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De Zeemeeuw
In mei 2008 hield de Vereniging Vrienden van de Voetveren haar Jaarvergadering in Ouderkerk aan de
IJssel. Na de vergadering zijn velen met de Zeemeeuw overgestoken naar de Zuidplaspolder. De Hollandse
IJssel heeft ter plekke een bedrijvig karakter. Werfjes, zand- en grintopslag, timmerfabrieken, boerderijen.
De Zeemeeuw is een motorveer voor fietsers en wandelaars. Per overzet kunnen maximaal 18 fietsen
worden meegenomen. De Hollandse IJssel zal ter plaatse zo'n 100 meter breed zijn. De boot kan evenwel
niet recht oversteken en heeft van veerstoep naar veerstoep een traject van ongeveer 150 meter. Het
scheepje uit 1976 heeft een fraaie vormgeving, maar volgens de veerman is de stuurhut te klein. Jaarlijks
worden ongeveer 55000 passagiers overgezet. Tot 1949 werd hier overgezet per roeiboot.
Ouderkerk ligt in de Krimpenerwaard, begrensd
door Lek, Vlist en Hollandse IJssel. Vanaf Utrecht
zijn er geen bruggen over de Lek, en over de
Hollandse IJssel uitsluitend bij Gouda en Krimpen.
Overzetveren zijn voor deze waard dus van
levensbelang.
Ouderkerk is een fraai dijkdorp. Vooral bekend
als schippersdorp. Voor de recreant ligt de
overzet op een strategische plek. Aan beide
zijden talloze wandel- en fietsroutes. Zowel de
Zuidplaspolder als de Krimpenerwaard zijn
historisch, geografisch en landschappelijk
interessant.
De veerpont van Ouderkerk.
Foto : Wim Kusee 6 okt 2007

Leuke cadeaus:
1. DVD van Holland Heritage
Een dubbele DVD is uitgebracht over ons oudste openbaar vervoermiddel, het overzetveer. Een door
filmmaker Menno Mennes gemaakte documentaire over 150 regulier varende veerponten, met een
speelduur van 4½ uur. In deze film is niet gekozen voor een contextuele of thematische benadering, maar
voor een encyclopedische aanpak. De veren zijn per provincie geordend, hetgeen de overzichtelijkheid
bevordert. De portretten zijn prachtig gefilmd, met informatief commentaar. Ook in het Engels en in het
Japans. Het lijkt wel of het altijd zomer is aan de Nederlandse rivieren. Op de omslagtekst staat: "....waar
hij (M.M.) nog romantiek, rust, ruimte en dat oer-Hollandse sfeertje vond". De DVD is voor leden te
bestellen door overmaking van € 19,95 op giro 5265803 ten name van Vrienden Voetveren te Bilthoven,
onder vermelding van DVD. Niet-leden betalen € 29,95.
2. Pontjesverhalen
In 2007 organiseerde de Vereniging Vrienden Voetveren een wedstrijd, waarbij korte verhalen konden
worden ingestuurd. Deze verhalen dienden uiteraard over overzetveren te gaan. De 25 aardigste verhalen
zijn gebundeld in een boekje. Bij ieder verhaal staat een mooie kleurenfoto. Van harte aanbevolen! Te
bestellen door overmaking van € 9,95 op giro 5265803 ten name van Vrienden Voetveren te Bilthoven,
onder vermelding van 'pontjesverhalen'.

