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1 Inleiding
Voor de wedstrijd BAAV ontwierpen wij vijfdaagse rondreis voor jongeren naar het Ruhrgebied.
Hiervoor stonden wij in de schoenen van een autocarist en mochten wij de sector autocars “boosten”.
Daarbij kozen wij zelf een periode. Vooraleer we aan dit concept beginnen, gaan we dieper in op de
interesses van de doelgroep. Het viel meteen op dat er veel actieve dingen te doen waren in het
Ruhrgebied. In het reisprogramma hebbe we de reizigers elke dag een aantal uurtjes vrij gegeven. Het
is de bedoeling dat de reizigers een leuk en actief vakantiegevoel krijgen.
De reisroute, het reisprogramma, de routeplanning, de omschrijving van activiteiten en de
opdrachtomschrijving voor de reisleider staan volledig in dit draaiboek beschreven.
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2 Een stukje geschiedenis van het Ruhrgebied
Het Ruhrgebied is een gebied in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het Ruhrgebied is genoemd
naar de rivier de Ruhr, die bij de stad Dortmund de Rijn instroomt. Sinds de Industriële Revolutie is het
Ruhrgebied één van de belangrijkste industriegebieden van Europa. De industriële revolutie begon in
de achttiende eeuw. De belangrijkste verandering van de industriële revolutie was het werk in de
textiel en het weven gebeurde niet meer met de hand maar met een machine. Werken in
steenkoolmijnen en de staalindustrie was toen het belangrijkst voor de economie van het Ruhrgebied.
Later kwam er ook veel werk in de machinebouw en elektronica. Inmiddels is de industrie behoorlijk
afgenomen.
In de afgelopen jaren is dit gebied veranderd tot een moderne en hippe cultuurmetropool. In 2010
was het gehele Ruhrgebied Culturele Hoofdstad van Europa. Veel fabrieken, hoogovens en
schachtliften zijn in dit gebied omgebouwd tot culturele en toeristische attracties. (Ruhr2010, z.j.)

Figuur 1 Kaart Duitsland, deelstaat Noordrijn-Westfalen
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3 De reisroute
Op donderdag 3 augustus vertrekt de groep en de reisleiders vanuit Brussel-Zuid naar het Ruhrgebied.
De afspreekplaats is op het station van Brussel-Zuid om 07.30. We reizen 238km met busmaatschappij
SG Autocars en doen hier ongeveer 3,5 uur over.
Tijdens onze reis naar het Ruhrgebied neemt de buschauffeur om 09.45 een pauze van een half uur.
Hij stopt hiervoor aan tankstation “Esso” in Roermond. Hier hebben wij de tijd om een snack en/of een
drankje te kopen. We komen aan in ons hostel “Veritas Oberhausen” om 11.30.

Figuur 2 Reisroute Brussel-Zuid naar Hostel Veritas

Op maandag 7 augustus vertrekken we vanuit Cranger Kirmes om 20.15 terug naar Brussel-Zuid. Om
21.50 neemt de buschauffeur een pauze van een halfuur in tankstation Esso in Born waar wij de
mogelijkheid hebben om een snack en/of drankje te kopen. We komen aan op de parking van BrusselZuid om 23.55

Figuur 3 Reisroute Cranger Kirmes naar Brussel-Zuid

(Google, 2017)
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4 Het reisprogramma
In het reisprogramma staan de activiteiten voor de vijfdaagse rondreis in het Ruhrgebied gedetailleerd
beschreven.

Dag 1: Donderdag 3 augustus 2019
06.30

Verzamelen op het station van Brussel-Zuid.

07.00

Autocar vertrekt naar het hostel in Oberhausen.

08.45

Chauffeur pauzeert aan tankstation “Esso” in Roermond.

10.30

Aankomst in hostel “Veritas” in Oberhausen.
De groep kan lunchen in het restaurant van het hostel.

12.30

Vertrek naar Zeche Zollverein.

13.10

Bezoek aan het Ruhrmuseum met audiogids

15.40

Bezoek aan het industriële complex

18.15

Vertrekken naar het hostel.

19.00

Wandelen naar Oberhausen CentrO + vrije avond

Dag 2: Vrijdag 4 augustus 2019
09.00

Ontbijten in het hostel.

10.00

Vertrekken naar het Moviepark.

10.40-17.50

Bezoek aan het Moviepark.

18.10

Vertrekken naar het hostel.

18.50

Dineren en bowlen in Knippi’s Bowling Palace
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Dag 3: Zaterdag 5 augustus 2019
08.30

Ontbijten in het hostel.

09.30

Vertrekken naar de Zoo van Dortmund.

10.30-15.00

Bezoek aan de Zoo van Dortmund.

15.10

Vertrek naar het centrum van Dortmund.

15.30

Aankomst in het centrum van Dortmund. De groep kan vrij kiezen of ze wil
winkelen, bezienswaardigheden wil opzoeken en dineren.

19.40

Vertrekken naar het hostel.

20.40

Aankomst in het hostel en vrije avond.

Dag 4: Zondag 6 augustus 2019
08.30

Ontbijt in het hostel.

09.30

Vertrek naar de indoor sneeuwhal Alpincenter.

10.00-17.50

Sneeuwsporten in Alpincenter. Het buffet is de hele dag in het dagticket
inbegrepen.

18.00

Start wandeling naar Tetraëder en beklimmen van de stalenconstructie.

19.30

Vertrek naar de stad Duisburg.

20.00

Start Pub Crawl van 2 uur.

22.15

Vertrekken naar het hostel.

22.45

Aankomst in het hostel.

Dag 5: Maandag 7 augustus 2019
09.00

Ontbijt in het hostel. Koffers inpakken en inladen in de autocar.

12.00

Lunchen in Oberhausen CentrO.
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14.20

Bezoek aan trampolinepaleis Tiger Jump waar de Tiger Jump party zal doorgaan.

15.50

Vertrek naar kermispark Cranger Kirmes.

16.00-19.50

Bezoek aan kermispark Cranger Kirmes.

20.15

Vertrek naar Brussel-Zuid.

21.50

Pauze aan een tankstation.

