Column in Rover-tijdschrift “De Reiziger” – mei 2013
Bijna zomer
Het is weer bijna zomer. De temperatuur gaat wat stijgen, de dagen duren weer langer. Reden om er weer
op uit te trekken. Bij de pontjes wordt daarmee rekening gehouden. In april of mei gaan diverse
zomerpontjes al varen. De meeste alleen nog in het weekend, later in de zomer (meestal juli tot half
september) varen ze dan iedere dag, om in de rest van september nog wat mooie weekenden mee te
pikken.
Reist u mee? Dit keer wil ik u meenemen naar de Amstel. Met fraaie bochten meandert dit riviertje ten
zuiden van Amsterdam door het landschap. Hier en daar een dorp of stad passerend, maar op grote
stukken ligt de rivier midden in de polder. Tussen Uithoorn en Amsterdam vinden we aan de ene kant de
Middenpolder, en aan de andere kant ligt de Ronde Hoep. De Middenpolder wordt aan de noordkant
begrensd door de bebouwing van Amstelveen. En daar, waar de Nesserlaan bij de Amstel komt, kunt u met
zo'n zomerpontje overvaren. Vanuit Amstelveen een prima verbinding met de oostkant van de Amstel. De
pont houdt zichzelf met een haak vast aan de oever, wachtend op passagiers. Bij grote drukte is dat
gemakkelijk; dan hoeft de schipper niet steeds het touw vast te maken, en als reiziger kunt u toch veilig
aan boord stappen. Even achteruit gevaren, en de pont komt los van de oever. We varen een stukje in de
lengterichting over de Amstel. Je krijgt het gevoel er even helemaal uit te zijn. Veel mensen houden
gewoon hun fiets even vast, maar je kunt ook de fiets tegen de reling zetten, op één van de bankjes gaan
zitten, en de zomerzon over je heen laten komen.
Wist u trouwens, dat ruim een derde van de veerponten in Nederland een zomerpontje is? Daarbij gaat het
vaak om de wat kleinere fiets-voetveren. Juist voor de zomerrecreanten zijn die een apart genoegen.
Kleinschalig, rustig, een vaartochtje is dan een leuke onderbreking tijdens een zomerse fietstocht. Maak er
gebruik van. Het is bijna zomer.

Het pontje over de Amstel bij de Ronde Hoep in Amstelveen.
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