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Een stille veerpont over de Oude Rijn
Een windstille kalme dag in Valkenburg! Een dromerig en idyllisch plekje aan de Oude Rijn. Traag licht! Een
impressionistisch schilderij! De veerpont met een bij het landschap passende stille(!) elektromotor zet
voetgangers en fietsers over. De randstedelijke hectiek lijkt ver weg. Tijdens ons bezoek in de herfst geen
beroepsvaart en ook geen jachtjes. De Oude Rijn is ter plaatse ongeveer 60 m breed. Aan de Valkenburgse
kant een kantoortje, betonnen zitmeubelen en een parkeerplaats. Aan de overzijde een fietspad tussen de
villa's door naar Rijnsburg en Oegstgeest.
Over de roemruchte geschiedenis van de Oude Rijn valt veel te vertellen. Tijdens Claudius (41 tot 54 na
Chr.) vormde ze de noordgrens van het Romeinse Rijk. In Valkenburg zijn overblijfselen van een Castellum
gevonden.
Het pontje wordt op de werkdagen en zaterdagen gevaren door veerbazen van de Maregroep,
medewerkers van een sociale werkvoorziening. Op zondagen zijn de vrijwilligers van de Stichting Het
Valkenburgs Pontje aan de beurt.
Het bootje vaart het hele jaar, van maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot 17.30 uur en op zaterdag en
zondag van 9.00 tot 17.00 uur.
Foto links: Het pontje van Valkenburg.
Foto : Mare groep

De Rijnvalk ziet er prachtig uit en is handig in het gebruik.
De pontbaas staat op een vaste plek, van waaruit hij/zij
de motor bedient, de roertjes doet bewegen en de
kleppen met behulp van een eenvoudige lier optrekt of
laat zakken. De aanlegplaatsen liggen beschut aan fraaie
en beschutte "langszijhaventjes". Per keer kunnen
maximaal 10 passagiers mee. Een overzet kost € 0.50.
Het eerste pontveer voer hier al in 1619. De Rijnvalk, in Valkenburg gebouwd, vaart sinds januari 2006. Het
ziet er naar uit dat binnen twee jaar 75.000 passagiers kunnen worden geteld. Dat is heel wat! Het
voortbestaan wordt echter bedreigd. Enkele kilometers verder naar het oosten komt een nieuwe fietsbrug.
Dit mag toch niet het einde van dit pontje betekenen?
Het is een verademing om hier in de buurt wandelend of fietsend te onthaasten. Van Wassenaar naar
Rijnsburg en Oegstgeest of andersom. Het gebied is interessant vanwege de tuinbouwgebieden op de
geestgronden, de zee en de brede duinen bij Wassenaar. De ANWB heeft twee aardige bewegwijzerde
routes uitgezet: de Geestgrondroute en de Duinpolderroute. Jammer dat het pontje niet is opgenomen in
deze routes. Met een kleine omweg over de Oude Rijn en een pauze aan het water kunnen de tochten
sterk aan aantrekkelijkheid winnen. Valkenburg is vanuit station Leiden te bereiken met buslijn 32 van
Connexxion, richting Katwijk.