23.55

Aankomst aan het station van Brussel-Zuid.
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5 Routeplanning
5.1 Dag 1: donderdag 3 augustus
Route: Brussel-Zuid - Hostel Veritas

Figuur 4 Route van Brussel-Zuid naar hostel Veritas

Op donderdag 3 augustus vertrekken we om 08.00 vanuit Brussel-Zuid naar hostel “Veritas
Oberhausen”. Na 1 uur en 20 minuten rijden, houden we een pauze van 30 minuten aan tankstation
Esso op de A73 in Roermond. Om 10.15 vertrekken we terug richting Oberhausen. We komen aan op
onze bestemming om 11.30. De buschauffeur parkeert de autocar op de gratis parking van het hostel.
Aantal kilometers: 238 km
Duur: 2u.43 min.

Route: Hostel Veritas - Zollverein

Figuur 5 Route van hostel Veritas naar mijngebied Zollverein
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Om 13.10 vertrekken we vanuit het hostel naar het mijngebied Zollverein. We parkeren de autocar op
parking A1 waar we een parkeerplek gereserveerd hebben. Om 18.10 nemen we dezelfde route terug
naar het hostel.
Aantal kilometers: 18.1 km
Duur: 24 minuten

Route: Hostel Veritas – Oberhausen CentrO
Dit is de wandelroute van ons hostel naar CentrO
Oberhausen. We wandelen in de noordwestelijke
richting op de Essenerstrasse naar de Knappenstrasse.
We slaan daarna linksaf om op de Essenerstrasse te
blijven. Vervolgens slaan we rechtsaf op de
Centroallee. Hierna slaan we links af op de Centroallee.
Tenslotte wandelen we rechtdoor tot CentrO.

Figuur 6 Wandelroute van het hostel naar
CentrO

Aantal kilometers: 1,7
Duur: 22 minuten

5.2 Dag 2: vrijdag 4 augustus
Route: Hostel Veritas – Moviepark
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Figuur 7 Route van Hostel Veritas naar Movie Park

Deze route leidt ons van het hostel naar Movie Park. We gaan vanuit Essener Str. naar de B223 en
daarna verder naar de A516. Daarna nemen we de A31 naar de Feldhausener Str. in Bottrop. We
nemen afrit 40-Kirchhellen vanaf de A31. Tenslotte nemen we de Feldhausener Str. en Warner-Allee
naar de bestemming.
Aantal kilometers: 25,3 km
Duur: 26 min.

Route: Hostel Veritas – Knippi’s Bowling Palace

Figuur 8 Route van het hostel naar Knippi's Bowling Palace
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Deze route leidt ons van het hostel naar Knippi’s Bowling Palace. De autocar brengt ons tot de
bestemming en rijdt daarna terug naar de parking van het hostel. De autocar komt ons op het
afgesproken uur terug ophalen.
Aantal kilometers: 3,8km
Duur: 10 minuten

5.3 Dag 3: zaterdag 5 augustus
Route: Hostel Veritas – Zoo van Dortmund

Figuur 9 Route vanuit Hostel Veritas naar de Zoo van Dortmund

Vanuit het hostel gaan we naar de A42 vanaf de Essener Str., Hausmannsfeld en Ripshorster Str.
Daarna gaan we verder op de A42. We nemen de A40 naar de Im Rabenloh in Dortmund. Vervolgens
nemen we de afrit richting WDR/SfH vanaf de Rheinlanddamm/B1. Daarna nemen we de Strobelallee,
Ardeystraße en Hagener Str. naar de Mergelteichstraße en komen we aan op onze bestemming.
Aantal kilometers: 51,6 km
Duur: 47 min.

Route: Zoo Dortmund – Dopark Dortmund
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Figuur 10 Route vanuit de Zoo naar Dopark Dortmund

Vanuit de Zoo van Dortmund nemen we de Mergelteichstraße naar de Hagener Str. Vervolgens nemen
we de Ardeystraße en Hohe Str. naar de Hansastraße. Daarna gaan we verder op de Hansastraße.
Tenslotte rijden we naar de Silberstraße en komen we aan op parking DOPARK Tiefgarage.
Aantal kilometers: 5,4 km
Duur: 14 min.

5.4 Dag 4: zondag 6 augustus
Route: Hostel Veritas – Alpincenter Bottrop

Figuur 11 Route vanaf Hostel Veritas naar Alpincenter Bottrop

We rijden vanaf de Ripshorster Str., A42, Devensstraße en Prosperstraße naar Bottrop. Vanuit
Prosperstraße rijden we naar Alpincenter Bottrop.
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Aantal kilometers: 11,2 km
Duur: 21 minuten

Route: Alpincenter – Tetraëder

Figuur 12 Wandelroute vanuit Alpincenter naar Tetraeder

We wandelen vanuit Alpinecenter in 53m in noordoostelijke richting. Daarna slaan we linksaf richting
Hebeleckstraße. Daarna volgen we 180m Hebeleckstraße. Vervolgens slaan we rechtsaf en volgen we
de straat 290m lang. Daarna slaan we weer rechtsaf en volgen we de straat 300m lang. Tenslotte
slaan we links af en volgen we de straat 190m lang.
Aantal kilometers: 1,8 km
Duur: 25 minuten

Route: Tetraëder – Duisburg

Figuur 13 Route vanuit Tetraeder naar Duisburg
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Vanuit Tetraeder nemen we de A42 richting Kardinal-Galen-Straße in Duisburg. Daarna nemen we de
Oberstraße en Steinsche G. naar de Schwanenstraße. We parkeren op parking “Parkhaus Duisburg
Hauptbahnhof” (P2).
Aantal kilometers: 22,9km
Duur: 24min

5.5 Dag 5: maandag 7 augustus
Route: Hostel Veritas – Oberhausen CentrO

Figuur 14 Wandelroute vanuit Hostel Veritas naar CentrO

We wandelen in noordwestelijke richting op Essener Str. naar Knappenstraße. We slaan linksaf om op
Essener Str. te blijven. Daarna slaan we rechtsaf richting Centroallee. Daarna slaan we links af en
komen we aan op onze bestemming.
Aantal kilometers: 1,7 km
Duur: 22 minuten
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Route: Oberhausen CentrO – Tiger Jump

