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Diverse nieuwtjes
Rob de Jong
Als kersvers bestuurslid van de Vereniging Vrienden van de Voetveren mag ik de komende tijd deze column
gaan verzorgen. Leny Schuitemaker heeft de afgelopen jaren met kennis van zaken en betrokkenheid
actuele ontwikkelingen onder uw aandacht gebracht. Zij stopt met deze rubriek, omdat ze per augustus
2002 voorzitter is geworden van de Vereniging en andere prioriteiten moet stellen.
Nieuwtje
Deze zomer (2002) heeft de Vereniging in eigen beheer
uitgegeven: de vierde editie van het boekje: Overzetveren in
Nederland, België, Luxemburg en de Nederlands - Duitse
grensstreek. Het aantal veren groeit de laatste jaren gestaag.
Ongeveer 30 veren die in de zestiger jaren hun dienst moesten
beëindigen, zijn inmiddels weer in de vaart gekomen. Actuele
informatie blijft derhalve hard nodig. Het boekje geeft een met
schitterende foto's geïllustreerd overzicht van 240 overzetveren.
Van elk veer staat een korte beschrijving: type veer, vaartijden
alsmede telefoonnummers voor nadere informatie. Het boekje is
voorzien van heldere kaartjes per provincie. Mijns inziens mag het
in geen enkele fietstas of rugzak ontbreken. Leuk om te hebben en
om cadeau te doen.
Het kost 10 euro en is te bestellen door het bedrag over te maken
op girorekening 5265803 ten name van Vereniging Vrienden
Voetveren Bilthoven.

Drie voorbeelden
Dit keer kiezen we uit de provincie Utrecht drie fraaie voorbeelden: twee keer over De Eem en één keer
over de Lek:
 Het voet - fietsveer Vianen - Nieuwegein vraagt afzonderlijke aandacht. Op 15 juni van dit jaar is het
in gebruik genomen en al op 1 augustus kon de 25.000ste klant in de bloemen worden gezet.
Voorwaar een groot succes! Het veer is een initiatief van de gemeenten Vianen en Nieuwegein en
wordt beheerd door de stichting Vrevia. Een stichting die het recreatieve fietsen wil bevorderen.
De boot vaart in de zomermaanden dagelijks; van 1 november tot 31 maart wordt op zon- en
feestdagen niet gevaren. Het veer heeft een rijke geschiedenis. Al in 1556 voer hier een pont over
de Lek. Tot 1936 was een 'schipbrug' in gebruik. Vanaf Utrecht CS kun je met sneltram 60 naar
Nieuwegein-Zuid of met bus 116 naar Vianen tot op loopafstand van het veer komen. Nadere
informatie: www.vianen.nl of www.nieuwegein.nl.
 Heel bijzonder is het kabel-motorpontje in Eemdijk over De Eem. Het maakt wandeltochten en
fietstochten mogelijk tussen Het Gooi enerzijds en de Gelderse Vallei anderzijds. De stationnetjes
van Baarn, Soest en Hilversum zijn geschikte uitgangspunten. In de korte overtocht kan de



passagier de charme van de rivier beleven. Hou er rekening mee dat het pontje niet op zondagen
vaart.
Dit jaar vaart gedurende de zomermaanden vanaf Amersfoort de fietsboot De Eemlijn over de Eem.
Deze boot wordt als niet commercieel project geëxploiteerd door vrijwilligers. Het vertrekpunt ligt
omstreeks 10 minuten fietsen vanaf station Amersfoort. Nadere gegevens over tarieven,
vaardagen, vertrektijden en fietstips zijn te vinden op www.eemlijn.nl.

