie gemiddeld behoort Splat-o-Sphare. Dit is een 
enorme zweefmolen waarbij men een mooi overzicht heeft over het hele park. Als je nou 
echt niet van ophouden weet, is extreem dé categorie voor jou. Een voorbeeld van een 
attractie in deze categorie is de horrorattractie ‘’ The Walking Dead break out ‘’. Hier word 
je achterna gezeten door personages uit de film van ‘’ The Walking Dead’’. Tenslotte 
worden er verschillende shows gegeven op het park. Houd hiervoor de informatieborden 
in het oog (tijd en plaats). Het avondeten is naar eigen wens in te vullen. Er zijn op het park 
tal van mogelijkheden om een hapje te eten (Mexicaans tot Italiaans).  
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6 Opdrachtomschrijving reisleiding 
De reisleiding zal het aanspreekpunt zijn en zal de reizigers het gehele verblijf begeleiden. De 
opdrachten van de reisleiding zijn onderverdeeld in 3 categorieën namelijk:  

- Voor de reis 
- Tijdens de reis  
- En na de reis 
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6.1 Voor de reis 

- Programma boekjes per post opsturen naar hoofdboeker 
- Koffer labels per post opsturen naar hoofdboeker 
- Formulier per mail toesturen waarin de hoofdboeker van elke reiziger het mobiele 

telefoonnummer moet invullen. Dit formulier uitprinten (in 2-voud). In dit formulier ook 
vragen of er reizigers vegetarisch zijn. 

- Op zondagmiddag de BBQ pakketten bestellen bij leverancier in Essen. 
- Lijst maken met alle adressen van de activiteiten (ook voor buschauffeur) 
- Ook zullen de entreekaarten van te voren gereserveerd en betaald moeten worden. In 

onderstaande tabel staat beschreven hoe dit te reserveren is. 

Activiteit Hoe te reserveren 

Milieusticker In het Ruhrgebied is bijna overal een milieusticker verplicht. De autocar valt 
onder type M3. De milieusticker is online te bestellen en wordt dan per post 
opgestuurd. www.milieustickervoorduitsland.nl/bestelformulier  

Fietstour:  Telefonisch via 0208 / 85 036 43 of per mail via onderstaande mailadres: 
reisen@oberhausen.de  

Aquapark Oberhausen: Aanmelden via het invulformulier op de website. 
www.aquapark-oberhausen.com/info/gruppenanmeldungen 

Zeche Zollverein: Te reserveren per mail via: RUHR.VISITORCENTER@zollverein.de  

Segway tour Baldeneysee: Via een onlinereservering op de website: 
http://vorwaertsshop.de/produkt/baldeneysee-tour  

Grugapark: Te reserveren per telefoon: 0201 / 88 83 106  

Zoo: Aanmelden via email: zoo@dortmund.de  

Stadion: Aanmelden via email: info@borussia.de  

Dortmunder U: Aanmelden via email: info@dortmunder-u.de  

Boottocht & brouwerij: Online te reserveren via het invulformulier op de website. 
hwww.hafenrundfahrt.nrw/hafenrundfahrt/hfwebster/index.html 

Parkeerplaats Schwanentor:  Per mail aan te vragen via: service@duisburgkontor.de  

Moviepark: Via een onlinereservering op de website: 
http://movieparkgermany.de/funnel?park=MPG  

http://www.milieustickervoorduitsland.nl/bestelformulier
mailto:reisen@oberhausen.de
http://www.aquapark-oberhausen.com/info/gruppenanmeldungen
mailto:RUHR.VISITORCENTER@zollverein.de
http://vorwaertsshop.de/produkt/baldeneysee-tour
mailto:zoo@dortmund.de
mailto:info@borussia.de
mailto:info@dortmunder-u.de
http://www.hafenrundfahrt.nrw/hafenrundfahrt/hfwebster/index.html
mailto:service@duisburgkontor.de
http://movieparkgermany.de/funnel?park=MPG
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6.2 Tijdens de reis 

In onderstaande tabellen vindt u de schematische planning van de reis naar het Ruhrgebied. De eerste kolom geeft de tijdspanne weer, de tweede kolom wat 
er gedaan wordt en de derde kolom geeft de taken van de reisleiding weer. 

6.2.1 Maandag 13 augustus 2019 Oberhausen 

Onderstaande tabel geeft de activiteiten, tijdspanne en taken van de reisleiding weer van maandag 13 augustus. 

Tijd Wat Taak reisleiding 

06.45 uur  Verzamelen voor Park inn Radisson Blu 
Brussels Midi. 

- 30 minuten op voorhand aanwezig zijn bij de verzamellocatie. Zorgen dat de vlag duidelijk 
zichtbaar is zodat de reizigers een punt van herkenning hebben. 

- Aan de hand van aanwezigheidslijst afvinken wie zich heeft gemeld. 
- Wanneer iedereen aanwezig is, kort welkom heten en voorstellen. 
- Ook vertellen dat de autocar geparkeerd staat aan de Hallepoortlaan waar samen naartoe 

gelopen wordt. 

7.00 uur – 
7.10 uur 

Wandelen vanaf Park inn Radisson Blu 
Brussels Midi naar Hallepoortlaan. Hier zal 
de autocar klaar staan voor vertrek. 

- 1 Reisleid(st)er loopt voorop en 1 achterop. Leiding nemen tijdens het wandelen en opletten of 
niemand achter raakt. 

