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Snel over en onder het water
We besteden aandacht aan een belangrijke gebeurtenis onder het water, te weten de op 14 maart
geopende toltunnel onder de Westerschelde en aan een snelle heen en weer over het water in
Genemuiden. Beide onderwerpen zijn van betekenis voor wandelaars en fietsers.

Onder de Westerschelde
De vlaggen gingen uit in Zeeland! Op 14 maart opende Koningin Beatrix de nieuwe Westerscheldetunnel
van Zeeuwsch-Vlaanderen naar Zuid-Beveland. Het veer Kruiningen - Perkpolder is uit de vaart. Het veer
Vlissingen-Breskens is vanaf nu uitsluitend toegankelijk voor voetgangers, fietsers, enz.
Zonder de feestvreugde te willen verstoren, wijzen we op een geweldig knelpunt dat is ontstaan door het
wegvallen van de ferry van Kruiningen naar Perkpolder. Fietsers en wandelaars mogen niet door de tunnel.
Voor hen dienen derhalve aanvullende maatregelen te worden getroffen. De nieuwe snelbussen vormen
slechts een partiële oplossing van het probleem. In de planningsperiode is een aanvullende veerdienst
nooit aan de orde geweest. De laatste tijd onderzoekt de provincie Zeeland mede onder druk van diverse
verenigingen, gemeenten en organisaties de haalbaarheid van een fiets/voetveer. Duidelijk is dat de
exploitatie nooit kostendekkend kan zijn. Toch moet het lukken! Talloze wandelaars en fietsers rekenen
erop!

Over het Zwarte water
Het Zwarte Water is een rivier die, gevoed door de Overijsselse Vecht en het Meppeler Diep, licht
meanderend door de weilanden stroomt om uit te monden in het Zwarte Meer, verderop Keteldiep. En het
water is inderdaad gitzwart, tengevolge van de veenbodem. Langs het water rietkragen. Betrekkelijk veel
beroepsvaart.
Op een plek waar het licht zich ieder moment
anders spiegelt in het water, vaart tussen
Genemuiden en Zwartsluis een kabelmotorpont,
geëxploiteerd
door
autobusmaatschappij Arriva. De pont vaart 7
dagen per week, van 6.00 uur ( zondag 9 uur) tot
23.00 uur. Met een hoge frequentie wordt
overgezet. Niet steeds 10 minuten wachten tot
de boot enigermate gevuld is. Nee, meteen weer
terug. Dat moet ook wel, want 7 km
stroomopwaarts bij Hasselt ligt een brug. En
passagiers willen niet lang wachten. Het veer is
toegankelijk voor (vracht) auto’s, brommers,
fietsers, wandelaars. De vriendelijke veerbazen
vertelden dat het veer in 2002 ongeveer 350 000 klanten telde.
Allerlei prachtige wandelingen en fietstochten maken gebruik van dit overzetveer. We noemen in
willekeurige volgorde: LAW 8: Het Zuiderzeepad, de Zuiderzeeroute voor fietsers, de Rietlandroute van
Kampen naar Holwerd (Lf 3b), de ANWB bewegwijzerde Zwartestedenroute (25 km). Station Zwolle is een
geschikt startpunt. Vandaar vertrekt buslijn 74 via Hasselt, Genemuiden naar Kampen. Bus 71 (richting
Emmeloord) stopt in Zwartsluis. Op station Zwolle kunnen fietsen worden gehuurd.

