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VOORWOORD
RuhrTour is een autocarspecialist, gespecialiseerd in autocarrondreizen doorheen het Ruhrgebied en
omgeving. Om de autocarsector in het toerisme te ‘boosten’ en sexyer te maken voor jongeren,
heeft RuhrTour een autocarreis uitgestippeld naar het Ruhrgebied, afgestemd op jongeren tussen 18
en 25 jaar. In deze bundel wordt het draaiboek beschreven van deze vijfdaagse rondreis. Dit
draaiboek vormt de leidraad voor de reisbegeleider/reisbegeleidster, die de jonge reizigers zal
begeleiden.
Wij, bij RuhrTour, hebben bewust gekozen geen thema door te voeren in deze rondreis. Dit was
vooral een kwestie van ons niet verplicht te voelen bepaalde activiteiten uit te voeren. Doorheen het
Ruhrgebied worden er zóveel verschillende activiteiten aangeboden dat het zonde zou zijn, mochten
deze ‘uit de boot vallen’ omdat ze niet zouden aansluiten bij het thema.

2

INHOUDSOPGAVE
VOORWOORD

2

INLEIDING

6

1 HET RUHRGEBIED: ALGEMENE INFORMATIE

7

1.1 DUISBURG

8

1.2 ESSEN

8

1.3 GELSENKIRCHEN

8

1.5 DORTMUND

2 REISPROGRAMMA

8

9

2.1 DAG 1: BRUSSEL-ZUID – DUISBURG

9

1.4 BOCHUM

2.1.1 HET DAGOVERZICHT

8

9

2.1.2 DE ACTIVITEITEN

12

2.2 DAG 2: DUISBURG – ESSEN

15

2.1.3 DE REISROUTE

2.2.1 HET DAGOVERZICHT

13

15

2.2.2 DE ACTIVITEITEN

17

2.3 DAG 3: ESSEN – GELSENKIRCHEN

19

2.3.2 DE ACTIVITEITEN

21

2.4 DAG 4: GELSENKIRCHEN – BOCHUM

24

2.2.3 DE REISROUTE

2.3.1 HET DAGOVERZICHT
2.3.3 DE REISROUTE

2.4.1 HET DAGOVERZICHT

2.4.2 DE ACTIVITEITEN

2.4.3 DE REISROUTE

18

19
22

24

26

27
3

2.5 DAG 5: BOCHUM – DORTMUND – BRUSSEL-ZUID

30

2.5.2 DE ACTIVITEITEN

2.5.3 DE REISROUTE

32

3 DE ACCOMMODATIE

35

3.1 DJH JUGENDHERBERGE DUISBURG LANDSCHAFTSPARK

35

3.3 GÄSTEHAUS BISMARCK GELSENKIRCHEN

3.4 DJH JUGENDHERBERGE BOCHUM

37

4 PRIJSCALCULATIE

38

5 COMMUNICATIEPLAN

41

5.1 DOELGROEP

41

2.5.1 HET DAGOVERZICHT

3.2 DJH JUGENDHERBERGE ESSEN

5.2 SMART – DOELSTELLINGEN

30
33

35

37

41

5.3 KANALEN

41

5.3.2 FACEBOOK

42

5.3.4 YOUTUBE

43

5.3.1 WEBSITE

5.3.3 INSTAGRAM

42

42

43

5.4 WEDSTRIJDEN

6 UITGEWERKTE COMMUNICATIE-ACTIE

44

7 BIJLAGEN

45

7.1 ROUTE AUTOCAR

45

7.1.2 DAG 2

47

7.1.1 DAG 1
7.1.3 DAG 3
7.1.4 DAG 4

45
51
54
4

7.1.5 DAG 5

56

5

INLEIDING
Zoals eerder aangehaald, wordt in deze bundel een draaiboek beschreven. Dit draaiboek dient als
leidraad voor de reisbegeleider, met andere woorden: voor u. U vindt hierin allerlei belangrijke en
relevante informatie terug. Het is zaak dat u dit draaiboek ten alle tijden bij de hand heeft gedurende
de rondreis, wanneer u met de reisgroep op pad bent. Het draaiboek is een handleiding, zodat u
perfect weet wat er op de planning staat en wat er eventueel nog dient te gebeuren (zoals onder
andere het afhalen van tickets). Aan deze rondreis zullen dertig personen deelnemen. U bent als
reisbegeleider verantwoordelijk voor de gehele groep en voor het goede verloop van deze rondreis.
In het draaiboek wordt als eerst een extra woordje uitleg gegeven over het Ruhrgebied zelf en de
steden die gedurende deze rondreis bezocht zullen worden. Hierdoor kunt u de groep alvast een
‘heads up’ geven over dit onderwerp.
Vervolgens wordt het dagprogramma uit de doeken gedaan. Dit gebeurt aan de hand van een
ordelijke tabel met een uurrooster. Een bijgevoegde kaart toont u de weg van en naar elk
afgesproken punt. U vindt hier de uitgeschreven route, alsook de geschatte rij-/wandeltijd terug. Zo
heeft u steeds voor elke dag een overzichtelijk en gestructureerd plan bij de hand. Na elke planning
wordt er informatie gegeven over de verschillende activiteiten die op die dag plaatsvinden. Daarna
wordt er een beknopt overzicht gegeven van de lunch- en dinermogelijkheden per dag. Tot slot
worden de accommodaties besproken die RuhrTour voorzien heeft in elke stad.
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1

HET RUHRGEBIED: ALGEMENE INFORMATIE

Het Ruhrgebied is een regio in Duitsland, gelegen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De regio is
vooral gekend omwille van haar industrie. Tijdens de Industriële Revolutie, die plaatsvond in heel
Europa gedurende de 19de eeuw, groeide het Ruhrgebied uit tot een van Europa’s grootste
industriegebieden.
Het Ruhrgebied telt ongeveer 5,3 miljoen inwoners, verspreid over 53 steden en stadjes. Het gebied
wordt omsloten door de Rijn in het westen, de Ruhr in het zuiden en de Lippe in het noorden. Zoals
de naam ‘Ruhrgebied’ al aangeeft, is de regio vernoemd naar de Ruhr, een zijrivier die bij Duisburg
de Rijn instroomt.
Voor de Industriële Revolutie was de regio een plattelandsregio. Opmerkelijk is wel dat er al naar
steenkool – het zwarte goud – gedolven werd tijdens de middeleeuwen. Door de uitvinding van de
stoommachine werd het mogelijk om op grote schaal steenkool te delven. In combinatie met
ijzererts, werd het Ruhrgebied aantrekkelijk voor de vestiging van staalindustrie. Via water- en
spoorwegen was het mogelijk om de vervaardigde goederen snel en gemakkelijk te transporteren.
De mijnen en de staalindustrie breidde almaar uit. Dit had tot gevolg dat andere industrietakken zich
in het Ruhrgebied begonnen te vestigen, zoals chemische bedrijven en de eerste autofabrikanten.
Ook talrijke logistieke bedrijven maakten deel uit van het industriegebied, om de vanaf hier de
producten verder te distribueren.
Het hoeft niet te verbazen dat met deze groei in werkgelegenheid, er ook een toename in de
bevolking plaatsvond. Van 1850 tot 1925, dus op 75 jaar tijd, steeg het aantal inwoners van 400.000
naar ongeveer 4.000.000.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het Ruhrgebied het centrum van de Duitse industriële
oorlogsproductie. Het werd dan ook zeer vaak gebombardeerd. Vele steden in het Ruhrgebied doen
dus modern aan, omdat ze na de Tweede Wereldoorlog opnieuw opgebouwd moesten worden.
Sinds enkele jaren is de industrie in het Ruhrgebied erop achteruitgegaan, mede door de onhoudbare
concurrentie met lageloonlanden. Omdat hun oude functie verviel en zij vaak geen nieuwe functie
kregen, stonden vele gebouwen op het punt gesloopt te worden. Om dit te verhinderen, zijn
sommigen bestemd tot ‘industrieel erfgoed’. Er kan dus gezocht worden naar een alternatieve
bestemming voor deze gebouwen. Voorbeelden hiervan zijn onder meer het Zeche Zollverein in
Essen en Landschaftspark in Duisburg. De regio heeft over het algemeen een heuse
gedaantewisseling ondergaan: van een grauwe industriestad tot een moderne cultuurmetropool. In
2010 werd de gehele Ruhrmetropool uitgeroepen tot culturele hoofdstad van Europa.
Sinds 2012 is het Ruhrgebied bestemd tot beschermd milieugebied. Dit wilt onder andere zeggen dat
bijvoorbeeld erg vervuilende auto’s het gebied niet meer in mogen rijden. Dit komt vooral de natuur,
die jarenlang heeft afgezien van de zware industrie, ten goede. Het resultaat hiervan in het
Ruhrgebied is een prachtig contrast tussen enerzijds de industriële gebouwen die getuigen van het
verleden en anderzijds de prachtige natuur en moderne, herbestemde en gerestaureerde gebouwen
die een blik gunnen in de toekomst.
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1.1

