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Diverse nieuwtjes








Het zelfbedieningsvoet-/fietsveer in de Biesbosch bij Werkendam over het Steurgat bij ‘t Kooike, is
nu van een buitenboordmotor voorzien omdat de overtocht van het Steurgat te zwaar was en het
vaartuig regelmatig ergens midden op de vaarweg lag te dobberen omdat de personen die de
overtocht wilden maken aan het eind van hun krachten waren. De oversteek over het Steurgat is
namelijk ruim 80 meter.
Er was door de Gemeente Werkendam, waaronder het veerpontje valt, al een vrijwillige schipper
aan boord geplaatst om toezicht te houden. Het was een zelfbedieningsveerpontje waarvoor
betaald moest worden, uniek in Nederland! Nu word je snel en zonder inspanning overgezet.
Minder avontuurlijk, dat wel.
De Fast Ferry Rotterdam - Ridderkerk Dordrecht heft er een halte bij
gekregen: Alblasserdam. Wordt zowel
op de heen- als de terugreis
aangedaan.
De Waterbusdienst vanuit Dordrecht
naar
Zwijndrecht,
Papendrecht,
Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam
is opgeheven. Passagiers van uit
Dordrecht kunnen nu gebruik maken
van de Fast Ferry naar Rotterdam.
Over de Rottemeren is tussen Zevenhuizen en Bleiswijk een door zonne-energie aangedreven
veerpontje in dienst gekomen voor voetgangers en wielrijders. Men hoeft nu niet meer een grote
omweg te maken om de Rottemeren over te steken.
Een zonneveer is in de vaart gekomen tussen Noorden en de Hollandse Kade, vaart over de
Nieuwkoopse Plassen. 3x per dag kun je hier de vaartocht heen en weer maken.
Rederij MSK Friesia uit Eernewoude vaart elke donderdag in de maanden juli en augustus het
traject Eernewoude - Grouw - Terherne en terug. (5x per dag) tussen de genoemde plaatsen.
Onbeperkt met een rondvaartboot met een dagkaart. De fiets kan meegenomen worden.

Nieuwe veren in 2002
In het zomerseizoen van 2002 komen er een aantal nieuwe voet/fietsveren in dienst:
 Nieuwegein - Vianen, over de Lek ( 15 juni)
 Blitterswijck - Wellerlooi, over de Maas
 Neer - Beesel, over de Maas
 Zelfbedieningsvoet-/fietsveer over de Vlaardingervaart
 Voet-/fietsveer over het Zijpe, tussen Zijpe en Anna Jacoba
 Snelveerdienst voor voetgangers en wielrijders met een waterbus
tussen Dordrecht - Sliedrecht - Gorinchem en terug over de
Merwede in de maanden juni, juli en augustus. Alleen op
zaterdagen en zondagen.
Foto: Het veer van Blitterswijk naar Wellerlooi

Vereniging bestaat 20 jaar
De Vereniging Vrienden van de Voetveren is een landelijke vereniging die dit jaar 20 jaar bestaat. Het
aantal pontjes is in die 20 jaar verdubbeld. Wilt u ook lid worden van zo’n succesvolle vereniging maak dan
€ 5 over op girorekening 9646019 t.n.v. vrienden van de voetveren te Alphen (NB), ovv Nieuw lid.
U kunt dan het feest op 24 augustus nog meevieren. Kijk op de hoofdpagina van deze website hoe, waar en
wanneer.

Foto links: Leny Schuitemaker, secretaris Vereniging Vrienden van de
Voetveren