7.10 uur – 
7.20 uur 

Inladen van alle koffers/tassen door 
buschauffeur 

- De passagiers die hun koffers hebben ingeladen, kunnen zich bij de ingang van de autocar 
melden. Elke passagier vragen om ticket te laten zien. Aan de hand van dit ticket tonen dat er 
een stoelnummer opstaat. Dan de passagier de stoel laten zien aan de hand van de plattegrond 
(zie bijlagen). 
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7.30 uur  Werkelijk vertrek vanuit Brussel Zuid - Als de buschauffeur de autoweg/snelweg oprijdt, de reizigers uitgebreid welkom heten. Uitleg 
geven over het verloop van de dag, informatie over het hotel en uitleg over hoe het inchecken 
zal verlopen. Reizigers melden zich per groep (in het hotel) bij reisleiding en deze verdeelt dan 
sleutels. 

11.30 uur  Aankomst bij CentrO in Oberhausen (bij 
ingang C&A) 

- 15 minuten voor aankomst bij CentrO doorgeven dat om 12.20 uur de autocar weer klaarstaat 
om de reizigers op te halen op de plek waar de reizigers ook zijn afgezet. 

- Lunchvoorstellen in het winkelcentrum: Il Pastaio, KFC, Pfannkuchenhaus,.. 

 11.35 uur: buschauffeur rijdt door naar 
Arenastraße in Oberhausen om de bus te 
parkeren in parkeergarage 9 (gratis 
parking).Zie ook de exacte route onder 
´´Reisroute´´. 
11.40 uur: aankomst Arenastraße 
11.40 uur – 12.15 uur: rustpauze 
buschauffeur 
12.15 uur: vertrek buschauffeur naar plek 
waar de reizigers zijn afgezet (ter hoogte 
van de ingang van C&A) 
12.20 uur: aankomst afgesproken plek  

 

11.30  uur – 
12.20 uur 

Vrije tijd om te lunchen  
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12.20 uur Opgehaald worden door de autocar op plek 
waar men ook is afgezet (ter hoogte van de 
ingang van C&A) 

 

12.20 uur – 
12.35 uur 

Vertrek van CentrO en aankomst bij 
Altmarkt in Oberhausen 

- Reisleiding zorgt ervoor dat hij/zij 10 minuten op voorhand voor de ingang bij de C&A staat 
zodat reizigers hier kunnen verzamelen en het verloop van in de autocar stappen snel verloopt. 

- Controleren of iedereen aanwezig is. 
- Geld meegeven aan buschauffeur voor parkeerplaats de bus parkeerplaats aan de Willy-

Brandt-Platz 

12.45 uur – 
14.45 uur 

Fietstour door Oberhausen - De begeleider van de fietstour de bevestiging van de tour tonen. 
- Reizigers en reisleiding opdelen in 2 groepen. 

 12.35 uur: buschauffeur zet de reizigers af 
bij de Altmarkt en rijdt door naar de 
parkeerplaats aan de Willy-Brandt-Platz 
nabij het station. Hier mag de bus 
geparkeerd staan voor 1€ per uur.   
12.45 uur: aankomst Willy-Brandt-Platz  
12.45 uur – 14.30 uur: lunchpauze 
buschauffeur 
14.30 uur: vertrek naar Altmarkt om 
reizigers op te halen 
14.40 uur: aankomst Altmarkt  

 

14.50 uur Vertrek naar het hotel - Controleren of iedereen aanwezig is. 
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15.00 uur Aankomst bij het hotel. Inchecken, tassen in 
kamers zetten, verzamelen voor hotel. 

- Bij receptie alle sleutels afhalen en de reizigers even apart nemen in de lobby. Per groep 
sleutels uitreiken: hierbij afvinken wie al geweest is en wie op welke hotelkamer overnacht. 
Nog een keer duidelijk doorgeven dat de autocar om 15.45 uur vertrekt vanaf de straatzijde 
van het hotel. 

15.45 uur Verzamelen voor de ingang van het hotel - Om 15.35 uur aanwezig zijn voor de ingang van het hotel. Eerst controleren of iedereen 
aanwezig is en vervolgens gezamenlijk met de reizigers de autocar instappen om naar het 
Aquapark te vertrekken. 

15.50 uur – 
16.00 uur 

Vertrek naar en aankomst bij Aquapark 
Oberhausen 

- Als de autocar vertrokken is, vermelden dat men om 21.05 uur voor de ingang van het 
Aquapark verwacht wordt om te vertrekken naar het hotel. 

16.00 uur – 
21 uur 

Bezoek aan Aquapark Oberhausen  

21.05 uur Verzamelen voor de ingang van Aquapark 
Oberhausen 

- Controleren of iedereen aanwezig is. 

21.10 – 
21.20 uur 

Vertrek naar en aankomst bij hotel  

21.20 uur Aankomst in hotel - Goede nachtrust wensen en aangeven dat men ten laatste 9.45 uur verwacht wordt voor het 
hotel bij de autocar.  

- Ook vermelden dat ontbijt is inbegrepen en dat deze plaatsvindt in het restaurant. Ontbijten is 
mogelijk vanaf 07.00 uur. 
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6.2.2 Dinsdag 14 augustus 2019 Essen 

Onderstaande tabel geeft de activiteiten, tijdspanne en taken van de reisleiding weer van dinsdag 14 augustus. 

Tijd Wat Taken reisleiding 

Vanaf 07.00 uur Ontbijten  

09.45 uur Verzamelen voor hotel - Om 09.30 uur aanwezig zijn voor de ingang het van het hotel om de reizigers op te 
vangen. 