DUISBURG

Duisburg is een stad, gelegen op het punt waar de Ruhr en de Rijn samenvloeien. De stad telt
ongeveer 480.000 inwoners. Duisburg was gedurende de 19de eeuw eerst gekend omwille van de
tabaks- en textielindustrie. Gedurende de 20ste eeuw werden de eerste kolenmijnen geopend. Zij
trokken de staal- en ijzerindustrie naar de stad. De haven van Duisburg staat bekend als de grootste
binnenhaven van Europa. Vandaag is Duisburg een levendige stad, die voor ieder wat wils biedt.

1.2

ESSEN

Essen is een stad met bijna 570.000 inwoners. Hoewel ze al in de eerste eeuw na Christus bestond,
werd ze pas gedurende de 19de eeuw een stad met enig belang, uiteraard dankzij de industrie. Essen
is dus een stad met lange geschiedenis. Niet het samenspel van oude en moderne gebouwen, de
bijzondere architectuur of de lange geschiedenis van de stad zijn zo bijzonder, maar wel het feit dat
Essen van haar industrieel verleden industrieel erfgoed gemaakt heeft. Een mooi voorbeeld hiervan
is het Zeche Zollverein, een koolmijn die op de Unesco Werelderfgoedlijst staat.

1.3

GELSENKIRCHEN

Gelsenkirchen is de volgende stad die op het programma staat. Deze stad telt ongeveer 250.000
inwoners. Gelsenkirchen is gekend als thuisstad van de professionele voetbalclub FC Schalke 04. Tot
het midden van de 19de eeuw was het een dunbevolkte stad, waar landbouw de primaire vorm van
tewerkstelling en inkomsten was. In 1875 kreeg Gelsenkirchen stadsrechten door de permanente
vestiging van zware industrie. In 1907 werd het centraal station van Gelsenkirchen gebouwd, omdat
het eerste station de bevolkingstoename niet meer aankon. Net zoals andere industriesteden in het
Ruhrgebied, is ook de industrie in Gelsenkirchen sinds enkele jaren achteruitgegaan. Ook hier
probeert men het industrieel verleden in te zetten als toeristische trekpleister.

1.4

BOCHUM

Na Gelsenkirchen staat Bochum op het programma. Bochum telt circa 360.000 inwoners en is groot
geworden door de mijnbouw. In deze stad werd geschiedenis geschreven toen men ontdekte hoe
men staal in vormen kon gieten. De eerste producten die aan de hand van deze techniek vervaardigt
werden, waren klokken. Een 15.000 kg wegende klok, die voor het stadhuis staat, is een herinnering
aan deze periode. Na de sluiting van de mijnen, verschoof de focus naar technologie en
dienstverlening.

1.5

DORTMUND

Als laatste stad in dit reisprogramma wordt Dortmund bezocht. Deze stad telt ongeveer 580.000
inwoners en is daarmee de grootste stad in het Ruhrgebied. Dortmund is bekend omwille van zijn
voetbalclub Borussia Dortmund. Het was ook was een industriestad, bekend omwille van de staal-,
kolen- en bierindustrie. Er wordt namelijk al bier gebrouwen sinds 1293! Vandaag de dag ligt de
focus vooral op de technologie- en dienstensector.
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2

REISPROGRAMMA

Hieronder volgt een overzicht van het reisprogramma. Dit begint met een gestructureerd schema per
uur voor elke dag. Hierna worden de activiteiten van die dag kort uitgelegd. Vervolgens worden de
reisroutes en –tijden uitgeschreven en toegelicht aan de hand van kaarten. 1 Er wordt ook vermeld in
welk hotel overnacht zal worden.

2.1

DAG 1: BRUSSEL-ZUID – DUISBURG
2.1.1 HET DAGOVERZICHT

Uur

Activiteit

Taak reisbegeleider

07:00

Samenkomst aan Brussel-Zuid 
Koffers inladen + opstappen

U controleert of de 30 deelnemers
aanwezig zijn a.d.h.v. inschrijflijst, te
verkrijgen bij organisatie RuhrTour.

07:30

Vertrek vanuit Brussel-Zuid

U overloopt de regels omtrent gedrag in
de autocar en tijdens de rondreis.
Onderweg vertelt u iets meer over het
Ruhrgebied, de steden en het
programma. U geeft extra informatie
over de activiteiten die vandaag
plaatsvinden: 2.1.2 De activiteiten, p. 10.

10:30

Aankomst Landschaftspark
[Emscherstraße 71 – parkeerplaats
voor autocar]

U meldt de groep aan in het
bezoekerscentrum voor de GPS-Schattentocht. De groep wordt in 3 groepen
verdeeld. Bij aanmelding krijgt u 3 roadbooks en 3 GPS-toestellen, die de
groepen nodig hebben. Zij volgen de rode
route.
U spreekt met de groep af om, na afloop,
samen te komen aan de Emscherstraße
71 (waar de autocar hen afgezet heeft).
Na het afzetten van de groep, rijdt de
autocar naar de Landfermannstraße,
waar er een gratis parkeerplaats voor

1

Hierbij moet vermeld worden dat in het dagprogramma enkel de routes per fiets of te voet onder uw begeleiding worden
getoond. De routes die afgelegd worden per autocar kunt u terugvinden in de bijlagen.

9

bussen is. De autocar wordt vandaag niet
meer gebruikt (route: zie bijlage).
10:30 – 12:30

GPS – schattenzoektoch in het
Landschaftspark

Om 12:30 wacht u de groep op aan de
autocar.

12:30 – 12:45

Emscherstraße 71: fietsen afhalen
bij Niederrheinrad (verhuurstation)

U meldt de groep aan in het
verhuurstation. Er zijn 30 fietsen
gereserveerd.

12:45 – 13:10

Fietsen naar TIC Duisburg
Königstraße 86

U begeleidt de groep per fiets naar
Königstraße 86. Dit is ook het
afspreekpunt na de lunch.

13:10 – 14:10

Lunch in de omgeving van het TIC

Na afloop van de lunch wordt de groep
terug verwacht aan het TIC.

14:20

U meldt de groep aan in het TIC. De
groep wordt in 2 gedeeld voor deelname
aan de fietstour.

14:20 – 16:20

Fietstour door Duisburg

U wacht de groep na afloop op aan het
TIC.

16:30 – 17:00

Fietsen naar Emscherstraße 71:
inleveren fietsen bij Niederrheinrad

U begeleidt de groep terug naar het fietsverhuurstation aan de Emscherstraße 71
om de fietsen terug in te leveren.

