Column in Rover-tijdschrift “De Reiziger” – mei 2005
De pont bij Megen
Megen ligt op een strategische plaats aan de Maas. Sinds 1994 maakt het deel uit van de gemeente Oss.
Megen, oorspronkelijk een graafschap, heeft een rijke geschiedenis. Stadsrechten kreeg Megen in 1357.
Sinds die tijd mochten de graven van Megen tol heffen op de Maas. Megen is te bereiken met buurtbus
296 vanaf station Oss. Deze rijdt niet op zondag.
De pont Megen-Appeltern gezien vanaf de veerstoep. Foto:
W.J.Kusee
In de generaliteitsperiode was Megen één van de
katholieke vluchtheuvels langs de Maas. Twee kloosters uit
de 17e eeuw herinneren daar nog aan. Van ver over de
Maas kwam men ter misse in Megen. De straten in de stad
liggen nog precies volgens een eeuwenoud plan en zijn
bestraat met kinderkopjes. Elke straat heeft een bepaalde
kromming.
Vanaf begin 16e eeuw (1519) was er een sprake van een veerverbinding tussen Megen en Appeltern. In
1868 werd het voetveer vervangen door een pontveer zodat ook voertuigen konden worden overgezet. In
de 30-er jaren van de 20e eeuw werd de Maas bij Megen gekanaliseerd. Voor de scheepvaart was dit een
grote vooruitgang. Tot die tijd klaagden schippers steen en been over de talrijke meanders. Tegenover
Megen, aan de Gelderse kant, ontstond door de kanalisering een watersportgebied, de Gouden Ham.
Er is in Megen nog een tweede pont over de Maas, en wel naar Maasbommel. Door gebruik te maken van
beide ponten zijn heerlijke wandelingen en fietstochtjes mogelijk. Veelal op paden naast de oude rivierdijk.
Daarbij bestaan in de zomermaanden nog meer mogelijkheden door twee extra voetveren in de Gouden
Ham. Het is de moeite waard om kennis te nemen van het sterk gewijzigde landschap. De oorspronkelijke
loop van de Maas is nog goed herkenbaar.
Beide overzetveren worden geëxploiteerd door Stichting De Maasveren. In de maanden november tot
maart maakt het veer naar Appeltern gebruik van de stroomsnelheid en vaart dan als gierpont. Steeds
meer forenzen vinden een sluipweg via de ponten. Voorlopig komt er geen brug in de buurt van Megen,
waarmee op korte termijn de toekomst van de veren gewaarborgd is.
Door Megen loopt een bewegwijzerde
ANWB- route, de Maasbochtenroute (43
km). Ook LF 12 loopt door Megen. In Megen
is door de plaatselijke VVV (Torenstraat 28)
een heel aardige stadswandeling uitgezet.
Wetenswaardigheden over het Megense
Veer staan vermeld in het boek van Pieter
van der Heijde: Het Megense Veer en de
Watertol (Gouda, 2004, ISBN 90 9018326 4).
Het boek bevat interessant feitenmateriaal.
Foto rechts: De pont van Megen naar
Maasbommel. Foto: W.J.Kusee