- Controleren of iedereen aanwezig is.  
- 5 minuten na vertrek van de autocar het dagprogramma uitleggen. 

09.50 uur – 
10.15 uur 

Vertrek naar en aankomst bij 
parkeerplaats Zeche Zollverein 

 

10.15 uur – 
10.20 uur 

Van parkeerplaats naar ingang Zeche 
Zollverein wandelen 

- Leiding nemen op weg naar de ingang van Zeche Zollverein. 
- Groep laten wachten op een rustige plek nabij de ingang. 
- Naar de gids van Zeche Zollverein gaan en bevestiging laten zien. 
- Groep in 2 splitsen. 
- Groepen leiden naar de desbetreffende gids. 

10.30 uur - 
12.30 uur 

Rondleiding Zeche Zollverein  

12.30 uur – 
13.00 uur 

Vertrek naar en aankomst bij 
Seasidebeach Essen (Dit is tevens ook de 
startplaats van de Segway tour) 

- Gezamenlijk naar de bus wandelen. 
- Controleren of iedereen aanwezig is. 
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- Uitleggen dat de plaats waar we uitstappen ook het verzamelpunt van de 
Segwaytour is. In de tussen tijd (van 55 minuten) kan er geluncht worden. 

13.00 uur – 
13.55 uur 

Lunchtijd  

14.00 uur – 
16.00 uur 

Segway tour Baldeneysee  - Om 13.45 uur op verzamelplek aanwezig zijn. 
- Controleren of iedereen aanwezig is. 

16.05 uur - 
16.15 uur 

Vertrek naar en aankomst bij het 
Grugapark 

- Vanaf het eindpunt van de Segwaytour gezamenlijk naar de autocar gaan en 
instappen. 

- Controleren of iedereen aanwezig is.  
- Als de buschauffeur net vertrokken is,  6 bonnetjes uitdelen per persoon (5 

bonnetjes voor vlees /vegetarisch en 1 bonnetje voor drankje naar keuze). Uitleggen 
dat de reizigers deze goed moeten bijhouden. Ook zeggen dat er om 18 uur 
verzameld wordt bij grilplaats nummer 6. 

- Tenslotte de plattegrond van het Grugapark meegeven (zie bijlage). Hierop staat 
aangeduid waar de hoofdingang is en welke grilplaats men verwacht wordt. 

16.15 uur - 
18.00 uur 

Verkennen van het Grugapark (naar 
eigen invulling) 

- BBQ pakket in ontvangst nemen.  (Plastic bordjes, bestek, servetten en salades zijn 
ook meegeleverd). 

- 17.20 uur BBQ aanzetten en beginnen met voorgrillen van vleeswaren. 
- Reizigers voorzien van drank en spijs. 

18.00 uur – 
19.45 uur 

Dineren (grillen) georganiseerd door de 
reisleiding 

- Controleren of iedereen aanwezig is. 
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20.00 uur – 
20.15 uur 

Vanaf de grill plaats samen vertrekken 
naar de bus. 

- Gezamenlijk vertrekken naar de uitgang van het park.  

20.15 uur – 
20.40 uur 

Vertrek vanaf parkeerplaats Grugapark 
naar het hotel en aankomst bij het hotel 

- Controleren of iedereen aanwezig is 
- 10 minuten voor aankomst in het hotel doorgeven dat men op z’n laatst om 9.20 uur 

verwacht wordt voor de ingang van het hotel.  
- Ook aangeven dat het in de grotten ongeveer 10 graden zal zijn. Tip geven om 

warme kleding mee te nemen. (Ook al ziet het weer er goed uit…) 
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6.2.3 Woensdag 15 augustus 2019 Dortmund 

Bij reservatie werd reeds een keuze doorgegeven voor een bezoek aan de Zoo van Dortmund of aan het stadion. Deze keuze moet worden aangehouden, en 
kan in geen enkel geval aangepast worden. Onderstaande tabel geeft de activiteiten, tijdspanne en taken van de reisleiding weer van woensdag 15 augustus. 

Tijd Wat Taken reisleiding 

Vanaf 07.00 uur Ontbijten  

09.45 uur – 
10.45 uur 

Busreis naar Iserlohn druipsteengrot - Welkom heten rond 10.00 uur en het dagprogramma toelichten. 

11.00 uur -12.00 
uur 

Bezoek aan Dechenhöhle - Gezamenlijk uitstappen met de groep. 
- De groep op een rustige plaats nabij de grot laten wachten. 
- Bevestiging van de reservering laten zien bij de gids. 

12.10 uur– 
12.45 uur 

Vertrek naar Zoo - Aanwezigheid controleren. 
- Gezamenlijk de autocar instappen. 
- Aangeven dat de reizigers die voor de Zoo hebben gekozen als eerst moeten 

uitstappen. Erna zal nog ongeveer 10 minuten verder gereden worden tot aan het 
stadion. Vertellen dat de Zoo bezoekers ten laatste om 16.15 uur op dezelfde plek 
opgehaald worden als dat ze zijn afgezet. 

- Entreekaarten van de Zoo uitdelen. 
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12.45 uur Aankomst Zoo en vertrekken naar 
stadion 

 

13.00 uur Aankomst Stadion - Aangeven dat de reizigers die voor het stadion gekozen hebben om 16 uur worden 
opgehaald op de plek waar ze ook zijn afgezet. Om 14.10 uur worden deze reizigers 
verwacht voor de hoofdingang van het stadion om aan de rondleiding (die reeds 
betaald is) deel te nemen.  