17:00 – 17:10

Inleveren fietsen

U meldt de groep aan in het
verhuurstation om de fietsen in te
leveren.

17:10 – 17:15

Wandelen naar DJH Jugendherberge
Duisburg Landschaftspark

U begeleidt de groep te voet vanaf de
Emscherstraße naar de jeugdherberg.

17:15 -17:45

Check-in

De kamerindeling gebeurt onderling. Per
kamer gaat 1 verantwoordelijke zich
aanmelden aan de receptie om de sleutel
af te halen.
Voordat iedereen de kamer opgaat, laat
u hen eraan denken dat zij voor morgen
extra kledij dienen mee te nemen voor de
kanotocht.

17:45 – 19:00

Opfrismoment

10

vanaf 19:00

Diner in de omgeving + vrije avond
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2.1.2 DE ACTIVITEITEN
2.1.2.1 GPS-SCHATTENZOEKTOCHT IN HET LANDSCHAPSPARK
Waar ooit het ruwe ijzer door de staalgieterij vloeide,
wordt vandaag de dag met de meest moderne
technieken naar verborgen schatten gezocht. De
bedoeling is om via GPS-coördinaten bepaalde
plaatsen in de staalfabriek te zoeken. Op deze
plaatsen krijgen de deelnemers enkele opdrachten
die naar moeilijkheidsgraad variëren. Het is de bedoeling dat de rode route uit het roadbook gevolgd
wordt met behulp van een GPS-toestel per groep. Het winnende team wordt beloond met een
‘schat’.
2.1.2.2 FIETSTOUR
Duisburg is een stad met veel natuur. Aan de hand van deze
fietstour wordt deze natuur ontdekt in combinatie met de
industriële geschiedenis van de stad. De gids stopt onderweg
verschillende keren om spannende verhalen en anekdotes te
vertellen over de stad en haar gebouwen, te midden van een
groen decor. Fietsen is een leuke, sportieve en milieuvriendelijke
manier om een stad te ontdekken.
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2.1.3 DE REISROUTE
LANDSCHAFTSPARK – TIC DUISBURG (CA. 25 MIN.)

Figuur 1: Route per fiets Landschaftspark (Emscherstraße 71) - TIC (Königstraße 86). Overgenomen van
Google Maps.
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TIC DUISBURG – LANDSCHAFTSPARK (CA. 25 MIN.)

Figuur 2: Route per fiets TIC Duisburg [Königstraße 86] naar Landschaftspark [Emscherstraße 71].
Overgenomen van Google Maps

LANDSCHAFTSPARK – DJH JUGENDHERBERGE DUISBURG LANDSCHAFTSPARK (CA. 6 MIN.)

Figuur 3: Route te voet Landschaftspark [Emscherstraße 71] - DJH Jugendherberge Duisberg Landschaftspark
[Lösorter Straße 133]. Overgenomen van Google Maps.
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2.2

DAG 2: DUISBURG – ESSEN
2.2.1 HET DAGOVERZICHT

Uur

Activiteit

Taak reisbegeleider

07:00 – 08:15

Ontbijt + Check-uit

Elke kamerverantwoordelijke checkt uit
na het ontbijt. Na het ontbijt worden ook
de koffers terug ingeladen in de autocar.
U ziet hierop toe en u zorgt ervoor dat de
gehele groep op tijd in de autocar zit.

08:15

Vertrek naar Essen:
Kampmannbrücke 35

Onderweg naar Essen doet u de
dagplanning van vandaag uit de doeken.
U geeft extra informatie over de
activiteiten: 2.2.2 De activiteiten, p. 15.

08:50

Aankomst Essen

09:00 – 12:30

Kanotocht

Gedurende de kanotocht, wacht u samen
met de autocar op de parking totdat de
groep aankomt aan het Kanostation
Kupferdreh [Kampmannbrücke 35]. Na
afloop kleden de deelnemers zich om
indien nodig. Hiervoor zijn 30 min.
voorzien. Daarna vertrekt de autocar
naar Zollverein Parkplatz A2.

12:30 – 13:00

Transport naar Zollverein Parkplatz
A2

U vermeldt dat de groep, na de lunch,
samenkomt aan de
Gelsenkirchenerstraße 181, afspreekpunt
voor de rondleiding.

13:00 – 14:00

Lunch

14:05 – 16:00

Groene Parktour: rondleiding door
het Zollvereinpark

16:10 – 16:50

Transport naar DJH Jugendherberge Essen

16:50 – 17:20

Check-in

Na afloop wacht u de groep op aan
Gelsenkirchenerstraße 181. Vervolgens
begeleidt u ze terug naar de autocar.

Kamerindeling gebeurt onderling. Per
kamer gaat 1 verantwoordelijke zich
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aanmelden aan de receptie om de sleutel
af te halen.
17:20 – 18:20

Opfrismoment

18:20 – 18:30

Transport naar Seaside Beach
Baldeney

Nadat iedereen opgefrist is, worden ze
door u opgewacht in de inkomhal van de
jeugdherberg. Van hieruit vertrekt de
autocar naar het Seaside Beach
Baldeney. Onderweg legt u uit dat ze tijd
hebben voor avondeten. Om 19:30 wordt
iedereen verwacht aan de inkom van
Seaside Beach Baldeney, voor een
drankje (Gruppengefühl!). Om 23:00
wordt iedereen terug aan de autocar
verwacht om terug te keren naar de
jeugdherberg.
Aan de overkant is parking voor de
autocar voorzien.

18:30 – 19:30

Diner in de omgeving

19:30 – 23:00

Drankje in Seaside Beach Baldeney

23:00 – 23:10

Transport naar DJH Jugendherberge Essen + einde dag
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2.2.2 DE ACTIVITEITEN
2.2.2.1 KANOTOCHT
Tijdens deze kanotocht ontdekken de deelnemers het natuur- en
industrielandschap rondom de Baldeney See. Ze doen dit geheel op
hun eigen tempo. De tocht begint uiteraard met een toelichting van
de peddeltechniek. Daarna wordt er informatie gegeven over de
route en de vaarregels. De tocht voert langs verschillende
bezienswaardigheden, zoals onder andere het beschermd
vogelreservaat.
2.2.2.2 RONDLEIDING DOOR ZOLLVEREIN PARK
Het kolenmijn- en industriecomplex Zeche Zollverein staat sinds 2001
op de Unesco werelderfgoedlijst. De steenkolenmijnen zijn al sinds
1986 gesloten. De laatste dertig jaar is er dus een uitzonderlijk
industrielandschap ontstaan. Gedurende de rondleiding, die twee
uur duurt, ontdekken de deelnemers hoe de voormalige
industrieterreinen geëvolueerd zijn tot natuurgebieden. De gids
vertelt onderweg veel weetjes over de industrienatuur op het
Zollverein met haar rijke fauna en flora.
2.2.2.3 SEASIDE BEACH BALDENEY
Seaside Beach Baldeney omschrijft zichzelf op haar website als ‘het
droomstrand, recht voor de deur’, met meer dan 100 echte
palmbomen en drie bars, waaronder een unieke cocktailbar die in
een gestrande zeilboot ondergebracht is. Het is ideaal om ook even
te ontspannen na een bewogen dag.
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2.2.3 DE REISROUTE
ZOLLVEREIN PARKPLATZ A2 – GELSENKIRCHENERSTRAßE 181 (CA. 5 MIN.)

Figuur 4: Wandelroute Zollverein Parkplatz A2 - Gelsenkirchenerstraße 181. Overgenomen van Google Maps.
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2.3

DAG 3: ESSEN – GELSENKIRCHEN
2.3.1 HET DAGOVERZICHT

Uur

Activiteit

Taak reisbegeleider

07:00 – 08:15

Ontbijt + Check-uit

Elke kamerverantwoordelijke checkt uit
na het ontbijt. Na het ontbijt worden ook
de koffers terug ingeladen in de autocar.
U ziet hierop toe en u zorgt ervoor dat de
gehele groep op tijd in de autocar zit.

