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Kozakkenveer
In de bocht van de IJssel waar omstreeks 1813 de Kozakken de rivier overstaken, vaart sinds kort weer een
overzetveer, geëxploiteerd door de Stichting Voetveer Veessen - Fortmond. Vanaf zaterdag 15 april 2006
wordt overgezet met (maximaal 12) passagiers. En dit Kozakkenveer voorziet kennelijk in een behoefte,
want al in september 2006 kon de 15.000ste passagier verwelkomd worden. Op 7 december j.l. kreeg de
Stichting de zilveren vrijwilligerspenning van de gemeente Heerde uitgereikt.
De veerboot van Fortmond-Veessen.
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Veessen kende al in de Middeleeuwen een
veerdienst. De eerste vermelding dateert
uit 1379. Aanvankelijk werd met roeiboten
gevaren. Arbeiders vanaf de Veluwse kant
die op de steenfabriek Fortmond werkten,
staken eerst met een bruggetje de Hank
over en vervolgens vanaf de landtong de
IJssel. Na de 2e Wereldoorlog werd de boot
voorzien van een dieselmotor. Aan beide
oevers hing een bel waarmee men de
veerman kon waarschuwen. De sluiting van
de steenfabriek betekende het einde van
de veerverbinding.
Het heeft de Stichting veel inspanning gekost om opnieuw een fiets-/voetveer in de vaart te nemen. De
Stichting heeft nu 250 donateurs en ruim 20 vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben de afgelopen periode
instructie gekregen teneinde het vaarbewijs te halen. Er zijn goede veilige opstapplaatsen. Het bootje, een
leuke visserskotter, is pas 6 jaar oud. Heel geschikt voor het pontjeswerk. Aan de Fortmondzijde is een bel
die de veerman attendeert op wachtende passagiers.
De startplaats in Veessen is gemakkelijk te vinden, en wel achter Café- Restaurant IJsselzicht. In Fortmond
is de aanlegplaats bij de oude steenfabriek. Nu een monument. Een hoge fabrieksschoorsteen in de
steigers vormt een duidelijk herkenningspunt. De pont kan niet recht oversteken omdat zich tegenover
IJsselzicht het natuurgebied De Duursche Waarden bevindt. Het IJssellandschap is, zoals u weet, van een
poëtischer schoonheid. Zowel Wijhe als Veessen zijn schilderachtige dorpen. Veel natuur (Waarden) langs
het water. Soms is de rivier behoorlijk ver weg. We zagen op onze tocht mooie oude boerderijen,
bijzondere planten en opvallend veel ooievaars.
Nadere informatie over het Kozakkenveer vindt u op www.svvf.nl.
Het is de moeite waard een rondje te wandelen of te fietsen door bijvoorbeeld gebruik te maken van het
Wijhese Veer. Neem dan als beginpunt station Wijhe. Steek met het Wijhese Veer de IJssel over, ga enkele
kilometers over de dijk naar het Zuiden en neem bij IJsselzicht het pontje Veessen - Fortmond. Dan over de
rustige Baarlose weg weer terug naar Wijhe. Je kunt natuurlijk ook gebruik maken van het pontje bij Olst.
De veren bij Olst en Wijhe varen gedurende het gehele jaar. Het fiets-/voetveer bij Veessen van 1 april tot
30 september van 9.30 uur tot 17.30 uur. De bewegwijzerde Olst-Wijheroute maakt gebruik van de veren
in Wijhe en Olst.