Figuur 15 Wandelroute CentrO naar Tiger Jump

We wandelen in noordoostelijke richting naar Alte Walz. Vervolgens slaan we rechtsaf richting Platz
der Guten Hoffnung. Daarna volgen we de weg naar Platz der Guten Hoffnung. Vervolgens slaan we
rechtsaf naar CentrO-Promenade. Na ongeveer een halve kilometer rechtdoor wandelen, slaan we
rechtsaf naar Zum Aquarium en komen we aan onze bestemming.
Aantal kilometers: 1,5 km
Duur: 18 minuten

Route: Tiger Jump – Cranger Kirmes

Figuur 16 Route vanuit Tiger Jump naar Cranger Kirmes

Vanuit Tiger Jump gaan we de A42 op. Hierna volgen we de A42 naar de Dorstener Str./B226 in Herne.
Daarna nemen we afrit 20 vanaf de A42. Vervolgens gaan we verder op de Dorstener Str./B226.
Tenslotte slaan we af in de Heerstraße naar de An der Cranger Kirche en komen we aan op onze
bestemming.
Aantal kilometers: 23,7 km
Duur: 22 minuten
18

Route: Cranger Kirmes – Brussel-Zuid

Figuur 17 Route vanuit Cranger Kirmes naar Brussel-Zuid

Vanuit parking P+R van Cranger Kirmes vertrekken we terug naar Brussel-Zuid. We volgen de A42
vanaf de Heerstraße en Dorstener Str./B226. Daarna gaan we verder op de A42. Vervolgens nemen we
de A40, A73 en A2. We nemen een pauze aan de Esso op de A2 in Born. Daarna gaan we verder via de
E314 en E40 naar de N23 in Schaarbeek, België. Tenslotte nemen we de afrit richting Centrum/Centre
vanaf de E40.
Aantal kilometers: 258km
Duur: 2u33 min.
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6 De geplande activiteiten
Hieronder vind je de omschrijving van de geplande activiteiten in het Ruhrgebied.

6.1 Het Ruhrmuseum
Dit museum ligt op het voormalig mijnbouwterrein van het Ruhrgebied. In het museum kan je terug
kijken naar de eeuwenoude geschiedenis van het Ruhrgebied. Het museum is gelegen in de oude
kolenwasserij op het terrein van de Zeche Zollverein. De 6000 expositiestukken laten de bezoeker
kennis maken met de geschiedenis en de industrialisering van het Ruhrgebied. De vaste
tentoonstelling laat op verschillende niveaus de verschillende tijdelijke ontwikkelingen zien. Voor de
bezoeker wordt de wandeling door het museum een wandeling van het heden naar het verleden in de
mijnbouw. De buitenkant van het gebouw kan je meteen herkennen aan de gigantische oranje
roltrappen. (nrw vakantie, 2017)

Adres: Gelsenkirchener Str. 181, 45309 Essen/Ruhr, Duitsland
Openingsuren: van maandag tot zondag van 10.00 - 18.00 uur

6.2 Zeche Zollverein
De Kolenmijn en industriecomplex Zeche Zollverein in Essen staat sinds 2001 op de werelderfgoedlijst
van UNESCO. In dit industriecomplex leer je alles over de industrie en hoe het leven er voor de
arbeiders uitzag in die tijd. Men kan er gigantische machines, transportbanden, kolenbunkers,
kolenwasserijen, eindeloze rijen cokesovens en nog zo veel meer zien. Er is ook een leuk restaurantje
en een cafetaria aanwezig in de fabriek. Je kan er tussen de stalen buizen en machines een hapje eten
of van een cappuccino genieten. Tussen de gebouwen en fabrieken wordt tijdens de zomer een
openluchtzwembad geïnstalleerd. Vergeet dus zeker niet je zwemgerief mee te nemen!
(travelboulevard, 2017)

Adres: 45141 Essen, Duitsland
Openingsuren: het terrein is de hele dag open
Openingsuren zwembad: 12.00 - 20.00

Figuur 18 Zeche Zollverein
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6.3 Moviepark
Het Moviepark is het meest complete filmpark van Europa. Dit attractiepark is gelegen nabij Bottrop.
In het park draaien zowel de attracties als de themagebieden om de filmwereld. Zowel de
adrenalinezoekers als waterliefhebbers zullen zich in dit park niet vervelen. (Moviepark Germany, z.j.)

Adres: Warner-Allee 1, 46244 Bottrop, Duitsland
Openingsuren: 10.00 – 20.00

6.4 Alpincenter
Het Alpincenter is een indoorskibaan in de Duitse stad Bottrop. Dit is de langste skihal ter wereld met
een lengte van 640 meter, en een breedte van 30 meter. (Alpincenter, z.j.)
*In het all-inclusive ticket is inbegrepen: inkom, ski + snowboard materiaal, schoenen, eten van het buffet,
softdrinks, warme dranken, 3 alcoholische dranken (wijn of bier) (Alpincenter, z.j.)

Adres: Prosperstraße 299-301, 46238 Bottrop, Duitsland
Openingsuren:
-

Piste: 10.00 – 18.00
Buffet: 11.30 – 18.30
Bar: 10.00 – 19.00

6.5 Tetraëder
Dit is een stalen uitkijktoren op de top van de steenberg Beckstrasse in Bottrop. De toren is gebaseerd
op een wiskundig viervlak. De steenberg is door koolresten gevormd komende van de nabijgelegen
steenkoolmijn. (travelboulevard, 2017)

Adres: Beckstraße, 46238 Bottrop, Duitsland
Openingsuren: De uitkijktoren is doorheen de dag doorlopend toegankelijk.

Figuur 19 Tetraëder
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6.6 Staxite Reisen
Staxite Reisen is een organisatie dat Pub Crawls organiseert in Duitsland maar ook nog in veel andere
landen. Het organiseert ook veel andere activiteiten zoals paintball, karting, watersporten enzovoort.
(Staxite, z.j.)
*In onze reservatie is inbegrepen: persoonlijke gids, gratis shots, gratis toegang tot de clubs, geen wachtrijen,
bezoek aan de beste plaatsen van de stad zonder te moeten zoeken

Adres: Duisburg, Duitsland

6.7 Zoo van Dortmund
De dierentuin van Dortmund bevindt zich grotendeels in een bosrijk gebied. Meer dan 2500 dieren
van 360 diersoorten zijn er gehuisvest. Opvallend zijn vooral de vele Zuid-Amerikaanse dieren die in de
dierentuin te vinden zijn. Ook zijn er een aantal bijzondere dieren uit dat continent, zoals jaguars,
reuzenmiereneters, tamadua's (kleine miereneters), reuzenotters, woudhondjes en jaguarundi's.
(Zoosite, z.j.)

