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Deventer pontje
Pasgeleden moest ik in Deventer zijn. Als je per trein reist, dan kom je aan op het station dat aan de
oostkant van het centrum ligt. Maar ik was met de auto. De Deventer binnenstad is oud, met weinig
parkeergelegenheid, of je kunt de auto kwijt voor veel geld in een dure parkeergarage. Gelukkig kent de
stad al vele jaren een leuk pontje dat over de IJssel vaart. Voor de auto is er een prachtige plek bij De
Worp, helemaal gratis. En aan de andere oever legt de pont aan op loopafstand van de fraaie binnenstad.
De veerpont vaart af en aan. Dat mag ook wel, want er wordt druk gebruik van gemaakt. Op de pont koop
je een kaartje, waarbij de schipper meteen vraagt of je ook terug gaat. Hè, ja natuurlijk ga ik ook weer
terug. Nou, zegt de man met een glimlach, dan kun je beter een retourtje kopen, dat is nog goedkoper ook
dan twee keer een los kaartje. Behendig draait hij de pont van de kant, even goed kijkend of hij de
langsvarende vier met stuurman van de roeivereniging niet in de weg zit. Maar die had de pont al in de
gaten en wacht netjes even verderop.
Vanaf de pont heb je een prachtig zicht op de stad. Staande op het achterdek, de wind waait door de
haren, de zon schijnt van achter de stad over de IJssel. Rustig laat je de sfeer over je heenkomen. Even een
rustmoment in de gejaagde wereld. Zoiets is echt genieten.
Als ik nog eens in Deventer moet zijn, nou dan weet ik het wel. Dan ga ik weer met de pont, daarmee ben
ik direct in de binnenstad, zonder parkeerproblemen.

De Stokvis, de veepont die de verbinding over de Ijssel verzorgt.
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