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Dankzij Sinterklaas een pontje
Er is gras, er is zuring, er is water, er zijn windwaaien, er is riet en er is heel veel hemel. Schitterende
wolkenluchten. Lage horizonten. Ongelooflijk veel weidevogels. Voor de wandelaar of fietser wordt in de
Eemnesser polder het uitzicht nergens belemmerd. Middenin deze polder is in juni 2007 een nieuw
zelfbedieningspontje in gebruik genomen, en wel van de Noord Ervenweg naar de Zuid Ervenweg over de
Eemnesservaart.
Het nieuwe pontje maakt deel uit van het plan Toekomst Polderwegen. In dit plan zijn een aantal
maatregelen opgenomen om de recreatieve beleving van de Eemnesser Polder te vergroten. Het veer zal
ook onderdeel gaan uitmaken van het Nationaal Landschap Arkenheem-Eemland. Door het pontje is er
voor de zuid-noordroute over de Wakkerendijk-Meentweg een alternatief ontstaan. De Gemeente Eemnes
heeft gekozen voor een pontje omdat de Eemnesservaart toch nog wel bevaren wordt, onder meer voor
de jaarlijkse intocht van Sinterklaas - patroonheilige van Eemnes. Het vaartuigje, gebouwd in Leimuiden,
ziet er robuust uit en ligt hoog op het water. Hoger dan gebruikelijk vanwege de hoog gelegen weg langs
de vaart.
Foto links: Het zelfbedieningspontje bij de
Eemnesservaart.
Foto : Wim Kusee
De veerstoepen en toevoerwegen zijn
perfect verzorgd. Er kunnen per keer 8
personen met fietsen mee. De oversteek is
ter plekke 4 keer de lengte van het pontje.
Met lieren draaien de passagiers zichzelf
naar de overkant. Bij dit bootje kost dat
weinig inspanning. Meteen al is er veel
belangstelling en niet alleen van mensen uit
de buurt. Wandelaars en fietsers hebben
extra mogelijkheden gekregen. De aanleg is
mogelijk gemaakt met steun van het
Waterschap, de Provincie en de Dienst
Landelijk Gebied.
Ons tochtje begint dit keer bij het vertrouwde autoveer in Eemdijk. Op deze pont kun je frisdrank,
aardappelen en een landelijke krant kopen. De veerman schat in dat er jaarlijks zo'n 20.000 fietsers en
10.000 auto's worden overgezet. Iedereen die de rivier de Eem kent, weet dat deze hier op haar mooist is.
Dit veer vaart niet op zondag.We gaan met de pont mee en volgen de Eem richting Eemnes. Na 3 kilometer
kronkelt het fietspad langs de Eemnessersluis.
Een stukje verder ligt dan het nieuwe trekveer. We draaien ons naar de andere kant, richting Eembrugge.
Aldaar de brug over en via het asfalt terug naar Eemdijk. Een tochtje van 12 km. Maar er zijn ook trips te
bedenken, die bijvoorbeeld de verrukkelijke theetuin van Eemnes als tussenstop hebben.
Tenslotte:De fietsboot biedt de mogelijkheid om van Amersfoort of Soest of Baarn naar Eemdijk te gaan.
(www.eemlijn.nl). De uitstapplaats aldaar ligt naast de veerpont. Eemdijk is per openbaar vervoer te
bereiken vanuit Bunschoten met buurtbus 503.