- Reisleiding zal om 14 uur klaarstaan voor de hoofdingang. Reisleiding gaat mee met 
deze rondleiding om de reserveringsbevestiging aan te kunnen tonen. 

- Tussen 13 uur en 14.10 uur is voor de reizigers die naar het stadion gaan ook de 
mogelijkheid om de fan shop te bezoeken. 

 Lunch naar vrije keuze 4 lunchmogelijkheden in de Zoo: verschillende soorten gerechten (broodjes, pizza, frietjes,..). 

Lunchmogelijkheden nabij het stadion: Pizzeria Bellini, Bitburger Biergarten, Bäckerei Büsch. 

14.15 uur – 
15.30 uur 

Start tour Stadion  

 13.00 uur – 15.50 uur: vrije tjid 
buschauffeur 

 

16.00 uur Ophalen Stadion gangers - Aanwezigheid controleren. 

16.15 uur Ophalen Zoo gangers - Aanwezigheid controleren. 

16.20 uur -16.40 
uur 

Vertrek naar en aankomst bij 
Dortmunder U 

- Reizigers bij ingang de toegangskaart geven. Aangeven dat hier een uur tijd is naar 
eigen invulling. 
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16.45 uur – 
17.45 uur 

Bezoek aan Dortmunder U  

17.45 uur – 
18.20 uur 

Vertrek vanaf Dortmunder U naar 
Cränger Kirmes 

- Aanwezigheid controleren. 

18.20 uur - 
21.15 uur 

Bezoek aan de Cränger Kirmes  - Meedelen dat de reizigers om 21.15 uur  ten laatste verwacht worden op de plek 
waar men ook is afgezet. Hier zal ook de reisleiding klaarstaan (vanaf 21 uur) 

21.20 uur – 
21.45 uur 

Vertrek naar hotel en aankomst bij hotel - Aanwezigheid controleren 
- Goede nachtrust wensen en vertellen dat de reizigers om 10.10 uur ten laatste 

verwacht worden bij de autocar. 
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6.2.4 Donderdag 16 augustus 2019 Duisburg 

Onderstaande tabel geeft de activiteiten, tijdspanne en taken van de reisleiding weer van donderdag 16 augustus. 

Tijd Wat  Taken reisleiding 

Vanaf 07.00 uur Ontbijten  

10.15 uur – 
10.45 uur 

Van hotel naar aanlegsteiger boot - Welkom heten en aanwezigheid controleren. Gezamenlijk de autocar instappen.  
- 5 minuten nadat de autocar is vertrokken het dagprogramma uitleggen.  

 10.45 uur – 10.55 uur: buschauffeur 
parkeert de bus aan de 
Landfermannstraße in Duisburg 

19.40 uur: klaarstaan op verzamelpunt 
Schwanentor om reizigers op te halen. 

 

11.00 uur – 
13.00  uur 

Boottocht met Kaffeegedeck (1 kannetje 
koffie en 1 stuk taart) 

- Uitstappen en de groep laten wachten op een rustige plek nabij Schwanentor. 
- Bij het kantoor de reserveringsbevestiging laten zien.  
- Gezamenlijk de boot opstappen. 

13.30 uur -14.30 
uur 

Bierseminar Webster brouwerij - Aanwezigheid controleren 
- Na afloop van het seminar uitleggen dat ze nu vrije tijd hebben in de stad. Ook 

aangeven dat ze om 19.45 uur verwacht worden bij het verzamelpunt Schwanentor. 
(waar ook het verzamelpunt van de boottocht was). 

14.45 uur - 
19.45 uur 

Vrije tijd in de stad en tijd om te lunchen 
en/of dineren 
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19.45 uur Verzamelen bij afgesproken punt 
(Schwanentor) 

- Aanwezigheid controleren 

19.50 uur - 
20.20 uur 

Naar het hotel en aankomst bij hotel - Goede nachtrust wensen en aangeven dat men de volgende ochtend om 10 uur 
verwacht wordt om uit te checken.  
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6.2.5 Vrijdag 17 augustus 2019 Bottrop 

Onderstaande tabel geeft de activiteiten, tijdspanne en taken van de reisleiding weer van vrijdag 17 augustus. 

Tijd Wat Taken reisleiding 

Vanaf 07.00 uur Ontbijten  

10.00 uur - 
10.30 uur 

Uitchecken - Om 09.45 uur aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden met betrekking tot het 
uitchecken.  

- Een lijst bijhouden wie welke sleutel heeft ingeleverd.  

10.45 uur Verzamelen voor hotel - Aanwezigheid controleren. 

11.00 uur – 
11.40 uur 

Vertrek en reis naar Moviepark - Programma uitleggen en aangeven dat men om 19.00 uur voor de hoofdingang van 
het park verwacht wordt. 

11.45 uur – 
19.00 uur 

Bezoek aan Moviepark Bottrop  

19.00 uur Verzamelen voor de ingang van 
Moviepark Bottrop 

- Aanwezigheid controleren. 

19.15 uur - 
23.00 uur 

Vertrek naar Brussel Zuid - Een half uur voor aankomst de reizigers bedanken voor de fijne reis.  