08:15 – 08:50

Transport naar ZOOM Erlebniswelt
Gelsenkirchen

Onderweg naar ZOOM Erlebniswelt deelt
u de groep mee wat er vandaag op de
planning staat. U geeft extra informatie
over de activiteiten: 2.3.2 De activiteiten,
p. 19.

09:00 – 13:00

Bezoek aan ZOOM Erlebniswelt

13:00 – 13:15

Transport naar Wildenbruchplatz
(parkeerplaats voor autocar)

Na het bezoek aan ZOOM Erlebniswelt,
vertrekt de bus naar Wildenbruchplatz,
waar er gratis parkeerplaatsen voor
autocars voorzien zijn.

13:15 – 13:25

Wandelen naar Hauptbahnhof
Gelsenkirchen

Vanaf Wildenbruchplatz, begeleidt u de
groep naar Hauptbahnhof Gelsenkirchen.
Dit is ook het afspreekpunt na de lunch.

13:25 – 14:30

Lunch

14:30 – 16:00

Gelsenkirchener stadsrondleiding

De rondleiding start aan Hauptbahnhof
Gelsenkirchen.

16:00 – 16:20

Wandelen naar het Sport- en
Vrijetijdspark (Almastraße)

U begeleidt de groep van Hauptbahnhof
Gelsenkirchen naar de Almastraße 39.

16:30 – 18:30

Lasergame

Aangezien er slechts 25 personen tegelijk
kunnen lasergamen, wordt de groep in 2
verdeeld. Wanneer de ene groep speelt,
heeft de andere groep de mogelijkheid
een drankje te nuttigen in de sportbar. U
wacht samen met de groep in de
sportbar.
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18:30 – 18:50

Wandelen naar Hauptbahnhof
Gelsenkirchen

U begeleidt de groep van het Sport- en
Vrijetijdspark naar Hauptbahnhof
Gelsenkirchen. Hierna hebben ze vrijaf tot
22:00u. U vermeldt dat de groep om
22:00u verwacht wordt aan het
Hauptbahnhof.

18:50 – 20:00

Diner in de omgeving

20:00 – 22:00

Vrije avond in Gelsenkirchen
(na afloop: samenkomst aan
Gelsenkirchen Hauptbahnhof.

Na afloop komt de groep samen aan
Hauptbahnhof Gelsenkirchen. Hier wordt
iedereen terug opgehaald door de
autocar.

22:00 – 22:10

Transport naar Gästehaus Bismarck

Nadat de autocar iedereen afgezet heeft
aan het hotel, rijdt hij naar Bleckstraße
245 voor parking.

22:10 – 22:30

Check-in

Kamerindeling gebeurt onderling. Per
kamer gaat 1 verantwoordelijke zich
aanmelden aan de receptie om de sleutel
af te halen.

22:30

Einde dag
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2.3.2 DE ACTIVITEITEN
2.3.2.1 ZOOM ERLEBNISWELT
ZOOM Erlebniswelt is een dierentuin. Aan het begin van de 21ste
eeuw werden er in de sterk verouderde Ruhr Zoo grootschalige
veranderingen doorgevoerd. Ruhr Zoo maakte plaats voor een
volledig nieuwe dierentuin waarin de dieren meer ruimte zouden
krijgen, gebaseerd op hun natuurlijke habitat. Zoom Erlebniswelt
bestaat uit drie themagebieden, namelijk Alaska, Afrika en Azië.
Vandaag de dag biedt ZOOM Erlebniswelt een thuis aan meer dan
900 dieren van rond 100 diersoorten.
2.3.2.2 GELSENKIRCHENER STADTRUNDGANG
Deze stadsrondleiding begint aan het centraal station. Hier wordt
al getoond hoe belangrijk de mijnbouw en de spoorweg waren
voor het ontstaan en de ontwikkeling van de stad. Onderweg
naar het centrum zien de deelnemers zowel bewijzen van het
nieuwe stadsgevoel dat heerste in de jaren ’20 van de vorige
eeuw, alsook voorbeelden van architectonische moed in de
naoorlogse periode, zoals het muziektheater.
2.3.2.3 LASERGAME
Het Sport- en Vrijetijdspark in Gelsenkirchen beschikt over het
grootste lasergame-speelveld van Noordrijn-Westfalen. De
deelnemers zullen een uur lasergamen en spelen dan vier missies.

21

2.3.3 DE REISROUTE
WILDENBRUCHPLATZ – HAUPTBAHNHOF GELSENKIRCHEN (CA. 9 MIN.)

Figuur 5: Wandelroute Wildenbruchplatz [An dem Graskamp 40] - Hauptbahnhof Gelsenkirche. Overgenomen
van Google Maps.
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HAUPTBAHNHOF GELSENKIRCHEN – SPORT- EN VRIJETIJDSPARK (CA. 18 MIN.)

Figuur 6: Wandelroute Hauptbahnhof Gelsenkirche - Sport- en Vrijetijdspark [Almastraße 39]. Overgenomen
van Google Maps.

SPORT- EN VRIJETIJDSPARK – GELSENKIRCHEN HAUPTBAHNHOF (CA. 18 MIN.)

Figuur 7: Wandelroute Sport- en Vrijetijdspark [Almastraße 39] - Hauptbahnhof Gelsenkirchen. Overgenomen
van Google Maps.
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2.4

DAG 4: GELSENKIRCHEN – BOCHUM
2.4.1 HET DAGOVERZICHT

Tijd

Activiteit

Taak reisbegeleider

07:15 – 08:30

Ontbijt + Check-uit

Elke kamerverantwoordelijke checkt uit
na het ontbijt. Na het ontbijt worden ook
de koffers terug ingeladen in de autocar.
U ziet hierop toe en u zorgt ervoor dat de
gehele groep op tijd in de autocar zit.

08:30 – 09:00

Transport naar Hauptbahnhof
Bochum (parkeerplaats autocar)

Onderweg naar Bochum deelt u de groep
mee wat er vandaag op de planning
staat. U geeft extra informatie over de
activiteiten: 2.4.2 De activiteiten, p. 24.
De autocar blijft geparkeerd op de
parking bij het Hauptbahnhof en wordt
vandaag niet meer gebruikt.

09:00 – 09:20

Wandelen naar Willy-Brandt-Platz
(voor stadhuis)

Vanaf het Hauptbahnhof begeleidt u de
groep naar het stadhuis op de WillyBrandt-Platz. U deelt mee dat de groep
na de Krimitour lunchpauze heeft. De
deelnemers worden om 13:30 terug
verwacht aan het stadhuis.

09:30 – 12:30

Krimitour

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 13:45

Wandelen naar het Duitse
mijnmuseum

13:45 – 14:45

Individueel bezoek aan het mijnmuseum

14:45 – 15:00

Wandelen naar Willy-Brandt-Platz

15:10 – 16:40

Stadswandeling door het centrum van Bochum

U begeleidt de groep van de WillyBrandt-Platz naar het Duitse
mijnbouwmuseum.

U begeleidt de groep van het Duitse
mijnbouwmuseum terug naar de WillyBrandt-Platz. Vanaf hier start de
stadwandeling door het centrum van
Bochum.
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16:40 – 16:50

Wandelen naar Jugendgästehaus
Bochum

Na de stadswandeling komt iedereen
weer samen voor het stadhuis. Van
hieruit begeleidt u de groep naar de
jeugdherberg.

16:50 – 17:30

Check-in

Kamerindeling gebeurt onderling. Per
kamer gaat 1 verantwoordelijke zich
aanmelden aan de receptie om de sleutel
af te halen.
U deelt mee dat na het diner, de groep
terug samenkomt voor de jeugdherberg.

