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Een dubbel veer in het noorden
Het aantal veerponten in Nederland verschilt sterk per provincie. Het absolute minimum vinden we in
Drenthe; daar is geen pont te vinden. Het andere uiterste vinden we in de waterrijke provincies ZuidHolland en Noord-Holland, beide met ongeveer 50 veerponten.
Dit keer gaan we naar é é n van de noordelijke provincies. In Groningen varen zes veerponten. Vier daarvan
gaan over de Waddenzee, Eems of Dollard. Maar juist é n van de twee overblijvende, kleine veren heeft dit
keer onze aandacht. Reist u in gedachten met ons mee naar de grens van Drenthe en Groningen. Daar
stroomt vanuit het Zuidlaardermeer via het Drentsche Diep een riviertje in de richting Groningen. Aan het
meer is het recreatieterrein Meerwijck gelegen. Strand, camping, bos, fietspaden, vakantiehuisjes,
patatkraam, tennis, wandelingen, paardrijden, rust, drukte.... Voor ieder die wil ontspannen is er wel wat
te vinden.

foto veerpont Noordlaren.
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Vanuit het oosten en noordoosten is dit
terrein goed te bereiken. Maar wie (op de
fiets) vanuit het westen wil komen zou toch
flink moeten
omrijden. Ook het
omgekeerde geldt. Aan de westoever is een
palinghandel gelegen, en wie vanaf het
recreatieterrein een lekker maaltje paling
zou willen eten, zou ook in de problemen
komen. Gelukkig is er over het Drentsche
Diep een veerpont te vinden. Vroeger was dat een roeiboot, wat later een roeiboot met
buitenboordmotor. Sinds enkele jaren is er een zelfbedieningsveer. Draaiend aan é n van de wielen trek je
de boot met de ketting naar je toe, of draai je jezelf naar de overkant. Er is nog een bijzonder aspect aan
dit veer. Naast het veer is de roeiboot met buitenboordmotor die vroeger voer nog steeds in dienst. Wie
het zelfbedieningsveer te lastig vindt, kan even contact opnemen met de eigenaar, en dan brengt deze je
tegen een kleine vergoeding naar de overkant. Voor zover bekend is dit het enige veer waar zelfbediening
en bediening naast elkaar voorkomt.
Of er nu veel of weinig veerponten in een provincie varen, en waar ze dan varen, daarover kan meer
informatie worden ingewonnen in het boekje "Overzetveren in Nederland en België" dat de Vereniging
Vrienden van de Voetveren uitgeeft. In Februari van dit jaar is de geheel vernieuwde zesde editie
uitgekomen. Wat niet vernieuwd is, is de prijs ervan; die is nog steeds € 10,- gebleven. Het boekje geeft
informatie over de locatie, de vaarperiode, een telefoonnummer, en nog meer gegevens van alle
veerponten in Nederland en België. Op een aantal fraaie kaarten in het boekje, of op de los bijgeleverde
grote kaart, kan de reiziger thuis alvast zijn reis plannen en zien of de pont vaart of niet. Het boekje is te
bestellen via deze website en via enkele boekhandels.

