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Heerewaarden - Lith
Op 3 juli j.l. vond op feestelijke wijze een proefrondvaart plaats van het binnenkort in gebruik te nemen
pontje Heerewaarden - Lith. Belangstelling van vele zijden. Natuurlijk ook van de Vereniging. Eerst moeten
nog een paar hobbels genomen worden, zoals de aanpassing van de boot en de inrichting van een
veerstoep of steiger in Heerewaarden, alvorens een geregelde dienst te kunnen gaan varen. De toekomst
ziet er echter veelbelovend uit.
Het veer is een initiatief van twee enthousiaste personen, Miriam Beudel en Don Elsman. Enkele jaren
geleden kochten zij het Veerhuis in Heerewaarden. Meteen dachten zij: een veerhuis zonder veer, dat kán
niet. Eeuwenlang was er een voetveer van Heerewaarden naar Lith. Deze zou en moest weer terug komen.
Waar een wil is, is een weg. Dat is hun motto! Je niet laten afschrikken door de bureaucratie, door
schijnbaar onoplosbare moeilijkheden. Al snel hebben zij de 'Stichting geregelde Veerdiensten
Heerewaarden - Lith' in het leven geroepen. Momenteel worden zij in hun acties ondersteund door een
uiterst betrokken stichtingsbestuur, door plaatselijke autoriteiten en door het Recreatieschap Gelderland.
En.... ze hebben een boot gekocht, een stevig slepertje, de Werklust.
De boot, de "Werklust" in de haven.
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Een boot met een illustere geschiedenis. De Werklust is 13 m
lang en kan indien nodig een flinke snelheid bereiken. Het is de
bedoeling te gaan varen vanaf Den Bol, tegenover het
Veerhuis, aan een verlaagde veerstoep, naar de Kleiberg in de
Lithse Ham, tussen Maren-Kessel en Lith en mogelijk ook naar
het centrum van Lith. En het aardige is dat de dienstregeling
wordt afgestemd op de dienstregeling van het pontje over de
Waal van Varik naar Heerewaarden. Wandelaars en fietsers kunnen dan een prachtige rondtocht maken,
met als mogelijk startpunt de Dikke Toren van Varik (15e eeuw).
Het Veerhuis in Varik heeft een heel bijzondere artistieke plaats. Men kan aldaar genieten van kunst met
koffie. Een ander beginpunt is natuurlijk ook mogelijk. Bij het Bezoekerscentrum Heerewaarden
(www.bcdegroterivieren.nl) zijn allerlei interessante fiets- en wandelroutes verkrijgbaar. Om een
voorbeeld te noemen: de Struinroute door de uiterwaarden van Tiel, Varik, Heerewaarden, Dreumel en
Wamel (20 km). Op zomerse zondagen worden door het Varikse Veer ruim 400 passagiers overgezet.
Straks, als het nieuwe pontje in de vaart is, kunnen al deze routes schitterend aansluiten op het net van
fiets- en wandelpaden aan de Brabantse kant van de Maas.
Ga binnenkort eens die kant op! Geniet van het smalle land
tussen Waal en Maas Laat je gezicht zien bij de
initiatiefnemers van het nieuwe pontje. Bereikbaarheid: bus
48 (Arriva) van Tiel naar Varik. Lijn 165 (Arriva) van 's Hertogenbosch naar Druten stopt in Heerewaarden.
Foto rechts: De stuurhut van de boot.
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