Adres: Mergelteichstraße 80, 44225 Dortmund, Duitsland
Openingsuren: 09.00 – 18.30

6.8 Dortmund centrum
Het hart van Dortmund is een wirwar van straatjes met winkels, afgewisseld met pleinen,
monumenten, beelden en fonteinen. Dortmund zal ook cultuur- en geschiedenisliefhebbers bekoren.
Auto’s worden er zoveel als mogelijk verbannen en je vindt er gezellige straten met veel gelegenheden
om iets te eten of drinken en zeer diverse pleinen. Moderne gebouwen zoals de bibliotheek en de
*RWE-toren staan naast oude getuigen van een rijke geschiedenis. Ook het oude stadhuis heeft een
hypermoderne look gekregen. Het winkelaanbod in de Brückstraße is vooral gericht op jongeren.
Dortmund zal je niet vervelen en je steeds blijven verrassen. (Reisroutes, z.j.)
*Bureauhoofdkantoor

Adres: Dortmund, Duitsland
Openingsuren winkels: 10.00 -19.00

6.9 Tiger Jump
Tiger Jump is een trampolinepaleis voor jong en oud. Tiger Jump biedt sport en plezier aan op
verscheidene manieren. De Tiger Jump party is geschikt voor kleine en grote groepen. Plezier
gegarandeerd! (Tiger Jump, z.j.)

Adres: Zum Aquarium 2, 46047 Oberhausen, Duitsland
Openingsuren: 09.30 – 21.00
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6.10 Cranger Kirmes
De Cranger Kirmes, is de grootste kermis van Nordrhein-Westfalen. Wat oorspronkelijk als
paardenmarkt begon, is nu na het Oktoberfest in München het grootste volksfeest in Duitsland. De
nostalgische draaimolens en de romantische kramen volgen elkaar op. In het reuzenrad heeft de
bezoeker op 60 meter hoogte een fantastisch uitzicht over de industriecultuur van het Ruhrgebied.
Maar er zijn niet alleen kermisattracties op de bijna 5 kilometer lange wegen, ook gezellige cafés zijn
overal te vinden met culinaire kermissnacks, suikerspin en braadworst. De Cranger Kirmes vindt plaats
van 3 tot 13 augustus. (Cranger Kirmes, z.j.)

Adres: An der Cranger Kirche, 44653 Herne, Duitsland
Openingsuren: 09.00 – 00.00

Figuur 20 Cranger Kirmes
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7 Logement
Voor de overnachting in het Ruhrgebied hebben we gekozen voor Hostel Veritas Oberhausen. Deze
keuze maakten we op basis van de goede ligging en een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Het
hostel heeft een gezellige uitstraling en ligt vlakbij het stadscentrum.
Hostel Veritas biedt een comfortabele en vriendelijke sfeer. De gasten kunnen gebruik maken van het
gratis wifi-netwerk in de lobby. In het hostel is er de mogelijkheid om koude en warme maaltijden te
krijgen. Bovendien beschikt het hostel over een TV lounge en een Biergarten. (Hostel Veritas, z.j.)

Figuur 21 Hostel Veritas Oberhausen

Figuur 22 Hostel Veritas Oberhausen
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8 Opdracht reisleiding
De belangrijkste taak voor de reisleider is de groep begeleiden gedurende de hele reis en zorgen voor
een goede afloop van de activiteiten.

8.1 Dag 1: donderdag 3 augustus
Uur

Activiteiten omschrijving

Opdracht reisleider

06.30

Verzamelen op het station van
Brussel-Zuid.

De groep opwachten op het station van Brussel-Zuid

06.45

Inladen van koffers en plaats
nemen in de bus.

Om het Ruhrgebied te mogen binnen rijden hebben
we een milieusticker nodig. De sticker hebben we
online besteld en plakt nu zeker op de autocar.

07.00

Vertrek bus richting Oberhausen
in Duitsland.

Aankondigen dat de chauffeur een pauze neemt om
08.45.

08.45

Pauze van een half uur aan
tankstation Esso op de A73 in
Roermond.

Aankondigen dat iedereen ten laatste om 09.10 terug
de bus moet opstappen.

09.15

Vertrek autocar richting het
hostel in Oberhausen.

10.30

Aankomst aan Hostel Veritas
Oberhausen.

De reisleider checkt de groep in. De groep krijgt nu
de tijd om de koffers uit te pakken. Het hostel biedt
snacks en lunch mogelijkheden aan.
Indien het zonnig weer is, delen de reisleiders nu
mee aan de groep dat ze hun zwemgerief kunnen
meenemen.

12.15

Verzamelen op de parking van het
hostel.

12.20

Vertrek naar het mijngebied
Zollverein.

12.50

Aankomst op parking A1 van het
mijngebied Zollverein.

13.10

Bezoek aan het Ruhrmuseum met
audiogids.

Aankondigen dat iedereen de bus moet opstappen
en controleren of iedereen er is.

Reisleider checkt de groep in en haalt de
hoofdtelefoons.
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15.30

Verzamelen aan de uitgang van
het museum.

Controleren of iedereen aan de uitgang staat.

15.40

Vertrek naar de industriële
complex.

Vertrek naar het industriële complex. De groep is
hier vrij en men kan hier een duik in het zwembad
nemen. Ook is hier een mogelijk om te snacken of
lunchen.

17.40

Einde bezoek Zollverein

Groep verzamelen en vertrek naar de parking.

18.00

Vertrek naar het hostel.

Controleren of iedereen op de parking is en de bus
opstappen.

18.20

Aankomst in het hostel.

19.00

Vrije avond in Oberhausen Centro

Groep 1: Vertrek via de wandelroute naar
Oberhausen Centro waar veel eetgelegenheden zijn.
Dit is een vrije avond, de groep mag zelf beslissen of
ze na het eten terug naar het hostel wandelen of
liever willen uitgaan.

8.2 Dag 2: vrijdag 4 augustus
Uur

Activiteit

Opdracht reisleider

09.00

Ontbijt in het hostel.

