Column in Rover-tijdschrift “De Reiziger” – maart 2004
Op pad met de pont
Dit keer hebben we het over een zelfbedieningspontje, mede omdat dit type overzetveer sterk in opkomst
is. Ieder jaar komen er een paar bij. Het pontje over de Nieuwe Vaart (1850) bij Ulesprong ligt in een
gebied dat ogenschijnlijk uitsluitend interessant is voor liefhebbers van veenweidegebieden. Bij nadere
beschouwing blijkt het echter heel veel meer te bieden.
Op 4 oktober 2003 is het zelfbedieningspontje op
de Ulesprong tussen Nij Beets en Tijnje op een
feestelijke wijze in gebruik genomen. Een
belangrijke schakel in de nieuw ontwikkelde
natuur- kunst- en cultuurroute Domela's Paad is
daarmee tot stand gekomen. Door aan lieren te
draaien kan de passagier zichzelf naar de overkant
trekken. De overzet omvat ongeveer 30 meter.
Mooie houten insteekhaventjes zorgen ervoor dat
u comfortabel op de boot c.q. aan de wal kunt
komen. Aan beide zijden van de Nieuwe Vaart
liggen verzorgde aan- en afvoerpaden. Het pontje
vaart het gehele jaar, met uitzondering van
perioden met ijsgang. Per keer kunnen maximaal
10 personen zichzelf overzetten.
Op de eerste (mooie) zondagen na de opening maakten omstreeks 250 personen gebruik van het pontje.
Natuurlijk zijn er ook dagen dat vrijwel niemand de oversteek maakt. Op vrijwel dezelfde locatie was tot in
de vijftiger jaren van de vorige eeuw ook een overzet.
Waar ligt het pontje?
Het pontje is te vinden in het veengebied tussen Akkrum en Drachten en maakt deel uit van Domela's
Paad, een kleine fietstocht maar een forse wandeling (25 km). De start is in Nij Beets. Het biedt
mogelijkheden om allerlei cultuurhistorische instellingen aan te doen. Medio 2004 is de route
bewegwijzerd en zullen routebeschrijvingen verkrijgbaar zijn bij de plaatselijke VVV's.
Nu al kunnen wandelaars een voorschot nemen, bijvoorbeeld door met de trein naar Heerenveen of
Akkrum te gaan, aldaar de bus te nemen (Arriva, lijn 34 ). Deze rijdt via Nij Beets naar Drachten. Onderweg
bij café-restaurant Pier's Hiem uitstappen, een paar honderd meter teruglopen (richting Oldeboorn) en dan
linksaf een landweg op (De Ripen). Na 3 km komt u dan bij het pontje, u zet uzelf over en vervolgt uw weg
via de buurtschap Ulesprong naar Tijnje - opnieuw 3 km. In Tijnje kunt u dan weer een bus nemen (lijn 18).
Een ongelooflijk mooie wandeling door een interessant gebied. Het landschap bestaat niet alleen maar uit
laagveenweiden. De vaarten met brede rietkragen zijn heel bijzonder. Door het gebied stroomt een
oeroude beek die hier Ouddiep en verderop Boorne wordt genoemd. Eertijds mondde het in Rauwerd uit
in de Middelzee.
De plaatselijke belangen van Tijnje en Nij Beets hebben het initiatief genomen om gezamenlijk het
zelfbedieningspontje in de vaart te brengen. In uiterst korte tijd vond de realisatie plaats.

