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Alkmaar, Lopik
Half december was het zo ver: het pontje bij Alkmaar zette zijn 300.000-ste passagier over het NoordHollands kanaal van het Schermereiland naar de Bierkade. En natuurlijk werd dat gevierd met bloemen en
een toespraakje van de wethouder. Dit is nu echte een voorbeeld van een onmisbaar pontje. Hoewel de
overtocht maar één minuut duurt en er niet eens zo heel veel mensen en fietsen op het bootje kunnen,
zouden fietsers en wandelaars ernstig gedupeerd worden als het zou verdwijnen. Ook de gemeente
Alkmaar heeft dat gelukkig ingezien en heeft een contract met het schippersechtpaar Ton en Siem
Langendam gesloten tot 2006.
In maart komt er een nieuwe pont die comfortabeler voor de bemanning wordt, met een betere
verwarming in de stuurhut en een toilet, en allerlei moderne snufjes waardoor het overzetten nog veiliger
en wat minder zwaar wordt. Want het is niet niks om elke vijf minuten door het drukke
scheepvaartverkeer naar de overkant te moeten varen.
De veerpont vaart het hele jaar, van 8.00 tot 18.30, op donderdag zelfs tot 21.30 uur. Op zaterdag van 9.30
tot 17.30 en de eerste zondag van de maand van 12.00 tot 17.30 uur. Op de overige zon- en feestdagen is
er geen veerdienst, want Siem en Ton moeten ook wel eens uitrusten, dat begrijpt u.

Ameide – Lopik
Nog meer cijfers: het voet-fietsveer
over de Lek, tussen Ameide en Lopik
zette in 2000 26.885 passagiers over,
in 2001 waren het er zelfs 26.978. Dit
is opmerkelijk als je bedenkt dat het
vaarseizoen loopt van 1 april tot en
met 30 september (in april alleen in de
weekenden en op feestdagen). Met
uitzondering van de tweede dinsdag in
oktober als er ook overgevaren wordt
omdat
dan
de
traditionele
paardenmarkt in Ameide wordt
gehouden.

Nieuwe pontjes
Voor de zomer van 2002 komen de volgende nieuwe ponten in de vaart:
 Het zelfbedieningspontje over de Vlaardingervaart
 Het voet-fietsveer over het Zijpe, tussen Zijpe en Anna Jacoba
 Het voet-fietsveer over de Lek tussen Nieuwegein en Vianen
 Zelfbedieningspontje bij de Korendijkse Slikken (van de Vereniging Natuurmonumenten)
 Rijnwaarden. Voor de zomer van 2002 wil men twee trekveren laten varen over oude Rijnstrangen
tussen Lobith en Zevenaar