09.50

Verzamelen op de parking van het
hostel.

10.00

Vertrek met de autocar naar
Moviepark.

10.30

Aankomst op de parking van
Moviepark.

Ticket kopen aan de hoofdingang. De groep
inchecken en duidelijk afspreken dat iedereen om
17.50 terug aan de uitgang staat.

17.50

Verzamelen aan de uitgang van het
park.

Controleren of de groep voltallig is

18.00

Vertrek naar de parking.

18.10

Vertrek autocar naar het hostel.

Contoleren of de groep voltallig is op de parking.

Controleren of iedereen in de bus zit.
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18.40

Aankomst in het hostel.

18.50

Vertrek naar Knippi’s Bowling
Palace.

Vertrek naar Knippi’s Bowling Palace.

19.05

Aankomst aan het bowlingcentrum.

Vragen naar de gereserveerde tafel.

20.30

Begin bowlingspel, er zijn 2
bowlingbanen gereserveerd.

22.30

Verzamelen op de parking.

22.40

Vertrek naar het hostel.

22.55

Aankomst op de parking van het
hostel.

Controleren of iedereen op de parking staat.

8.3 Dag 3: zaterdag 5 augustus
Uur

Activiteiten omschrijving

Opdracht Reisleiding

08.30

Ontbijten in het hostel

09.20

Verzamelen op de parking van het
hostel.

09.30

Vertrek naar de stad Dortmund.

10.30

Aankomst op parking van de Zoo van
Dortmund.

10.40

Bezoek aan de Zoo van Dortmund.

15.10

Vertrek autocar richting in het
centrum van Dortmund.

15.30

Aankomst autocar op parking
‘DOPARK’. De groep is vanaf nu vrij
in het centrum van de stad.

Duidelijk afspreken dat iedereen om 19.30 uur
terug op de parking moet staan. Dineren is
mogelijk in het centrum van Dortmund.

19.30

Verzamelen op parking DOPARK.

Parkeerticket betalen en controleren of de groep
voltallig is.

19.40

Vertrek autocar naar het hostel.

Controleren of de hele groep op de parking staat.

De groep inchecken. Duidelijk afspreken dat
iedereen om 15.00 uur aan de uitgang staat.
Lunchen is mogelijk in de zoo.
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20.40

Aankomst op de parking van het
hostel. De groep is vanaf nu vrij.

8.4 Dag 4: zondag 6 augustus
Uur

Activiteiten omschrijving

Opdracht reisleiding

08.30

Ontbijten in het hostel.

09.20

Verzamelen op de parking van het
hostel.

09.30

Vertrekt naar de stad Bottrop.

10.00

Aankomst op parking Alpinecenter
Bottrop.

De groep inchecken. Duidelijk afspreken dat
iedereen om 18.20 uur aan de uitgang moet staan.

10.10

Het nemen van skimateriaal en
uitleg skipistes van de
medewerkers.

Meedelen dat eten en drinken de hele dag in het
dag ticket is inbegrepen.

17.50

Verzamelen aan de uitgang van
Alpinecenter.

Controleren of de groep voltallig is.

18.00

Vertrek wandeling naar Tetraeder.

Groep begeleiden naar Tetraeder.

18.25

Aankomst aan Tetraeder.
Wandeling op de stalenconstructie.

Indien het regent de groep verwittigen dat ze
voorzichtig op de trap moeten lopen. Duidelijk
afspreken dat iedereen om 19.50 uur terug
beneden moet zijn.

19.20

Verzamelen beneden de
stalenconstructie.

Controleren of iedereen beneden staat.

19.30

Vertrek naar Duisburg.

De autocar komt ons ophalen en brengt ons naar
de stad Duisburg.

20.00

Aankomst op de parking “Parkhaus
Haubtbahnhof”(P2).

De groep begeleiden naar het centrum waar de Pub
Crawl gids van “Staxite Reisen” ons opwacht.

20.10

Start Pub Crawl van 2 uur.

22.10

Wandelen naar de parking.

Controleren of iedereen op de parking staat.

De groep begeleiden naar de parking. Controleren
of iedereen aanwezig is en parkeerticket betalen.
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22.25

Vertrekken naar het hostel.

22.45

Aankomst in het hostel.

8.5 Dag 5: maandag 7 augustus
Uur

Activiteiten omschrijving

Opdracht reisleiding

09.00

Ontbijten in het hostel.

Meedelen dat iedereen na het ontbijt hun kamers
hun koffers moeten gaan inpakken en gaan inladen in
de autocar.

11.00

Koffers inpakken, kamer netjes
achterlaten en uitchecken.

11.10

Koffers in de autocar plaatsen.

11.30

Start wandeling naar
Oberhausen CentrO.

Groep begeleiden naar Oberhausen CentrO.

12.00

Aankomst in Oberhausen CentrO
waar de groep kan lunchen of de
laatste inkopen kan doen.

Meedelen dat iedereen om 13.50 terug verzameld
moet zijn op de afgesproken plaats.

13.50

Verzamelen aan de afgesproken
verzamelpunt.

14.00

Vertrek wandeling naar Tiger
Jump.

Groep begeleiden naar Tiger Jump.

14.20

Aankomst bij Tiger Jump

Vragen naar de geboekte trampolinezaal. Meedelen
dat iedereen om 15.00 aan de uitgang moet staan.

14.30

Start Tiger Jump Party van 90
minuten.

15.00

Verzamelen aan de uitgang van
Tiger Jump

15.10

Instappen in de autocar die op
de parking staat de wachten

15.15

Vertrek autocar naar Cranger
Kirmes.

Controleren of de groep voltallig is.
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15.50

Aankomst autocar op de gratis
parking P+R. Start wandeling
naar de ingang van de kermis.

16.00

Aankomst op de kermis. De
groep krijgt hier vrijetijd.

19.50

Verzamelen aan de uitgang van
de kermis.

20.00

Vertrek naar de parking van de
autocar.

20.15

Autocar vertrek richting BrusselZuid.

21.50

Pauze van een half uur op de A2
in tankstation Esso in Born.

22.20

Vertrek autocar richting BrusselZuid.

23.55

Aankomst Brussel-Zuid.

Duidelijk afspreken dat iedereen om 19.50 op de
parking moet staan.