23.00 uur Aankomst Brussel Zuid - Gezamenlijk van de Hallepoortlaan naar het station wandelen en afscheid nemen. 
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6.3 Na de reis 

Na de ondernomen reis zal de reisleiding een mail verzenden naar de reizigers als dank voor de 
aangename reis. Bijkomend wordt er een tevredenheidsenquête afgenomen waarbij de reizigers de 
reis kunnen evalueren. De bekomen resultaten worden besproken om verdere samenwerkingen met 
hotels en activiteiten te bekijken.. Hieruit kunnen positieve en negatieve aspecten benoemd worden.  
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7 Reisroute 
Vanaf Brussel (exact: Hallepoortlaan) vertrekt de autocar richting Oberhausen. Dit is ongeveer 3.5 uur 
tot 4 uur rijden (afhankelijk van de verkeerssituatie en wegomleidingen). Onderstaande afbeelding 
geeft weer dat er vanuit 1 plek, namelijk Oberhausen, uitstappen worden gemaakt doorheen het hele 
Ruhrgebied (Duisburg, Bottrop, Dortmund en Essen). Er is bewust voor 1 hotel gekozen omdat dit een 
gebied is wat makkelijk af te leggen is per autocar. De maximale tijdspanne tot een activiteit bedraagt 
ongeveer 1 uur. Ook zijn de verbindingen tussen de te bezoeken plaatsen erg goed.  

Figuur 5: Overzicht van de te bezoeken steden. Originele afbeeldingen opgehaald van: 
www.museenland.de/region4.html. Zelf bewerkt door route erin te verwerken. 
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7.1 Maandag 

De verzamelplaats is aan de overkant van het Centraal Station van Brussel-Zuid ter hoogte van het 
Park Inn Radisson Blu Brussels Midi hotel (Place Marcel Broodthaers 3, 1060 Bruxelles, België). Hier is 
een pleintje voor het hotel, waar de reisleiding zal klaarstaan met een vlag van Jongeren Travel. Men 
wordt hier een kwartier voor de werkelijke verzameltijd verwacht (dus om 06.45 uur). Om stipt 07.00 
uur wordt er wandelend vertrokken naar de Hallepoortlaan waar de buschauffeur klaarstaat om te 
vertrekken. 

Route van Park Inn Radisson Blu hotel Brussels Midi naar Hallepoortlaan Brussel. 

Zoals eerder vermeld, zal de touringcar klaarstaan ter hoogte van de Hallepoortlaan. Onderstaande 
afbeelding geeft de route weer van het Park Inn Radisson Blu hotel naar de Hallepoortlaan. 

Figuur 6: Route Park Inn Radisson Blu Brussels Midi naar Hallepoortlaan. Opgehaald van Google Maps 
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Hallepoortlaan Brussel naar parkeerplaats 9 CentrO Oberhausen 

Vanaf de Hallepoortlaan wordt per autocar vertrokken naar het winkelcentrum CentrO in Oberhausen. 

 

 
Reisroute buschauffeur: Van CentrO Oberhausen naar parkeerplaats 9 CentrO Oberhausen. 

De buschauffeur zal de reizigers afzetten ter hoogte van de ingang van de C&A. De autocar zal 
geparkeerd worden aan de Arenastraße waar een speciale bus parkeerplaats is. Deze route wordt ook 
op de terugweg gevolgd als de reizigers weer worden opgehaald. 

Figuur 7: Route Hallepoortlaan naar CentrO Oberhausen. Opgehaald van Google Maps 

Figuur 8: Route van CentrO naar Arenastraße parkeerplaats 9 en terug. Opgehaald van Google Maps. 
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Van CentrO (t.h.v. C&A) naar Altmarkt Oberhausen 

Vanaf CentrO, waar de reizigers opgehaald worden, zal de buschauffeur naar de Altmarkt rijden. Dit is 
de verzamelplaats voor de fietstour.  

Figuur 9: Van CentrO (t.h.v. C&A) naar Altmarkt Oberhausen (verzamelplaats fietstour.) 
Opgehaald van Google Maps 
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Route buschauffeur: van Altmarkt Oberhausen naar Willy-Brandt-Platz en terug 

De buschauffeur zal, als hij/zij de reizigers heeft afgezet aan de Altmarkt, de autocar parkeren aan de 
Willy-Brandt-Platz. Hier is een speciale bus parkeerplek. Deze route zal de buschauffeur ook terug 
volgen als de reizigers klaar zijn met de fietstour. 

  
Figuur 10: route buschauffeur van Altmarkt Oberhausen naar parkeerplaats aan de Willy-Brandt-Platz en terug. 
Opgehaald van Google Maps 
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Van Altmarkt Oberhausen naar Hotel Haus Union Oberhausen  

Vanaf de Altmarkt, verzamelplaats van de fietstour, zal de route vervolgd worden richting het hotel. 

               Figuur 11: Van Altmarkt Oberhausen naar Hotel Haus Union. Opgehaald van Google Maps 
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Van Hotel Haus Union naar Aquapark Oberhausen en terug 

Als de reizigers zijn ingecheckt, staat nog een laatste avondactiviteit te wachten. Vanaf het hotel zal er 
naar het Aquapark gereden worden. Dit is ongeveer 8 minuten rijden. Dezelfde route wordt 
teruggereden bij vertrek naar het hotel. 

 
              Figuur 12: Van Hotel Haus Union naar Aquapark Oberhausen. Opgehaald van Google Maps 
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7.2 Dinsdag 

Van Hotel Haus Union naar Zeche Zollverein (parkeerplaats Fritz-Schupp-Allee) 

Vanaf het hotel wordt gereden naar Zeche Zollverein. De buschauffeur zal parkeren op de speciale bus 
parkeerplaats aan de Fritz-Schupp-Allee.  