17:30 – 19:00

Opfrismoment

19:00 – 20:00

Diner in de omgeving

20:00 – 20:20

Wandelen naar de Jahrhunderthalle

20:30 – 22:00

Rondleiding met fakkels door de Jahrhunderthalle

22:00 – 22:20

Wandelen naar Jugendgästehaus +
einde dag

U begeleidt de groep naar de
Jahrhunderthallen, waar de
avondactiviteit van vandaag plaatsvindt.
Onderweg geeft u hierover meer uitleg.

Na afloop van de fakkelrondleiding
begeleidt u de groep terug naar de
jeugdherberg.
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2.4.2 DE ACTIVITEITEN
2.4.2.1 KRIMITOUR
Tijdens de krimitour worden de deelnemers verwacht een misdaad op
te lossen. Ze moeten getuigen ondervragen, alibi’s checken en
belangrijke informatie verzamelen. Aan het einde wordt gekeken welk
team grondig onderzoek gepleegd heeft en de dader kan aanduiden.
Het thema van de krimitour is ‘verraten und verkauft’ (verraden en
verkocht). Het gaat over de Italiaanse ex-baas Carl Corrado. Hij wordt ’s nachts door zijn familie in
een park gevonden… dood. De doodsoorzaak zou een acute hartstilstand zijn, vermoedelijk ontstaan
door overmatig alcoholgebruik. Zijn familie beweert dat iedereen hem van het drinken heeft
proberen af te houden. Maar is dit ook werkelijk zo? Of heeft iemand iets te verbergen? Op het
eerste zicht is er geen motief voor moord. Was het een aaneenschakeling van ongelukkige
omstandigheden die tot zijn natuurlijke dood geleid hebben, of steekt er toch meer achter dan wat
op het eerste zicht lijkt? En waarom maakt zijn weduwe tijdens de ondervraging zo een nerveuze
indruk? Misschien is er toch een onderzoekscommissie nodig om de zaak tot op het bot uit te
spitten…
2.4.2.2 DUITS MIJNBOUWMUSEUM
Het Duitse mijnbouwmuseum biedt uitgebreide inzichten in de
wereldwijde mijnbouw van alle minerale bronnen van de prehistorie
tot vandaag. De voorstellingen bevatten ook een brede waaier aan
mineralogische stalen en unieke (cultuur-)-geschiedkundige objecten.
Hierdoor is het Duits mijnbouwmuseum het belangrijkste
mijnbouwmuseum ter wereld. Tegelijkertijd is het ook een hooggewaardeerd instituut voor de
mijnbouw-geschiedenis. Bezoekers duiken de mijnwereld in dankzij bovengrondse tentoonstellingen
en een ondergrondse, gereconstrueerde mijn. Daar bovenop biedt de schachtblok een fantastisch
uitzicht over de stad zelf en het Ruhrgebied.
2.4.2.3 STADSRONDLEIDING DOOR HET CENTRUM VAN BOCHUM
De groep neemt deel aan een uitgebreide wandeling door Bochum. De gids
begeleidt de groep langs de vele bezienswaardigheden en vertelt over de
geschiedenis van de stad. Hij vertelt zowel over de architectuur van de jaren
’50 van de vorige eeuw, als over de kerken en monumenten.
2.4.2.4 FAKKELTOCHT DOOR DE JAHRHUNDERTHALLE
Elke deelnemer krijgt bij aanvang een fakkel, waarmee de weg verlicht
wordt. Een gids begeleidt de groep door het tijdperk van de Bochumse
staal- en mijnindustrie, ondertussen vertelt hij interessante weetjes over
de Jahrhunderthalle, het Westpark en het arbeidersleven tijdens de
bloeitijd van het Bochumer Verein.
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2.4.3 DE REISROUTE
HAUPTBAHNHOF BOCHUM – WILLY-BRANDT-PLATZ (CA. 9 MIN.)

Figuur 8: Wandelroute Hauptbahnhof Bochum - Willy-Brandt-Platz. Overgenomen van Google Maps.

WILLY-BRANDT-PLATZ – DUITS MIJNBOUWMUSEUM (CA. 14 MIN.)

Figuur 9: Wandelroute Willy-Brandt-Platz - Duits mijnbouwmuseum [Am Bergbaumuseum 28]. Overgenomen
van Google Maps.
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DUITS MIJNBOUWMUSEUM – WILLY-BRANDT-PLATZ (CA. 14 MIN.)

Figuur 10: Wandelroute Duits mijnbouwmuseum [Am Bergbaumuseum 28] - Willy-Brandt-Platz. Overgenomen
van Google Maps.

WILLY-BRANDT-PLATZ – DJH JUGENDGÄSTEHAUS BOCHUM (CA. 9 MIN.)

Figuur 11: Wandelroute Willy-Brandt-Platz - DJH Jugendgästehaus Bochum [Humboldtstraße 59-63]
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DJH JUGENDGÄSTEHAUS BOCHUM – JAHRHUNDERTHALLE (CA. 18 MIN.)

Figuur 12: Wandelroute DJH Jugendgästehaus Bochum [Humboldtstraße 59-63] - Jahrhunderthalle [An der
Jahrhunderthalle 1]. Overgenomen van Google Maps.

JAHRHUNDERTHALLE – DJH JUGENDGÄSTEHAUS BOCHUM (CA. 19 MIN.)

Figuur 13: Wandelroute Jahrhunderthalle [An der Jahrhunderthalle 1] - DJH Jugendgästehaus Bochum
[Humboldtstraße 59-63]. Overgenomen van Google Maps.

29

2.5

DAG 5: BOCHUM – DORTMUND – BRUSSEL-ZUID
2.5.1 HET DAGOVERZICHT

Uur

Activiteit

Taak reisbegeleider

07:00 – 08:30

Ontbijt + Check-uit

Elke kamerverantwoordelijke checkt uit
na het ontbijt. Na het ontbijt worden ook
de koffers terug ingeladen in de autocar.
U ziet hierop toe en u zorgt ervoor dat de
gehele groep op tijd in de autocar zit.

08:30 – 09:00

Vertrek naar Dortmund (ZOB –
Zentraler Ombibus Bahnhof =
parkeerplaats voor autocar)

Onderweg naar Dortmund deelt u de
groep mee wat er vandaag op de
planning staat. U geeft extra informatie
over de activiteiten: 2.5.2 De activiteiten,
p.30.
De autocar wordt aan het ZOB
geparkeerd.

09:00 – 09:15

Wandelen naar de Markt

U begeleidt de groep naar de Markt, voor
het winkelcentrum. Hier zal een local de
groep verwachten.

09:15 – 12:15

Tour onder begeleiding van een local

12:15 – 14:15

Lunch + vrije tijd (Markt)

De rondleiding eindigt ook op de Markt.
U wacht de groep hier terug op. U legt uit
dat zij vanaf nu pauze hebben, en dat
deze twee uur duurt. Zo heeft de groep
vandaag wat extra vrije tijd. U spreekt
met de groep af dat ze op 14:15 terug op
de Markt zijn, voor het winkelcentrum.

14:15 – 14:25

Wandelen naar RWE-Toren
(vertrekpunt Tour Biergeschiedenis)

U begeleidt de groep van het
winkelcentrum naar de RWE-Toren, het
vertrekpunt voor de rondleiding omtrent
de geschiedenis van het bier. Deze tour
eindigt op de Markt. U deelt de groep
mee dat, na deze tour, zij vrij zijn te
dineren in de omgeving tot 17:30. Om
17:30 wordt iedereen opnieuw verwacht
aan het winkelcentrum.