Controleren of iedereen op de parking staat.

Meedelen dat ten laatste iedereen om 22.15 de bus
terug opstapt.

Iedereen bedanken voor de fijne reis.

8.6 Overige opdrachten voor de reisleiders
De planning uitdelen aan iedereen uit de groep.
Duidelijk meedelen als er iets gewijzigd is.
Iedere ochtend, middag, avond meedelen wat de planning is.
Enthousiast zijn en iedereen altijd bedanken voor de goede meewerking.

8.7 Adressenlijst
Hieronder vind je de adressen en telefoonnummers van de geplande activiteiten en hostel.
Naam

Adres

Telefoonnummer

Zeche Zollverein

45141 Essen, Duitsland

+49 201 246810

Moviepark

Warner-Allee 1, 46244 Bottrop,
Duitsland

+49 589 554456

Alpincenter

Prosperstraße 299-301, 46238
Bottrop, Duitsland

+49 254 556653
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Tiger Jump

Zum Aquarium 2, 46047
Oberhausen, Duitsland

+49 785 321668

Hostel Veritas Oberhausen Essener Str. 259, 46047
Oberhausen, Duitsland

+ 49 853 684655

8.7.1 Nuttige contactpersonen
Hieronder vind je de contactgegevens terug van nuttige contactpersonen ter plaatse.
Naam

Telefoonnummer

Sabine Stollenwerk (parkeerplaats
Zollverein)

+49 178 51 44 649

DOPARK Westenfor

+49 231 141 17666

Thomas Weber (eventmanager van
Staxite)

+49 69 907 201517

8.8 Zeker meenemen voor de reis
Deze spullen zeker meenemen voor de reis en er voor zorgen dat iedereen uit de groep dit bij heeft.
Makkelijke wandelschoenen
Zwemgerief
Zakgeld om te lunchen, dineren
Regenjas

8.9 Verzekering: Allianz Global Assistance
Wij bieden iedere klant een multirisico verzekering van Allianz Global Assistance aan. Hieronder een
aantal puntjes waarvan de reiziger op de hoogte gebracht moet worden.
onbeperkte medische kosten in het buitenland
medische nabehandelingskosten in het buitenland tot €6250
reisgoed verzekerd tot €1250
annulering van de reis tot €10.000
Terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten in geval van:
 verdwijning of kidnapping
 overlijden van kat of hond
 diefstal van identiteitsdocumenten of visum, weigering van visum, toegangsweigering tot
het land.
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 ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, een familielid tot de 2de graad
(Allianz Assistance, z.j.)
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9 Communicatieplan
In dit communicatieplan vindt u een overzicht van de communicatieacties die we met de deelnemers
dienen te onderhouden. Wij hebben alvast de communicatietools geselecteerd waarvan wij denken
dat het ons dichter bij de klanten gaan brengen.
Een krachtige website, engagerende sociale media en welgekozen e-mailcommunicatie zijn vandaag
de dag onmisbare middelen om klanten hun aandacht te trekken én te behouden. Samen vormen
deze tools de ideale communicatiecocktail voor de doelgroep die we voor ogen hebben.
De communicatieacties worden in chronologische volgorde weergegeven. We hebben ons hiervoor
gebaseerd op de “customer journey” van personen bij het aanschaffen van producten of diensten.
Aan bod komen de communicatiekanalen, wanneer we welke communicatie uitsturen en wat er best
in staat. Op die manier krijgen we een globaal beeld van de nodige acties.
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9.1 Doelgroep
Hieronder vindt u de analyse van de doelgroep terug.
•
•

•

Geografische locatie: België, Limburgse gemeenten
Leeftijdsgroep: Gemiddeld mensen tussen de 18 en 25 jaar. Dit zijn mensen geboren tussen
1992 en 1999, zij behoren voornamelijk tot Generatie Y en Generatie Z.
Generatie Y zijn mensen die geboren zijn tussen 1987-1995.
Generatie Z oftewel de nieuwe generatie, zijn mensen die geboren zijn vanaf 1996 tot heden.
Geslacht: man en vrouw
Beroep: Generatie Y doet op dit moment haar intrede op de arbeidsmarkt. Werknemers van
generatie Y zijn hard nodig om de uitstroom van de ‘babyboomers’ als gevolg van de
vergrijzing op te vangen.
Generatie Z zijn de werknemers van de toekomst. Een groot deel van hen zit nog op school,
maar gaat binnen enkele jaren de arbeidsmarkt betreden.
Psychografisch:
o Levenshouding: Voor generatie Y zijn inhoudelijke factoren in interne communicatie
belangrijk. Zij zijn opgegroeid met grote technologische veranderingen. Ontwikkelen,
leren en opleiden staan centraal, levenslang leren wordt voor hun noodzakelijk.
Voor generatie Z is zelfontplooiing hun levensmotto, werk is belangrijk maar ze doen
veel aan jobhoppen.
o

•

Koopgedrag: Zowel generatie Y als Z zijn gewend aan zelf zoeken en selecteren van
informatie via bijvoorbeeld internet. Zij zijn opgegroeid met een overvloed aan
informatie en communicatie via een enorme hoeveelheid aan kanalen. Dit heeft hen
handig gemaakt in het snel switchen, filteren en selecteren van informatie. Nieuwe
technologieën maken nieuwe samenwerkingen mogelijk.

Communicatief mediagedrag: Zowel generatie Y als Z zijn van jongs af aan gewend om met
computers te werken en communiceren grotendeels met de buitenwereld via de computer
of smartphone. Omdat jongeren gewend zijn aan deze vormen van communicatie, is het te
verwachten dat zij deze middelen anders inzetten dan oudere generaties. En zullen ze niet
alleen anders met deze middelen omgaan, maar ook sneller. Het gebruik van interactieve
media maakt dat jongeren gewend zijn aan een snelle reactie op hun ideeën en vragen. Als
de gewenste reactie niet snel genoeg komt, zoeken ze direct naar andere
informatiebronnen.

(Verhoeven & Reerink, 2009) (liefdevoortalent, 2016) (Gonstra, 2016)
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9.2 I.D.S.autocars
Hieronder wordt de visie, missie en verklaring van het logo beschreven. Ook de doelstelling en
beperkingen van de rondreis in het Ruhrgebied zijn hier beschreven.

