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Vrijwilligers gezocht
Als vereniging Vrienden van de Voetveren willen we ons wat meer actief gaan
opstellen. Dat is iets dat het bestuur niet alleen kan, en daarom vragen wij een aantal
vrijwilligers (we noemen hen ambassadeurs). Het idee is, dat zij in hun eigen
omgeving ontwikkelingen bij de veerponten bijhouden, en indien nodig actie
ondernemen. Dat kan zijn het versturen van een brief, het opnemen van contact met
gemeente, provincie of veerexploitant.
Er zijn al een aantal mensen gevonden die zich wil gaan inzetten. Maar vooral in de
noordelijke provincies (Groningen, Friesland, Drente), in Twente/achterhoek, en in
Limburg zou het fijn zijn als iemand zich meldt als ambassadeur.
Lijkt het u wat? Kijk even op onze website www.voetveren.nl, of neem even contact
op met één van de bestuursleden van de vereniging.

Wedstrijd pontjesroute
Denkt u nog aan de wedstrijd “pontjesroutes” ?
U kunt een mooie fietsroute of wandelroute maken, uiteraard
met gebruikmaking van ten minste twee veerponten. Wat de
voorwaarden voor de wedstrijd verder zijn, kunt u nalezen op
onze website www.voetveren.nl (klik rechts op “wedstrijd
pontjesroute”). U kunt uw inzending opsturen tot 15 september 2013.

Karel Brouwerens overleden
Begin april 2013 ontvingen wij het droevige
bericht dat op 28 maart 2013 onze oud vice-voorzitter Karel
Brouwerens is overleden. Sinds 1998 was hij actief als vicevoorzitter van onze vereniging, waarbij hij zijn kennis en
kunde inzet om bestaande veerdiensten te ondersteunen,
en om overheden en instanties te adviseren bij het in de
vaart brengen van nieuwe voetveren.
(maart 2013)

Tijdens het lustrumfeest van de vereniging in september
2007 werd hij door de loco-burgemeester van Deventer
onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij
heeft zich ingezet om de veerdiensten (en dan met name de kleinere voetveren) in
Nederland te stimuleren. Wij zullen hem in herinnering houden als een aimabel man
met grote deskundigheid.
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Hoogwater - Veerponten vallen uit
Hoogwater op de rivieren is in het najaar niet abnormaal. Maar midden in
de zomer wel. In de eerste weken van juni 2013 is het waterpeil van de grote rivieren
flink gestegen. Als gevolg daarvan zijn diverse veerponten uitgevallen, of varen nog
met grote beperkingen.

(7 juni 2013)

Normaal doen wij geen melding op onze website over tijdelijke stremmingen. Maar
nu, midden in de zomer, kan het toch wel gebeuren dat u uw fietstocht moet
aanpassen wegens een veerpont die niet vaart. Let dus bij het plannen van een
tochtje deze weken vooral goed op, en informeer u voordat u van start gaat.
Op de pagina’s met informatie over de individuele veren worden tijdelijke
stremmingen niet genoemd.

Pontje Driel (tijdelijk) stilgelegd
(7 juni 2013)

Als gevolg van de
hoge waterstand in de Rijn en de
daardoor grotere stroming, is het
pontje van Driel naar Oosterbeek
op een krib gevaren en vast
komen te zitten. Gelukkig kon
een vaartuig van Rijkswaterstaat
snel te hulp komen, zodat de
boot na 20 minuten weer verder
kon varen. De passagiers die
onderweg waren van Driel naar
Oosterbeek, bleven ongedeerd.
Het voorval had echter een groot gevolg. De inspectie leefomgeving en transport
(ministerie van Infrastructuur en Milieu) ging op onderzoek uit, en kwam tot de
conclusie, dat de pont geen grote snelheid meer kan halen, maar slechts 7,5 km per
uur kan varen. De inspectie stelt als eis, dat minimaal 11 km/h gevaren kan worden.
Volgens een woordvoerder van de exploitant geven de accu’s en zonnepanelen
tegenwoordig minder vermogen af dan 12 jaar geleden toen de boot is gebouwd. Er
is nu een nieuwe installatie nodig voor de energie.
Men hoopt met een andere veerboot de veerdienst weer snel in de vaart te kunnen
brengen, en dat de pont dinsdag na het weekend weer kan gaan varen.
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Verendag Krimpenerwaard (22/23 juni 2013)
(3 juni 2013)