30

14:25 – 16:25

Tour Biergeschiedenis (eindigt op de
Markt)

16:30 – 17:30

Diner in de omgeving

17:30 -17:45

Wandelen naar ZOB

17:45 – 18:00

Aankomst vertrekpunt Skywalktour

18:10 – 20:10

Skywalktour

20:20

Opstappen autocar

20:30

Vertrek vanuit Dortmund

23:30

Aankomst Brussel-Zuid

U begeleidt de groep terug naar het ZOB,
waar de autocar geparkeerd staat. Om
17:45 vertrekt de autocar naar het
vertrekpunt van de Skywalktour (op de
kruising Hochofen- - Konrad-ZuseStraße).

Wanneer de autocar bijna in Brussel
arriveert, ongeveer een kwartier op
voorhand, bedankt u alle deelnemers dat
zij erbij waren, dat u hoopt dat zij het een
onvergetelijke ervaring vonden en dat zij
naar huis gaan met een moe, maar
uitermate voldaan gevoel!
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2.5.2 DE ACTIVITEITEN
2.5.2.1 TOUR MET LOCAL
De groep wordt op sleeptouw genomen door Dortmund door
een local, die erg gepassioneerd is en staat te popelen om
alle ‘tips and tricks’ mee te delen. Hij begeleidt de groep langs
bekende, maar ook minder bekende bezienswaardigheden.
De deelnemers leren de stad kennen alsof ze er effectief zelf
zouden wonen.

2.5.2.2 TOUR BIERGESCHIEDENIS
De rondleiding start aan het museum voor Kunst en Cultuurgeschiedenis. Hier wordt namelijk de
oorkonde van 1293 bewaard waarmee Dortmund zijn
brouwprivileges toegekend kreeg. Dit betekent dus dat
Dortmund al bier brouwde tijdens de middeleeuwen! Verder
wordt er langs de vroegere, bekende kloosterbrouwerij
(Bergmann-brouwerij), de U-Turm (locatie Bierfestival
Dortmund), Hövels lokale brouwerij, het standbeeld van de
Bierkoerier, etc. gewandeld. Een Biertour zou geen biertour
zijn als er onderweg niet twee biertjes geproefd zouden
mogen worden!
2.5.2.3 SKYWALKTOUR
De groep kan genieten van grandioze uitzichten over de stad
en de groene omgeving wanneer ze op de hoogoven staan.
Uiteraard moet de groep eerst maar liefst 70 meter hoog
klimmen. Daarna gaat het via steile trappen omhoog, tot aan
de oude hoogovenleiding. Op deze ‘pipeline’ werd de veilige,
stalen skywalk als toegangsweg naar de hoogoven
geïnstalleerd. Van hieruit gaat het verder, doorheen de oude
installatie. De groep krijgt inzicht in interessante details over de geschiedenis van Phoenix West, de
werkwijze van hoogovens en de harde arbeidswereld van staalarbeiders.
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2.5.3 DE REISROUTE
ZOB DORTMUND – MARKT (CA. 14 MIN.)

Figuur 14: Wandelroute ZOB Dortmund [Steinstraße 80] - Markt. Overgenomen van Google Maps.

MARKT – RWE-TOREN (CA. 8 MIN.)

Figuur 15: Wandelroute Markt - RWE-Toren [Freistuhl 7]. Overgenomen van Google Maps.
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MARKT – ZOB DORTMUND (CA. 13 MIN.)

Figuur 16: Wandelroute Markt - ZOB Dortmund [Steinstraße 80]. Overgenomen van Google Maps.
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3

DE ACCOMMODATIE

Hieronder worden de accommodaties besproken, in dewelke verbleven zal worden.

3.1

DJH JUGENDHERBERGE DUISBURG LANDSCHAFTSPARK

Deze jeugdherberg is midden in het Landschaftspark gelegen, in het oude administratiegebouw van
Thyssen Hüttewerke (NL.: metaalwerken). Ze is gelegen op de Lösorter Straße 133.
De kamers zijn twee-, vier- of zespersoonskamer. Alle kamers zijn voorzien van badkamer en zithoek.
In de gehele jeugdherberg is er gratis Wi-Fi aanwezig. Op minder dan 15 minuten wandelen, zijn er
allerlei restaurants, cafés en bars terug te vinden.
Tel.: +49 203 417 900
E-mail: duisburg-landschaftspark@jugendherberge.de
Contactpersoon: Thomas Kralik

Afbeelding 1: DJH Jugendherberge Duisburg Landschaftspark. Overgenomen van
http://www.jugendherberge.de/de-de/jugendherbergen/duisburg%20landschaftspark637/ausstattung

3.2

DJH JUGENDHERBERGE ESSEN

De jeugdherberg is in 2007/2008 gerenoveerd en gemoderniseerd. Ze is gelegen op de Pastoratsberg
2.De jeugdherberg beschikt over twee- tot zespersoonskamers. Alle kamers beschikken over
badkamers met douche en WC. De jeugdherberg is voorzien van gratis Wi-Fi.
Tel.: +49 201 125 832 0
E-mail: essen@jugendherberge.de
Contactpersonen: Joachim en Carola Ladwig
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Afbeelding 2: DJH Jugendherberge Essen.
Overgenomen van
http://www.jugendherberge.de/dede/jugendherbergen/essen443/portraet
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3.3

GÄSTEHAUS BISMARCK GELSENKIRCHEN

Gästehaus Bismarck is gelegen op de Bismarckstraße 245.
Alle kamers zijn voorzien van bad/douche en WC en televisie. Ook gratis Wi-Fi is in de gehele
accommodatie aanwezig.
Tel.: +49 209 988 918 14

Afbeelding 3: Gästehaus Bismarck Gelsenkirchen. Overgenomen
vanhttps://www.booking.com/hotel/de/gastehaus-bismarck.de.html

3.4

DJH JUGENDHERBERGE BOCHUM

DJH Jugendherberge Bochum, ook bekend onder de naam Jugendgästehaus Bermuda3Eck, is gelegen
op de Humboldtstraße 59-63.
De kamers variëren van een- tot zespersoonskamers. De kamers zijn voorzien van stapelbedden
(uitgezonderd de een- en tweepersoonskamers), douche en WC. In de jeugdherberg is er gratis Wi-Fi
voorhanden.
Tel.: +49 234 417 479 90
E-mail: jgh-bochum@djh-wl.de
Contactpersoon: Dominik Peters

Afbeelding 4: DJH Jugendherberge Bochum. Overgenomen van http://www.jugendherberge.de/dede/jugendherbergen/bochum713/portraet
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4
Reisbegeleiding
Aantal dagen
Dagprijs autocar

PRIJSCALCULATIE

1

Prijs per km autocar

€ 0,85

5

Dagprijs reisleiding

€ 125

Maaltijden reisbegeleider

€ 25

€ 300

1. Accommodatie
Prijzen o.b.v. kamer met ontbijt

Prijs voor 31 pax

- Duisburg

Prijs per pax

€ 880,40

€ 29,35

€ 895,90

€ 29,86

€ 1 218,50

€ 40,62

DJH Jugendherberge Bochum

€ 1 023,40

€ 34,11

TOTAALPRIJS ACCOMMODATIE

€ 4 018,20

€ 133,94

DJH Jugendherberge Landschaftspark
- Essen
DJH Jugendherberge Essen
- Gelsenkirche
Gästehaus Bismarck
- Bochum

2. Vervoer
Aantal km

Prijs

Prijs per pax

- Dag 1

241,1

€ 504,94

€ 16,83

- Dag 2

85,3

€ 372,51

€ 12,42

- Dag 3

39,4

€ 333,49

€ 11,12

- Dag 4

14,5

€ 312,33

€ 10,41

- Dag 5

301,3

€ 556,11

€ 18,54

TOTAALPRIJS VERVOER

€ 69,31

3. Activiteiten
- GPS-Schattenzoektocht
* Huur GPS-Toestel = € 15 per groep
- Fietstocht
- Fietsverhuur voor fietstocht
- Kanotocht
- Rondleiding Zollverein Park
- Inkom Seaside Beach Baldeney
- ZOOM Erlebniswelt
- Rondleiding Gelsenkirchen
- Lasergame
- Krimitour
- Bezoek aan mijnmuseum
- Rondleiding Bochum
- Fakkeltocht
- Tour met local
- Tour Biergeschiedenis
- Skywalktour
TOTAALPRIJS ACTIVITEITEN