9.2.1 Visie
I.D.S.autocars profileert zich als een onderneming dat jongerenreizen organiseert op hippe
bestemmingen.

9.2.2 Missie
De missie van I.D.S.autocars is om jongeren warm te maken om met de autocar te reizen. Dit willen
we doen door bestemmingen te observeren en geschikte activiteiten te zoeken voor onze doelgroep.
I.D.S.autoars streeft naar een optimale bereik van jongeren via verschillende communicatiekanalen. .

9.2.3 Verklaring logo
I.DIS.autocars doen er alles aan om de dromen van jonge
mensen waar te maken. Reizen voor een schappelijke prijs naar
hippe bestemmingen met een comfortabele autocar. Door met
leeftijdsgenoten in een autocar te reizen wordt de
samenhorigheid gevoel groter en worden er vrienden voor het
leven gemaakt.

9.2.4 Doelstelling
I.DI.S.autocars zorgt ervoor dat op 7 augustus 2017, 30
jongeren willen meereizen met de autocarrondreis in het
Ruhrgebied

9.2.5 Beperkingen
• Budget: €550
• Beschikbaarheid: tot 30 personen
• Leeftijd: 18 tot 25 jaar

Figuur 23 Logo van
I.D.S.autocars
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9.3 Communicatiekanalen
Hieronder worden de verschillende communicatiekanalen beschreven die we gaan gebruiken om onze
boodschappen door te geven aan het publiek. Social media gaat het meeste effect hebben op onze
doelgroep. Ook de frequentie van de precieze acties worden hier toegelicht.

9.3.1 Facebook
We spenderen als consument steeds meer tijd op Facebook. We gaan dus zeker Facebook gebruiken
om de jongeren warm te maken voor de rondreis. Het is belangrijk om de Facebook gebruikers aan te
zetten tot actie. De doelgroep aanzetten tot reageren en delen laat zien dat we actief zijn op dit
kanaal. Bovendien is Facebook gratis maar het kost wel tijd.
Op woensdag heeft Facebook het grootste bereik. Een sfeerfoto van de aangeboden reis op
woensdag plaatsen is dus een ideaal idee om de mensen warm te maken voor hun bezoek. De
bezoeker ziet de prachtige beelden en zal interesse krijgen om mee te reizen. Ook organiseren we vijf
maanden voor de rondreis in het Ruhrgebied een wedstrijd voor een gratis ticket. Het bericht voor de
wedstrijd delen we frequent op onze Facebookpagina.
Goed om te weten

FACEBOOK

Website focus

Wat spreekt aan?

Wanneer posten?

Delen van nieuws,
content
en verhalen – “Likes &
Comments”

 Groot bereik
 Veel content delen
 Gemakkelijk toevoegen
van links

 Dinsdag, woensdag en
zondag

(Sorokina, 2014); (Claesen, 2014)

9.3.2 Instagram
Op Instagram moeten er frequent sfeerfoto’s of foto’s met een inspirerende quote geüpload worden.
Ook houden we onze Instagram account interessant door belevingen vast te leggen in plaats van het
product. We laten niet enkel onze bestemmingen zien maar we uploaden ook foto’s van klanten die al
met ons meegereisd hebben.
Wij trachten bij het plaatsen van een tekstbericht of een foto/video met tekstbericht het aantal
karakters te beperken tot 150 voor een optimale betrokkenheid. Op Instagram is het iedere dag
interessant om te socializen, best doen we dit wel in de ochtend of in de avond vanaf 18.00 uur. We
zijn zeer frequent en posten minstens één keer om de twee weken een foto. Ook gebruiken we de
nodige hashtags voor een optimale bereik. (karelgeenen, 2017)
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9.3.3 Email
We versturen naar iedereen uit het klantenbestand een e-mail met een update van nieuwe
aanbiedingen. Deze email wordt best op het begin van iedere maand verstuurd. In iedere email wordt
er verwezen naar de website die ook altijd up-to-date moet blijven.

Het versturen van e-mails is voor de geanalyseerde doelgroep een uiterst geschikte vorm van
communicatie. Alsook voor het versturen van de maandelijkse nieuwsbrief. Daarbij is kennisgeving via
deze weg gratis. Na deze datum is bekijken van je mail dagelijks nodig voor eventuele vragen, gemaakte
inschrijvingen enzovoorts. (Geniuswhale, 2017)

9.3.4 Nieuwsbrief
Informatie en nieuwe acties kunnen over onze reizen kunnen via een nieuwsbrief het best verzonden
worden .Een nieuwsbrief schept vertrouwen bij de klant. Het geeft hem goede raad. Bovendien maken
we om de twee weken een afspraak met de lezer. In onze nieuwsbrieven wordt er altijd een link naar
onze social media pagina’s verwezen. (De Kleijn, z.j.)

Een nieuwsbrief is hét medium om te tonen dat u de expert bent op wie uw lezers wachten. Een
nieuwsbrief legt de klant in de watten met:
-

-

Maandelijkse nieuwtjes
- Reistips
Hartverwarmende getuigenissen van klanten
(e-nieuwsbrief, z.j.)

9.3.5 Twitter
Wij gebruiken Twitter om onze acties mee te delen, artikels en sfeerfoto’s. Maar ook gebruiken we
Twitter om reacties te ontvangen van alle potentiële klanten. Mensen hebben het op Twitter vaak
over de producten die ze gebruiken. Daarom is Twitter een uitstekende plek om klantenservice te
bieden. Het is dus belangrijk om iedere dag met uw volgers te communiceren.

Twitter is een sociaalnetwerk dat zelfs gebruikt wordt door de overheid, openbare diensten,
televisiezenders enzovoort. Jongeren willen de dag van vandaag snelle en transparante communicatie.
Ze hebben vaak het geduld niet meer om een contactformulier in te vullen en dagen te wachten voor ze
antwoord krijgen op die ene vraag. Communicatie met klanten is de laatste jaren van
eenrichtingsverkeer naar dialoog geëvolueerd. Daar draait social media nu om: een conversatie aangaan
en relaties opbouwen met klanten. (Omcollective, z.j.)
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9.3.6 Snapchat
Wij doen mee met het vertellen van ons verhaal via de populaire sociale media kanaal Snapchat. Door
gebruik te maken van de functie “stories” kunnen we perfect een tijdelijke actie aanbieden. Door het
direct reageren op een bericht, maken we het contact met de klant persoonlijker. De snapchatter
raakt hierdoor meer betrokken tot het merk of bedrijf.

