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Hoopgevend nieuws

(veel nieuwe veerponten)

In februari 2006 verschijnt de nieuwste (vijfde) druk van ons boekje 'Overzetveren in Nederland, België en
de Nederlands - Duitse Grensstreek'. De 4e druk dateert uit 2002. In de tussenliggende jaren is er
ongelooflijk veel gebeurd. Een passieve centrale overheid heeft niet kunnen verhinderen dat zich op
pontengebied een geweldige ontwikkeling heeft voorgedaan. Hoopgevend nieuws! Immers, er zijn 31
nieuwe pontjes in de vaart gekomen. Het merendeel daarvan is alleen geschikt voor wandelaars en fietsers
en vaart uitsluitend in het seizoen. Maar er zijn ook 14 zelfbedieningsveertjes bij, die gedurende het gehele
jaar varen. Initiatiefnemers / exploitanten van deze zelfbedieningspontjes zijn: natuurorganisaties,
gemeenten, stichtingen, recreatieschappen, enz. Slechts 4 overzetveren zijn verdwenen.
In het boekje staat per pontje informatie over het type veer, vaartijden, contactadres (telefoon, e-mail).
Voorts zijn veel pontjes geïllustreerd met schitterend fotomateriaal. De pontjes zijn per provincie
geordend. En het boekje bevat bovendien een overzichtskaart. Door het formaat past het perfect in de
binnenzak. Zeer geschikt dus voor wandelaar en fietser. U kunt het bestellen door € 10 over te maken naar
rekeningnummer 5265803 ten name van Vereniging Vrienden van de Voetveren te Bilthoven. Om u
nieuwsgierig te maken, som ik de trajecten en namen van de nieuwe zelfbedieningspontjes op. De pontjes
waarover ik eerder schreef in De Reiziger staan aangegeven met een *.
1.
Sebaldeburen - Boerakker over het Wolddiep
2.
Ny Beets - Tijnje over de Nieuwe Vaart *
3, 4 en 5. Sint Jansklooster over de Wieden: drie zelfbedieningsponten
6.
Kampereiland over het Ganzendiep *
7.
Velhorst over de Berkel
8.
Amsterdam (Westerpark) over een vaart
9.
's Graveland over de 's Gravelandse Vaart
10. Vlaardingen - Schipluiden over de Vlaardinger Vaart *
11. Korendijkse Slikken *
12. Nieuwvliet Bad - Groede Bad over een kreek
13. 's Hertogenbosch over de Dommel
14. Reinderlooi over het Reindersmeer
Zoals u ziet: redelijk verdeeld over de provincies.

Foto rechts: De pont van het Zalkerveer.
Foto: Bob de Vries
Uitslag fotowedstrijd
De fotowedstrijd 2005 van de Vereniging
Vrienden van de Voetveren, met als
onderwerp
'voet/
fietsveertje
in
avondstemming ergens in Nederland', heeft
45 foto's opgeleverd van 25 verschillende
fotografen. De jury heeft de inzendingen
beoordeeld
en
8
winnende
foto's
aangewezen. Van deze foto's zullen
prentbriefkaarten worden gedrukt. De eerste
prijs is voor Bob de Vries met zijn foto van het Zalkerveer (hierboven afgedrukt).