Figuur 13 route van Hotel Haus Union naar parkeerplaats van Zeche Zollverein Essen. Opgehaald van 
Google Maps 
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Wandelen van Fritz-Schupp-Allee naar Zeche Zollverein 

Vanaf de bus parkeerplaats aan de Fritz-Schupp-Allee wordt verder gewandeld naar de ingang van 
Zeche Zollverein. Deze route wordt ook terug gewandeld na afloop van de rondleiding.  

Figuur 14: route van parkeerplaats aan de Fritz-Schupp-Allee naar de ingang van Zeche 
Zollverein. Opgehaald van Google Maps 
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Van Zeche Zollverein naar Seaside Beach Essen 

Vanaf Zeche Zollverein zal naar het beginpunt van de Segwaytour (Seaside Beacht in Essen) gereden 
worden. De bus kan geparkeerd worden nabij de ingang van Seaside Beach. 

 

 
Figuur 16: Parkeren bij Seaside Beach Essen. Opgehaald van Google Maps 

Figuur 15: route van Zeche Zollverein naar Seaside Beach Baldeney. Opgehaald van Google Maps 
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Van Seaside Beach Essen naar Grugapark Essen (hoofdingang aan de Norbertstraße) 

Na afloop van de Segwaytour wordt de route vervolgd naar het Grugapark. Bij de hoofdingang aan de 
Norbertstraße zijn meerdere bus parkeerplaatsen beschikbaar. 

 

  

Figuur 17: route van Seaside Beach Essen naar Grugapark Essen 
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Van Grugapark hoofdingang naar Hotel Haus Union 

Vanaf het Grugapark wordt teruggekeerd naar het hotel. 

Figuur 18: route van Grugapark naar het hotel. Opgehaald van Google Maps 
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7.3 Woensdag 

Van Hotel Haus Union naar Iserlohn (druipsteengrot) 

De eerste activiteit die zal plaatsvinden is in Iserlohn. Per autocar wordt vertrokken richting de 
Dechenhöle. Dit zal ongeveer 1 uur duren. 

Figuur 19: route van Hotel Haus Union naar Iserlohn, Dechenhöhle. Opgehaald van Google Maps 
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Van Iserlohn naar de Zoo van Dortmund 

Na afloop van de rondleiding in de Dechenhöle, wordt er doorgereden naar de Zoo van Dortmund om 
hier de eerste reizigers af te zetten.  

Figuur 20: route van Iserlohn naar de Zoo van Dortmund. Opgehaald van 
Google Maps. 
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Van de Zoo van Dortmund naar het Signal Iduna Park (stadion) en terug. 

De tweede groep reizigers wordt afgezet bij het Signal Iduna Park. Dit is het stadion van Dortmund. 
Deze route wordt ook terug gereden als de stadionbezoekers worden opgehaald en de bezoekers van 
de zoo klaarstaan voor de ingang. 

Van de Zoo naar Dortmunder U 

Gezamenlijk zal de route dan worden vervolgd naar de Dortmunder U. 

Figuur 21: route van de Zoo van Dortmund naar het stadion (en terug). Opgehaald van Google Maps 

Figuur 22: route van de Zoo naar Dortmunder-U. Opgehaald van Google Maps. 
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Route van Dortmunder-U naar de Cränger Kirmes 

Vanaf de Dortmunder U wordt vertrokken naar de kermis in Crange. 

 

Figuur 23: route van Dortmunder U naar Cränger Kirmes . Opgehaald van Google Maps 

Van Cränger Kirmes naar het hotel 

De terugreis vanaf de kermis naar het hotel zal nog ongeveer 25 minuten duren. 

Figuur 24: route van Cränger Kirmes naar Hotel Haus Union. Opgehaald van Google Maps. 
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7.4 Donderdag 

Route van Hotel Haus Union naar de afvaarplaats van de boot  

De eerste activiteit zal plaatsvinden bij Schwanentor. Dit is het verzamelpunt vanwaar de boot zal 
vertrekken. 

 

Wandelen van Schwanentor naar Brauerei Webster 

Als de boottocht is afgelopen, wordt men verwacht bij de bierbrouwerij. Dit is ongeveer 12 minuten 
wandelen vanaf de afmeerplaats.  

Figuur 25: route van Hotel Haus Union tot aan de afvaarplaats van de boot. Opgehaald van Google Maps 

Figuur 26: route wandelen van Schwanentor naar Brauerei Webster. Opgehaald van Google Maps 
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Van Schwanentor aanlegsteiger naar parkeerplaats van de bus aan de Landfermannstraße (en 
terug) 

De bus mag bij de busbanen nabij de aanlegsteiger Schwanentor de reizigers laten in en uitstappen. 
De bus zal geparkeerd worden in de Landfermannstraße in Duisburg. Hier zijn in totaal 6 bus 
parkeerplaatsen en dienen van tevoren bij het Ruhr Visitorcenter gereserveerd te worden. Verder zijn 
hier geen kosten aan verbonden. 

 

Figuur 27: route buschauffeur van Schwanentor naar Landfermannstraße, 47051 Duisburg 
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Van Schwanentor naar Hotel Haus Union 

De buschauffeur zal de reizigers ophalen waar ze ook zijn uitgestapt. Dit is aan de Schwanentor. 

Figuur 28: route van Schwanentor naar Hotel Haus Union. Opgehaald van Google Maps 
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7.5 Vrijdag  

Van Hotel Haus Union naar Movie Park Bottrop 

De laatste dag zal grotendeels afspelen in Bottrop. De route van het hotel naar Movie Park Germany is 
hieronder weergegeven.  