Na statistieke onderzoek is gebleken dat Snapchat wereldwijd meer dan 5 miljard views per dag
behaald. Dat zijn er 1 miljard meer dan op Youtube. Dagelijks zijn er meer dan 100 miljoen snapchatters
wereldwijd en dat blijft maar groeien. Snapchat is uitermate geschikt voor mobiel. Bij Snapchat heb je
geen competitie met andere aanbieders want elk account is 100% zichtbaar. (Omcollective, z.j.)

9.3.7 Website/Blog
Onze website moet de bezoeker meer informatie geven over het bedrijf. Het is belangrijk dat men
direct onze contactgegevens kan vinden. De verschillende beschikbare aanbiedingen zullen altijd
duidelijk weergegeven worden. Om nieuwe klanten aan te trekken en oude klanten te behouden,
moet de website altijd geüpdatet worden indien er nieuwe aanbiedingen zijn.
Ook zal er een link verwezen worden naar de blog. We zullen na iedere uitgevoerde reis een blog
schrijven. Zo kunnen we interesse opwekken en meer reizigers aantrekken. Op de website zorgen we
voor duidelijke links die een rechtstreekse toegang naar de sociale media kanalen bieden.
Het is belangrijk dat onze website responsive is, dit wil zeggen: de inhoud en vormgeving past zich aan
de grootte van het scherm van de smartphone. Meer en meer mensen gebruiken hun smartphone om
te surfen op het internet. Wanneer de website niet responsive is, kan dit voor grote frustraties zorgen
wanneer de mobiele bezoekers doorheen de website willen navigeren.
Een responsive site is sneller dan een gewone website. Wanneer een bezoeker lang moet wachten tot
de webpagina is geopend, is de kans groot dat deze bezoeker de website zal verlaten. (Inventis, 2015)

9.3.8 Brochure
Voor ieder seizoen publiceren wij een brochure met ons aanbod van reizen. Deze publiceren we online
op onze website maar we hebben deze ook in onze rekken in het kantoor liggen. Ook in onze
brochures zijn aantrekkelijke foto’s een must. Een foto zegt namelijk meer dan honderd woorden.

9.3.9 Rapporteren en bijsturen
Elke maand is er een opvolgvergadering gepland met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen,
om na te gaan of de omstandigheden nog dezelfde zijn en of het communicatieplan aangepast moet
worden. Na 6 maanden wordt nagegaan of de doelstelling bereikt is en worden de belangrijkste
conclusies samengevat. (communicatieplan, 2005)
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9.3.10 Voorbeeld contentplan
Dit is de contentplan voor de maand april voor de autocarrondreis in het Ruhrgebied.

Datum

Actie

Medium

Content

Extra

01/04/19

Artikel ter
ondersteuning van
autocarreizen

Facebook, Twitter,
Instagrampagina

Artikel omtrent autocarreizen in het Ruhrgebied. Meer
informatie geven over wat er te doen is in het Ruhrgebied.

Hashtag: #autocarszijncool
#industrietoerisme #Ruhrgebied

05/04/19

Wedstrijd gratis
rondreis met de
autocar

Facebook,
Instagrampagina,
Twitter + nieuwsbrief
van de autocarist

Facebookpost en nieuwsbrief met de mededeling dat er een
wedstrijd te winnen valt. ‘Deel onze rondreis op je eigen tijdlijn
met de hashtag #autocarszijncool. Schrijf daarbij in een korte
motivatie waarom jij met ons mee wilt reizen.’

Hashtag: #autocarszijncool
#reismetonsmee #industrietoerisme
#Ruhrgebied

07/04/19

Sfeerfoto

Instagrampagina,
Twitter, Snapchat

Deel een sfeerfoto van het Ruhrgebied en gebruik de nodige
hashtags.

Hashtag: #autocarszijncool
#reismetonsmee #industrietoerisme
#Ruhrgebied

13/04/19

Actiefoto’s,
mededelingen,
sfeerfoto’s

Snapchat,
Instagrampagina,
Twitter

Actiebeelden van de wedstrijd, sfeerfoto’s, mededelingen
meedelen via deze social media-kanalen voor een optimaal
bereik van jongeren.

Hashtag: #autocarszijncool
#reismetonsmee #industrietoerisme
#Ruhrgebied

18/04/19

Wedstrijd gratis
rondreis met de
autocar

Facebook,
Instagrampagina,
Twitter + nieuwsbrief
van de autocarist

Facebookpost en nieuwsbrief met de mededeling dat er een
wedstrijd te winnen valt. ‘Deel onze rondreis op je eigen tijdlijn
met de hashtag #autocarszijncool. Schrijf daarbij in een korte
motivatie waarom jij met ons mee wilt reizen.’

Hashtag: #autocarszijncool
#reismetonsmee #industrietoerisme
#Ruhrgebied
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24/04/19

Sfeerfoto

Instagrampagina,
Twitter, Snapchat

Deel een belevingsfoto van SGautocars en gebruik de nodige
hashtags.

Hashtag: #autocarszijncool
#reismetonsmee #industrietoerisme
#Ruhrgebied

30/04/19

Wedstrijd gratis
rondreis met de
autocar

Facebook,
Instagrampagina,
Twitter

Laatste Facebookpost met de mededeling dat er een wedstrijd te
winnen is. De winnaar van deze wedstrijd wordt bekend gemaakt
in de maand mei. ‘Deel onze rondreis op je eigen tijdlijn met de
hashtag #autocarszijncool. Schrijf daarbij in een korte motivatie
waarom jij met ons mee wilt reizen.’

Hashtag: #autocarszijncool
#reismetonsmee #industrietoerisme
#Ruhrgebied

40

10 Uitgewerkte tool
Hieronder vindt u een uitgewerkte communicatie tool.

Figuur 24 Wedstrijd Ruhrgebied op de Facebookpagina van SGautocars

De link naar de Facebook pagina van SGautocars: https://www.facebook.com/SGautocars

41

11 Prijscalculatie
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