Prijs per groep Aantal groepen Tot. groepsprijs Toegangsprijs per pax Prijs per pax
€ 15
3
€ 45,00
€ 9,50
€ 11,00 incl huur GPSl
€ 100

€ 120

€ 150

€ 90
€ 150

2

€ 200

€ 6,67
€ 8,55
€ 35,00
€4
€ 4,50
€ 19,50
€5
€ 19,90
€ 30
€ 6,50
€3
€5
€ 30
€ 17
€ 19,00
€ 224,62
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4. Reisbegeleiding
Reisleider
Maaltijden
TOTAALPRIJS REISBEGELEIDING

Totaalprijs
Prijs per pax
€ 625
€ 20,83
€ 125
€ 4,17
€ 25,00

5. Extra kost: Milieuvignet

Prijs

6. Totale reissom
7. Winstmarge (9%)*

8. Btw (6%)**
7. Verzekering (5% van totale
reissom)***

8. Totaalprijs autocar per pax

Prijs per pax
€ 10
€ 0,33
€ 453,20

9%

6%

5%

€ 40,79

€ 29,64

€ 26,18

€ 549,81
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5

COMMUNICATIEPLAN
5.1

DOELGROEP

Het publiek voor deze rondreis zijn 18- tot 25-jarigen, die ofwel nog naar school gaan of reeds
tewerkgesteld zijn. RuhrTour heeft, tijdens de samenstelling van deze reis, rekening houden met
ieders budget. Ook heeft RuhrTour, in de mate van het mogelijke, rekening gehouden met
vakantieperiodes. Daarom vindt de autocarreis plaats van 16/07/2018 tot en met 20/07/2018. In
deze periode hebben studenten zomervakantie, tewerkgestelden hebben dan meestal verlof of
kunnen voor die periode verlof aanvragen.

5.2

SMART – DOELSTELLINGEN

Specifiek; eenduidig uit te leggen
Meetbaar: achteraf kunnen meter of het gehaald is
Actiegericht: er moeten activiteiten aan vast zitten
Realistisch: de doelstelling moet haalbaar zijn·
Tijdsgebonden: er moet een begin en een eindpunt zijn
RuhrTour heeft 30 plaatsen voorzien voor de rondreis doorheen het Ruhrgebied. Het bedrijf wilt al
deze plaatsen verkopen vooraleer de rondreis start.

5.3

KANALEN

RuhrTour heeft ervoor gekozen volgende kanalen te gebruiken in hun communicatieplan, opdat de
communicatie volledig afgestemd is op de doelgroep:






Website;
Facebook;
Instagram;
YouTube;
Blog.

RuhrTour kiest voor deze kanalen, omdat ze snel, gemakkelijk en relatief goedkoop zijn. Bovendien
kan er met beelden gewerkt worden, die meer tot de verbeelding spreken dan woorden. Hierdoor
wordt het gemakkelijker om de boodschap duidelijk en aantrekkelijk te maken.
RuhrTour heeft ervoor gekozen om elke maand een tipje van de sluier te lichten. Naarmate de reis
dichterbij komt, zal de berichtgeving frequenter en inhoudelijker worden. Er wordt meer informatie
gegeven over het Ruhrgebied in het algemeen, de steden die bezocht zullen worden en de
activiteiten die er plaats zullen vinden. Zo probeert RuhrTour potentiële deelnemers stilletjes te
overtuigen deel te nemen aan deze rondreis.

5.3.1 WEBSITE
De website van RuhrTour is up-to-date, maar dit moet natuurlijk ook zo gehouden worden. Dit is
namelijk het digitaal uithangbord. Wanneer potentiële klanten geïnteresseerd zijn in het product,
zullen zij allereerst meer informatie erover opzoeken. Dit begint uiteraard met een zoekopdracht in
Google, die resulteert in een bezoek aan de webpagina van RuhrTour. Ook wanneer zij eventueel
online zouden willen boeken, gebeurt dit via de website. Het is dus zaak deze overzichtelijk en
gestructureerd voor te stellen met alle nodige informatie.
Ruhrtour zal zijn website elke maandag updaten. Dit kan zowel door het vernieuwen van foto’s, door
nieuwe weetjes over het Ruhrgebied toe te voegen, of door do’s & don’ts van reizigers toe te voegen
aan de homepage van de website.

5.3.2 FACEBOOK
Facebook is alomtegenwoordig in digitale wereld van vandaag. Het is een onontbeerlijke tool
geworden om reclame te maken voor een bedrijf, al dan niet tegen betaling. Het onderhouden van
sociale media is voor een bedrijf, en dus ook voor RuhrTour erg belangrijk.
De communicatie via Facebook begint in de eerste zes maanden maandelijks. Elke maand wordt er
door RuhrTour een beetje meer informatie gegeven over de rondreis doorheen het Ruhrgebied.
RuhrTour plaatst een aantrekkelijke foto en geeft daarbij uitleg of zij kunnen ook af en toe
testimonials plaatsen van mensen die het Ruhrgebied reeds bezocht hebben. Wekelijks kunnen zij
ook tips & tricks posten over op reis gaan in het buitenland, op reis gaan per autocar, etc.
Naarmate de datum van vertrek dichterbij komt (dus vanaf februari/maart) zal er frequenter gepost
worden. RuhrTour zal dan elke woensdag, vrijdag en zondag een bericht/een foto op Facebook
posten. Deze zullen dan qua inhoud gaan over de activiteiten waaraan de deelnemers gedurende de
rondreis zullen deelnemen.

5.3.3 INSTAGRAM
De posts op de Instagram-pagina van RuhrTour zullen in grote lijnen hetzelfde zijn als de posts op de
Facebookpagina. Het enige verschil is dat RuhrTour bij elke post op Instagram een foto zal moeten
plaatsen, terwijl dat op Facebook misschien niet het geval is. Inhoudelijk zullen deze posts
overeenstemmen. Wanneer RuhrTour met de wekelijkse communicatie op Facebook begint, zullen
ze ook met de wekelijkse communicatie op Instagram starten. Er zal dan elke dinsdag, donderdag en
zaterdag gepost worden.
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5.3.4 YOUTUBE
YouTube is hét filmkanaal bij uitstek met miljoenen gebruikers, m.a.w. ideaal om filmpjes van vorige
reizen, georganiseerd door RuhrTour, te uploaden. Door het uploaden van sfeerbeelden kan
RuhrTour de potentiële klanten warm maken voor de deelname aan de autocarreis. Deze filmpjes
kunnen overigens ook gepost worden op Facebook. RuhrTour kan natuurlijk ook andere filmpjes
uploaden, zoals:






Tips over verschillende bezienswaardigheden;
Onderschatte steden of regio’s;
Themareizen;
Groepsreizen;
...

Voor RuhrTour is het voldoende om elke twee weken een nieuwe video te plaatsen op het YouTubekanaal van RuhrTour. Dit gebeurt dan op zaterdag.

