
Dienstregelingen van het  
passagiersschip “Dollard”

Ditzum - Emden - Delfzijl

2021

Zoals voor de veer tussen: 
Ditzum-Petkum

De “Dollard” huren
De MS Dollard kan ook worden gehuurd voor privé of commerciële 
tochten over de Dollart! Het schip is voor gelegenheden geschikt voor 
maximaal 80 personen. Het ship kann aanmeren in de volgende ha-
vens: Delfzijl, Emden buitenhaven, Emden Binnenhaven, Ditzum en 
Leer Binnenhaven. Contact:Baltrum-Linie GmbH, 04933-991606 of 
dollard@baltrum-linie.de.

Veerboot Ditzum - Petkum

Eemsveer „Ditzum”

Veerverbinding tussen 
Ditzum en Petkum
Een bijzonder maritiem accent belooft de 15 minuten duren-
de oversteek met de kleine nostalgische Eemsveerboot “Ditz-
um”. De veerboot kan met fietsers en maximaal drie auto‘s 
worden gebruikt. Campers zijn niet toegestaan!
De veerboot vertrekt vanuit de Ditzumer haven of op grond 
van weersomstandigheden vanaf de buitensteiger (is met 
borden aangegeven). De afstand tussen Ditzum en Petkum 
bedraagt plm. 5 kilometer.

Seizoen van 27. maart tot 14. november 2021

maandag – vrijdag 
 vanuit Ditzum vanuit Petkum
 6.00 6.15 
 6.30 7.30 
 9.00 9.30 
 10.00 10.30 
 11.00 11.30 
 13.00 13.30 
 14.00 14.30 
 15.00 15.30 
 16.00 16.30 
 17.00 17.30 
 18.30* 19.00* * alleen van 01.05. tot 26.09.

zaterdag, zon- en 
feestdagen 

 vanuit Ditzum vanuit Petkum
 9.00* 9.30* 
 10.00 10.30 
 11.00 11.30 
 13.00 13.30 
 14.00 14.30 
 15.00 15.30 
 16.00 16.30 
 17.00 17.30 
 18.30* 19.00* 

Geen dienst bij slechte weersomstandigheden en/of overige calamiteiten!

Prijzen op aanvraag:
Voor informatie: 0049-173-9305457 of 0049-491-9261371

Veren naar Borkum
De Int. Dollard Route is ook sinds 2013 van start gegaan over 
het eiland Borkum. Het eiland is de perfecte finale of tussen-
bestemming voor een fietstocht op de Int. Dollard route! 
Informatie over de vertrektijden van Emden (Duitsland) en Eemshaven (Ne-
derland) vind u op www.ag-ems.de en 0180 5 180 182.

Locaties van de vertrekpunten 
MS „Dollard“

Straat:
Handelskade West
Bij de „Hotel de Boegschroef“.

N 53° 19.1931‘
E 006° 55.867‘

DitzumDitzum

DelfzijlDelfzijl

EmdenEmden

N 53° 19.112‘
E 007° 16.710‘

N 53° 20.392‘
E 007° 11.125‘

Straat:
An der Nesserlander Schleuse
(laatst bekende straatnaam)
(De straat waar de ponton zich 
bevindt heeft geen naam). Na het 
oversteken van de Nesserlander- 
sluis (komende vanuit het stadscen-
trum) meteen rechtsaf slaan. Het 
ponton is gemarkeerd door en vlag 
met het Logo van de Dollard Route 
en een showcase.

Digitale versies van de kaarten met 
de locaties van de
vertrekpunten op:

www.dollard-route.de/ 
nl/positie-van-de-pieren/

Straat:
Am Hafen.
Rij door de Sieltor de haven in en 
houd links aan. Als je de scheeps-
werf bent gepasseerd, kom je bij 
de pier.