Figuur 29: route van Hotel Haus Union naar Movie Park Germany. 
Opgehaald van Google Maps 
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Vertrek van Movie Park Bottrop naar Hallepoortlaan Brussel 

Na het bezoek aan Movie Park Germany zal de reis verder gaan terug naar België. De reizigers zullen 
uitstappen aan de Hallepoortlaan. 

 

Figuur 30: route van Movie Park Germany naar Hallepoortlaan Brussel 

Van Hallepoortlaan naar station Brussel Zuid wandelen 

De reisleid(st)er loopt mee van de Hallepoortlaan naar het station Brussel Zuid. 

 

Figuur 31: van Hallepoortlaan naar station Brussel Zuid Opgehaald van Google Maps 
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8 Communicatieplan 

8.1 Doelgroep 

De doelgroep voor deze reis is jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Deze doelgroep valt onder de groep 
‘millennials’. Dit zijn mensen geboren tussen  1980 en 2000 en gaat dus om jongeren die (bijna) 
afgestudeerd zijn. Deze generatie is opgegroeid met grote technologische vooruitgang en doet bijna 
alles digitaal. Daarom is er bewust voor gekozen om bijna alle promotie digitaal te laten plaatsvinden.  

Een onderzoek van Van Cleeff toont aan: “Een mailtje wordt niet altijd geopend en gelezen, maar een 
pushbericht van Facebook bijvoorbeeld wordt sneller gelezen.” Daarnaast is het sharable element het 
allerbelangrijkst, want als jongeren je actie graag willen delen met hun vrienden, dan zorgen zij voor 
een effectieve en snelle verspreiding van je boodschap. “De look & feel moet goed zijn, anders vinden 
ze het niet interessant. ‘’ (Cleeff, 2017) 

Gemiddeld besteden jongeren 6,5 uur per dag aan media daarom is het belangrijk om vooral hier de 
nadruk te leggen en de aandacht van potentiële klanten te trekken. 
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8.2 Mediakanalen 

Onderstaand vindt u de SMART-doelstelling, de mediakanalen die gebruikt worden en de planning 
hiervan. 

8.2.1 Wat willen we bereiken? 

Aan de hand van de SMART-methode is er een doelstelling gecreëerd. Deze doelstelling heeft 
betrekking op de reis naar het Ruhrgebied die enkel in de maand augustus 2019 plaatsvindt. 

De doelstelling luidt als volgt: “Wij, TravelTour jongerenreizen, willen ervoor zorgen dat er minstens 20 
(maximaal 30) mensen tussen de 18 en 25 jaar deelnemen aan onze reis  naar het Ruhrgebied die in 
augustus 2019 zal plaatsvinden.” 

8.2.2 Welke kanalen en wat? 

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende kanalen die ingezet worden om de reis naar 
het Ruhrgebied te promoten.  

Alle kanalen hieronder zijn internet gerelateerde kanalen. Echter zouden we ook graag 
promotiemateriaal op scholen achterlaten. Hiervoor zal contact worden opgenomen met de 
hogescholen. De grote flyer zal opgehangen worden bij de inkomhal en er zullen kleinere flyers 
worden neergelegd in de eetzaal. 

Deze flyers zullen wanneer er toestemming gegeven wordt, in januari en mei worden opgehangen en 
neergelegd. 

8.2.3 Facebook 

Facebook (Sprout, 2017) is één van de sociale media kanalen die een grote doelgroep bereikt. De 
mensen die, volgens dit onderzoek, het meest actief zijn op facebook zijn de 18 tot 50 jarigen. Dit 
kanaal is dus perfect om onze doelgroep, 18 tot 25 jarigen, te bereiken. Daarnaast zijn sociale media 
ook erg goedkoop. Een facebookpagina oprichten kost geen geld. 

 

Figuur 32: facebookgebruikers per leeftijd (Economist, 2016) 
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Op Facebook willen we de reis vooral in de kijker zetten en interactie met de doelgroep creëren. 
Daarnaast houden we ook steeds rekening met de tijdstippen waarop de berichten zoveel mogelijk 
personen bereiken. Deze dagen zijn dinsdag, woensdag en zondag.  

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van acties die wij op Facebook wensen te zetten: 

 Post om de mensen nieuwsgierig te maken naar de nieuwe bestemming 
 Promotie van de reis naar het Ruhrgebied 

Dit wordt gedaan aan de hand van de uitgewerkte flyer. Deze flyer kan gedeeld worden als 
afbeelding op de homepage. 

 Wist je datjes over het Ruhrgebied 
 Mensen aanzetten tot interactie. Foto van het Ruhrgebied uploaden en de volgende vraag stellen: 

“Wie verdient een vakantie na de zware examens? Tag de persoon hieronder!” 

8.2.4 Instagram 

Volgens hetzelfde onderzoek (Sprout, 2017) zijn vooral mensen tussen de 20 en 30 jaar actief op 
Instagram. De doelgroep die we via dit medium bereiken zal vooral veel waarde hechten aan mooie 
foto’s. Ook hier wordt de uitgewerkte flyer als foto gedeeld. Ook zal de link van de website erbij  gezet 
worden zodat er direct doorgeklikt kan worden bij nieuwsgierigheid. 