5.4

WEDSTRIJDEN

RuhrTour kan via een call-to-action op de verschillende sociale media-kanalen de betrokkenheid en
interesse van potentiële klanten aanzienlijk verhogen. Een perfect voorbeeld hiervan is het
organiseren van een wedstrijd. Op deze manier worden geïnteresseerde, maar ook minder
geïnteresseerde, klanten actief betrokken en zullen zij sneller reageren. Andere voorbeelden zijn
onder andere fotowedstrijden en ‘invite-a-friend’-wedstrijden.
RuhrTour zal een “Like & Share”-wedstrijd organiseren via Facebook en Instagram, acht weken voor
vertrek (21/05/2018). Twee personen maken een kans om de rondreis doorheen het Ruhrgebied te
winnen door het bericht te ‘liken’ en te ‘sharen’ (leuk vinden en delen). Deze actie zal een maand
lopen, tot 21/06/2018. Op 22/06/2018 zullen dan de winnaars bekend gemaakt worden via
Instagram en Facebook. (Alle namen van mensen die het bericht geliket en gedeeld hebben worden
ingevoerd op een website zoals naamloten.nl. Hieruit zal de naam van de winnaar/winnares van de
reis tevoorschijn komen).
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6

UITGEWERKTE COMMUNICATIE-ACTIE

FACEBOOK: CALL TO ACTION
Het is gebeurd…
RuhrTour geeft een volledig verzorgde autocarreis naar het Ruhrgebied t.w.v. € 550 helemaal
CADEAU! Wat moet je hiervoor doen? Da’s simpel!
1. Je liket onze Facebookpagina – RuhrTour – laat je beRUHRen
2. Je liket ÉN deelt deze foto op jouw facebookpagina
(OPGELET: zet je privacy-instellingen openbaar voor deze post, anders kunnen wij niet zien dat je het
gedeeld hebt & dat zou natuurlijk erg jammer zijn!)
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7
7.1

BIJLAGEN
ROUTE AUTOCAR
7.1.1 DAG 1

BRUSSEL-ZUID – DUISBURG LANDSCHAFTSPARK (CA. 3H)

1)

2)

3)

Figuur 17: Route Brussel-Zuid - Duisburg Landschaftspark. Overgenomen van Google Maps.
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DUISBURG LANDSCHAFTSPARK – REISEBUSPARKPLATZ VOOR CITYPALAIS (CA. 15 MIN.)

Figuur 18: Route Landschaftspark [Emscherstraße 71] - Reisebusparkplatz [Landfermannstraße].
Overgenomen van Google Maps.
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7.1.2 DAG 2
REISEBUSPARKPLATZ VOOR CITYPALAIS – DJH JUGENDHERBERGE DUISBURG LANDSCHAFTSPARK
(CA. 17 MIN.)

Figuur 19: Route Reiseparkplatz [Landfermannstraße] - DJH Jugendherberge Duisburg Landschaftspark
[Emscherstraße 71]. Overgenomen van Google Maps.

DJH JUGENDHERBERGE DUISBURG LANDSCHAFTSPARK – KANOSTATION KUPFERDREH ESSEN
(CA. 50 MIN.)

Figuur 20: Route DJH Jugendherberge Duisburg Landschaftspark [Lösorter Straße 133] - Kanostation
Kupferdreh [Kampmannbrücke 35]. Overgenomen van Google Maps.
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KANOSTATION KUPFERDREH – ZOLLVEREIN PARKPLATZ A2 (CA. 29 MIN.)

Figuur 21: Route Kanostation Kupferdreh [Kampmannbrücke 35] - Zollverein Parkplatz A2. Overgenomen van
Google Maps

ZOLLVEREIN PARKPLATZ A2 – DJH JUGENDHERBERGE ESSEN (CA. 29 MIN.)

Figuur 22: Route Zollverein Parkplatz A2 - DJH Jugendherberge Essen [Pastoratsberg 2]. Overgenomen van
Google Maps
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DJH JUGENDHERBERGE ESSEN – SEASIDE BEACH BALDENEY (CA. 9 MIN.)

Figuur 23: Route DJH Jugendherberge Essen [Pastoratsberg 2] - Seaside Beach Baldeney [Freiherr-vom-Stein
Straße 384]. Overgenomen van Google Maps.

SEASIDE BEACH BALDENEY – DJH JUGENDHERBERGE ESSEN (CA. 8 MIN.)

Figuur 24: Route Seaside Beach Baldeney [Freiherr-vom-Stein-Straße 384] - DJH Jugendherberge Essen
[Pastoratsberg 2]. Overgenomen van Google Maps.
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DJH JUGENDHERBERGE ESSEN – PARKEERPLAATS VOOR AUTOCARS AAN BALDENEY SEE (CA. 9 MIN.)

Figuur 25: Route DJH Jugendherberge Essen [Pastoratsberg 2] - Parkeerplaats voor autocars [Freiherr-vomStein-Straße 280]. Overgenomen van Google Maps.

50

7.1.3 DAG 3
PARKEERPLAATS VOOR AUTOCARS AAN BALDENEY SEE – DJH JUGENDHERBERGE ESSEN (CA. 9 MIN.)

Figuur 26: Route Parkeerplaats voor autocars [Freiherr-vom-Stein-Straße 280] - DJH Jugendherberge Essen
[Pastoratsberg 2]. Overgenomen van Google Maps

DJH JUGENDHERBERGE ESSEN – ZOOM ERLEBNISWELT (CA. 52 MIN.)

Figuur 27: Route DJH Jugendherberge Essen [Pastoratsberg 2] - ZOOM Erlebniswelt [Bleckstraße 64].
Overgenomen van Google Maps.

51

ZOOM ERLEBNISWELT – PARKEERPLAATS VOOR AUTOCARS WILDENBRUCHPLATZ (CA. 15 MIN.)

Figuur 28: Route ZOOM Erlebniswelt [Bleckstraße 64] - Wildenbruchplatz [Auf dem Graskamp 40].
Overgenomen van Google Maps.

WILDENBRUCHPLATZ – HAUPTBAHNHOF GELSENKIRCHE (CA. 2 MIN.)

Figuur 29: Route Wildenbruchplatz - Hauptbahnhof Gelsenkirchen. Overgenomen van Google Maps.
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HAUPTBAHNHOF GELSENKIRCHEN – GÄSTEHAUS BISMARCK (CA. 11 MIN.)

Figuur 30: Route Hauptbahnhof Gelsenkirchen - Gästehaus Bismarck [Bismarckstraße 245]. Overgenomen van
Google Maps.
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7.1.4 DAG 4
PARKEERPLAATS BLECKSTRAßE 240 – GÄSTEHAUS BISMARCK (CA. 4 MIN.)

Figuur 31: Route Parkeerplaats ZOOM Erlebniswelt [Bleckstraße 240] - Gästehaus Bismarck [Bismarckstraße
245]. Overgenomen van Google Maps.
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GÄSTEHAUS BISMARCK – HAUPTBAHNHOF BOCHUM (CA. 26 MIN.)

1)

2)

3)

Figuur 32: Gästehaus Bismarck [Route Bismarckstraße 245] - Hauptbahnhof Bochum. Overgenomen van
Google Maps
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7.1.5 DAG 5
HAUPTBAHNHOF BOCHUM – DJH JUGENDGÄSTEHAUS BOCHUM (CA. 4 MIN.)

Figuur 33: Route Hauptbahnhof Bochum - DJH Jugendgästehaus Bochum [Humboldtstraße 59-63].
Overgenomen van Google Maps.

DJH JUGENDGÄSTEHAUS BOCHUM – ZOB DORTMUND (CA. 23 MIN.)

Figuur 34: Route DJH Jugendgästehaus Bochum [Humboldtstraße 59-63] - ZOB Dortmund [Steinstraße
80].Overgenomen van Google Maps.
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ZOB DORTMUND – KRUISING HOCHOFENSTRAßE/KONRAD-ZUSE-STRAßE (CA. 14 MIN.)

Figuur 35: Route ZOB Dortmund - Kruising Hochofenstraße/Konrad-Zuse-Straße. Overgenomen van Google
Maps.

KRUISING HOCHOFENSTRAßE/KONRAD-ZUSE-STRAßE – BRUSSEL-ZUID (CA. 3U)
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1)

2)

3)

4)
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