Belangrijke informatie

Fietstassen en hangers!Fietstassen en hangers!
Alle bagagetassen en aanhangwagens moeten van de fiets worden Alle bagagetassen en aanhangwagens moeten van de fiets worden 
verwijderd alvorens de boot te betreden. Om het schip de maxi-verwijderd alvorens de boot te betreden. Om het schip de maxi-
male capaciteit aan fietsen te laten vervoeren en ook om gasten male capaciteit aan fietsen te laten vervoeren en ook om gasten 
sneller aan boord te laten gaan, vragen wij u om hier rekening mee sneller aan boord te laten gaan, vragen wij u om hier rekening mee 
te houden.te houden.
Reserveer uw tickets vooraf!Reserveer uw tickets vooraf!
Wij adviseren u de kaartjes voor het veer vooraf te kopen bij Wij adviseren u de kaartjes voor het veer vooraf te kopen bij 
ons kantoor of bij een van onze voorverkoopspunten. Dit geldt ons kantoor of bij een van onze voorverkoopspunten. Dit geldt 
vooral voor de maanden juli en augustus. Reservering van ti-vooral voor de maanden juli en augustus. Reservering van ti-
ckets is alleen mogelijk tegen vooruitbetaling.ckets is alleen mogelijk tegen vooruitbetaling.
Korting op huurfetsen van „Paddel und Pedal“Korting op huurfetsen van „Paddel und Pedal“
Als u met een huurfets van ‚Paddel en Pedal‘ een tocht met 
de ‚Dollard‘ wilt maken, is het vervoer van de fets ‚GRATIS‘. 
‚Paddel- und Pedal‘-punten vindt u in Ditzum en Emden. Info 
op www.paddel-und-pedal.de of www.dollardroute.de.
Telefoonnummer van de veerbootTelefoonnummer van de veerboot
Mocht u te laat bij het schip aankomen en het is al vertrokken of 
het schip is misschien nog niet in zicht, dan kunt u direct contact 
opnemen met de kapitein: Tel. 0049-(0)170-4786155.
MotorenMotoren
Het is helaas niet mogelijk om motoren, snorfetsen of scooters 
mee te nemen op het veer.
RolstoelenRolstoelen
Met hulp van het boordpersoneel kunnen rolstoelgebruikers 
aan boord worden geholpen. De weg naar de salon, dus on-
der dek van het schip en naar de toiletten, bestaat echter uit 
smalle en steile treden. Wij verzoek u, hiermee voor de boe-
king rekening te houden.
HondenHonden
Honden zijn toegestaan op het bovendek van het schip.

VaarseizoenTarieven

* Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in de dienstregeling aan te brengen, met name 
als gevolg van weersomstandigheden of schade aan het schip. De Algemene Vervoersvoorwaar-

den zijn van toepassing. 

Dienstregeling

Ditzum vertrek 8.30 uur

Emden aankomst 9.10 uur

Emden vertrek 9.20 uur

Delfzijl aankomst 10.40 uur

Delfzijl vertrek 10.50 uur

Emden aankomst 12.10 uur

Emden vertrek 12.20 uur

Ditzum aankomst 13.00 uur

pauze   1,5 uur

Ditzum vertrek 14.30 uur

Emden aankomst 15.10 uur

Emden vertrek 15.20 uur

Delfzijl aankomst 16.40 uur

Delfzijl vertrek 16.50 uur

Emden aankomst 18.10 uur

Emden vertrek 18.20 uur

Ditzum aankomst 18.55 uur

Enkele reis heen- en terugreis

volw. ki. (4-11 J.) volw. ki. (4-11 J.)

Ditzum naar Emden    € 7,00 € 4,00 € 12,00    € 6,00

Emden naar Delfzijl € 13,00 € 6,00 € 19,00    € 9,00

Ditzum naar Delfzijl € 15,00 € 8,00 € 22,00 € 11,00

aanhanger € 5,00    € 9,00

Tandems € 7,00 € 14,00

Honden € 4,00    € 7,00

* vanaf 15 personen worden alle prijzen met € 1,-- per persoon verlaagd 
(geldt niet voor het fietsvervoer)

Voor de begeleiding van gehandicapten is het vervoer gratis. Aantoonplicht.

Mai: woensdag, vrijdag en zaterdag + 13.05. en 23.05. 

Juni: woensdag, vrijdag en zaterdag + 03.06.

Juli: woensdag, vrijdag en zaterdag

Aug.: woensdag, vrijdag en zaterdag

Sept.: woensdag en zaterdag + 03.09.

Boekingen en overige informatie:Boekingen en overige informatie:
Internationale Dollard Route e.V., Ledastraße 10, 26789 Leer, Tel. 

0049-(0)041-91969650, Fax. 0049-(0)041-2860, 
info@dollard-route.de, www.dollard-route.de

Overige boekingsadressen:Overige boekingsadressen:
Tickets koopt u ook aan boord van het schip en in de toerist- 

informaties en de VVV’s in Ditzum, Emden, Delfzijl, Bunde, Leer, 
Aurich, Moormerland, Uplengen, Weener, Detern, Veerboot „Dollard“

De veerverbinding met het passagiersschip „Dollard“ De veerverbinding met het passagiersschip „Dollard“ 
wordt door onze partner geëxploiteerdwordt door onze partner geëxploiteerd

Reederei Baltrum-Linie GmbH, 
Dorfstraße 46, 26553 Neßmersiel, 04933 991606, 

touristik@baltrum-linie.de, www.baltrum-linie.de


