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Rotterdam als uitgangspunt
Voor wandelaars en fietsers is Rotterdam meer dan de moeite waard. Vooral omdat meerdere centra op
een goede manier lopend of fietsend met elkaar te verbinden zijn. Sinds november 1999 is er een
aantrekkelijke mogelijkheid aan toegevoegd, en wel de Fast Ferry naar Dordrecht. Vandaar kunt u met de
Waterbus nog vele kanten op. Rotterdam heeft een roemruchte traditie op het gebied van de
overzetveren. Recent zijn de initiatieven van Hotel New York. Dit bedrijf laat watertaxi's varen van en naar
de Veerhaven en de Leuvehaven. De snelle watertaxi's tussen de Van Brienenoordbrug en Schiedam zijn
daarna razend populair geworden.

Fast Ferry
De Fast Ferry vaart het hele jaar door, iedere dag, vanaf de Willemskade (naast de Erasmusbrug). Eindpunt
van tramlijn 5. De lijndienst heeft als slogan: "effe lekker varen". In 43 minuten vaart u naar Dordrecht,
met tussenhaltes in Krimpen aan de IJSsel, Ridderkerk en Alblasserdam. Natuurlijk kunt u ook in Dordrecht
of op één van de tussenliggende haltes beginnen.
De ferry's zijn snelvarende catamarans die plaats bieden aan 150 passagiers. Zo hier en daar vaart hij
omstreeks 60 km per uur, op bepaalde delen van het traject moet hij wat inhouden om de wal, de
bunkerstations, de scheepswerven en de aldaar liggende schepen te ontzien. De passagiers zitten op
comfortabele stoelen. Er is een afzonderlijk dek waarop plaats is voor 40 fietsen. Deze kunnen gratis mee.
Het is een fascinerende reis met uiteenlopende zichten op het water, op de drukke scheepvaart, op de
stadsuitbreidingen. Aan boord kunt u uw kaartje kopen. Retour € 5.75 (reductie € 3.45). Op maandag tot
en met vrijdag vaart de ferry 18 keer per dag, in het weekend minder. Behalve voor het woonwerkverkeer, maken op zaterdag ook veel mensen gebruik van de ferry om in Rotterdam of Dordrecht te
winkelen of uit te gaan. Ze hebben nooit last van parkeerproblemen. Het aantal passagiers is groeiend.
Voor 2003 verwacht men een aantal van omstreeks 580.000 passagiers.

Bij aankomst in Dordrecht op de Merwedekade kunt u aansluitend gebruik maken van één van de vier
Waterbussen. Het zijn moderne catamarans die sinds 1999 passagiers snel en comfortabel vervoeren over
de rivieren rond Dordrecht. Fietsen kunnen ook hier gratis mee. Het hele jaar door kunt u naar Sliedrecht,
Zwijndrecht, Papendrecht en de Hollandse Biesbosch. En in de zomermaanden bovendien nog naar
Schoonhoven, Kinderdijk, Oudd-Beijerland en Gorinchem. Overal mogeljikheden voor schitterende
excursies. De waterbussen naar Papendrecht en Zwijndrecht varen 4 keer per uur. De kosten zijn heel
redelijk. Ook hier is het aantal passagiers omvangrijk. In 2002 werden meer dan 1 miljoen passagiers
vervoerd.
Meer informatie vindt u op : www.fastferry.nl en op www.waterbus.nl.
Kadotips
Wilt u dit jaar met de feestdagen een origineel cadeautje geven? Denk dan eens aan de bundel
Pontjespoëzie (€ 8.88), waarin 38 heel aardige gedichten staan over ponten en veerbazen. Vol humor en
soms ontroerend. Elk gedicht is geïllustreerd door een prachtige foto van Karel Brouwerens. Een ander
idee: het Voetverenkwartet (€ 6.66). Beide producten zijn dit jaar verschenen. Te verkrijgen door het
desbetreffende bedrag over te maken op girorekening 5265803 van de Vereniging Vrienden van de
Voetveren te Bilthoven. U kunt bij hem ook het boekje kopen "Overzetveren in Nederland, België en de
Nederlands-Duitse Grensstreek" (€ 10.--).