8.2.5 Website 

Een goede website is natuurlijk ook erg belangrijk. De website wordt voornamelijk gebruikt om de 
mensen te informeren over de reis en de activiteiten. Buiten de extra informatie op onze website, 
worden ook de andere kanalen teruggekoppeld. De foto’s van het Instagramaccount die we hebben 
gemaakt tijdens de reis naar het Ruhrgebied zullen verschijnen op onze website om een goede 
sfeerimpressie te krijgen. 

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van wat wij op onze website willen posten: 

 Gedetailleerde informatie over de reis 
 Informatie flyer op de homepage zetten (uitgewerkte actie) 
 Top 10 bezienswaardigheden van het Ruhrgebied 
 YouTube, Instagram en Facebook naar de website koppelen 

8.2.6 YouTube 

Het kanaal YouTube gaan we voornamelijk gebruiken om onze klanten te informeren. Per week zal 1 
video online komen met een plaats van het Ruhrgebied die bezocht zal worden. Per week wordt dus 1 
dag van de reis weergegeven. Er wordt dan kort ingegaan op de bezienswaardigheden en activiteiten 
die zullen plaatsvinden.  



 

    

63 

8.2.7 E-mail 

Naast de website en de sociale media is het ook belangrijk om rechtstreeks in contact te komen met 
de klanten. Daarom wordt voor vertrek een persoonlijke e-mail verzonden. 

Hieronder vindt u de onderwerpen waarover wij graag e-mails zouden versturen: 

 Klanten bedanken voor de reservering. 
 Drie dagen voor ze vertrekken het weer doorsturen en ze een prettige reis wensen 
 Enquête versturen na de reis 

 

8.3 Wanneer wordt wat geplaatst? 

Vanaf januari zal de reis aangeboden worden aan de klanten. De informatieflyer zal vanaf begin januari 
kenbaar gemaakt worden op Facebook evenals Instagram.  
 

Media Wanneer  Wat 

Facebook 1 januari 2019 De flyer posten en als tekst erbij zetten: ‘’ Wij wensen 
jullie vele mooie reizen in het nieuwe jaar. Nog geen 
plannen voor de zomervakantie? Lees dan snel verder!’’ 

Instagram 1 januari 2019 De flyer als afbeelding posten 

Instagram 17 januari 2019 Foto’s van de omgeving posten 

Facebook 17 januari 2019 Wist je datjes over het Ruhrgebied plaatsen 

Facebook 24 januari 2019 Foto’s van de omgeving posten 

Facebook, 
website 

14 maart 2019 Top 10 bezienswaardigheden van het Ruhrgebied 
posten op Facebook en op de website. 

YouTube 4 april 2019 Promotiefilmpje dag 1 uploaden op YouTube. 
Dit ook koppelen aan de website en aan de 
Facebookpagina. 

Facebook 5 april 2019 Foto’s delen van de bestemmingen van de reis op dag 1. 
Ook nogmaals de YouTube link hierbij plaatsen. 

YouTube 11 april 2019 Promotiefilmpje dag 2 uploaden op YouTube. 
Dit ook koppelen aan de website en aan de 
Facebookpagina. 

Facebook 12 april 2019 Foto’s delen van de bestemmingen van de reis op dag 2. 
Ook nogmaals de YouTube link hierbij plaatsen. 
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YouTube 18 april 2019 Promotiefilmpje dag 3 uploaden op YouTube. 
Dit ook koppelen aan de website en aan de 
Facebookpagina. 

Facebook 19 april 2019 Foto’s delen van de bestemmingen van de reis op dag 3. 
Ook nogmaals de YouTube link hierbij plaatsen. 

YouTube 25 april 2019 Promotiefilmpje dag 4 uploaden op YouTube. 
Dit ook koppelen aan de website en aan de 
Facebookpagina. 

Facebook 26 april 2019 Foto’s delen van de bestemmingen van de reis op dag 4. 
Ook nogmaals de YouTube link hierbij plaatsen. 

YouTube 2 mei 2019 Promotiefilmpje dag 5 uploaden op YouTube. 
Dit ook koppelen aan de website en aan de 
Facebookpagina. 

Facebook 3 mei 2019 Foto’s delen van de bestemmingen van de reis op dag 5. 
Ook nogmaals de YouTube link hierbij plaatsen. 

Facebook 24 mei 2019 Mensen aanzetten tot interactie: “Wie verdient een 
vakantie na de zware examens? Tag de persoon 
hieronder!” 

Facebook 20 juni 2019 Mensen aanzetten tot interactie. Filmpje van Movie Park 
Germany posten en erbij zetten : “ Met wie zou jij 
hiernaar toe willen? Tag de persoon hieronder’’. 

Facebook 1 juli 2019 Laatste herinnering promotie voor de reis. ‘’ Boek nu 
jouw vakantie voor het te laat is….’’ 

E-mail 10 augustus 2019 E-mail versturen voor vertrek. Het weer en een checklist 
met ‘’ niet te vergeten spullen’’. 

E-mail 22 augustus 2019 Tevredenheidsenquête versturen 
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9 Prijsberekening 

 

10 Bijlagen 
Onderstaand vindt u de bijlages. 
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10.1 Grugapark Lageplan 

 

Figuur 33: Plattegrond van het Grugapark. Opgehaald van:  http://grugapark.de/data/grugaplan.pdf 

  

http://grugapark.de/data/grugaplan.pdf
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10.2 Plattegrond autocar 

 

      Figuur 34: indeling autocar 
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10.3 Aanwezigheidslijst 

Naam Telefoonnummer Kamernummer Aanwezig? 
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