Op 22 en 23 juni viert de Krimpenerwaard
Verendagen! Op deze dag komen er vier nieuwe verenroutes uit.
Je kunt deze routes fietsen. Ze zijn te vinden op een mooie
folder. Die folder kan worden gehaald bij restaurants, hotels,
B&B, VVVs en andere plekken.
Het natuur en recreatieschap, het ESF, Leader en de provincie
zien hoe waardevol onze veren zijn voor de Krimpenerwaard. Zij
hebben de folder mogelijk gemaakt. Door deze veren worden
verschillende fietsknooppunten met elkaar verbonden.
Op 22 en 23 juni kun je gratis magneetjes krijgen bij elk veer
krijgen! Deze zijn geschonken door het Streekfonds
Krimpenerwaard.

Verfstrepen tegen chaos bij pont
Het is een bekend
probleem, dat bij het op- en
afrijden van de pont in
Amsterdam
er
chaotische
toestanden optreden.
Met name in de spits is het erg
druk. Om de verkeersstromen
te geleiden gaat de gemeente
rode en groene pijlen op de
grond aanbrengen. Met die
pijlen
wordt
getracht
de
verkeersstromen te reguleren.
De verwachting was, dat het al
in de laatste week van mei zou
gebeuren, maar vanwege de regen is het schilderwerk nog iets uitgesteld.

(3 juni 2013)

De gemeente hoopt, dat de Amsterdammers zich nu netter gaan gedragen en netjes
wachten bij de groene strepen totdat de aankomende passagiers van de pont af zijn.
Of de strepen het gedrag van de reizigers zal verbeteren zullen we in de toekomst
wel merken

Vrienden van de Voetveren
Verennieuws 9 juni 2013
(bladz. 4)

Rond uit Dordrecht
(11-14 juni)
(3 juni 2013) Van 11 tot en met
14 juni organiseert Rond Uit
Dordrecht de eerste fietsvierdaagse vanuit het Eiland van
Dordrecht. Tijdens deze fietsvierdaagse zal veel gebruik
worden
gemaakt
van
de
verschillende veren in de regio
Gouda, Gorcum, Oud- Beijerland
en Breda. Deelnemers aan Rond Uit Dordrecht mogen gedurende die vier dagen
zelfs gratis gebruik maken van de Waterbus over het gehele traject.

Koning met pont overgezet
Naast gewone
mensen kwam de pont van
Vianen naar Nieuwegein op 30
mei 2013 ook in het nieuws bij
een hooggeplaatst persoon. Op
die datum bracht namelijk onze
nieuwe
koning
Willem
Alexander en koningin Maxima
een bezoek aan Utrecht. Naast
andere plaatsen werd o.a.
Vianen en Nieuwegein bezocht.
Het oversteken van de Lek
vond plaats met de veerpont
Vrevia. Als vrienden van de
Voetveren vinden wij het
natuurlijk fijn, dat de koning
kiest voor vervoer per veerpont.

(31 mei 2013)

Een leuk filmpje is te zien op Youtube onder
http://www.youtube.com/watch?v=A45PKpzpfk4.
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Pontje Zegveld-Kamerik geopend
Onder grote belangstelling is op 16 mei 2013 het pontje tussen Zegveld
en Kamerik geopend. Dit pontje vormt de verbinding over de rivier de Grecht. Het is
een welkome aanvulling voor fietsers en wandelaars in het Groene Hart. Het pontje is
een initiatief van de gemeente Woerden die ook eigenaar is. Het is tot stand
gekomen dankzij (of ondanks) de samenwerking door de provincies Utrecht en ZuidHolland, de gemeenten Nieuwkoop en Woerden, het programmabureau Utrecht, het
recreatieschap Stichtje Groenlanden, het waterschap HTS, de dienst Landelijk
Gebied en Natuurmonumenten. Mede door de vele besturen en de vele instellingen,
heeft de voorbereiding ruim twee jaar in beslag genomen.

(maart 2013)

Helaas werkte het weer nog niet mee. Tijdens de opening goot het van de regen. Na
het uitgieten van een glas champagne over het dek werd de pont vervolgens
vrijgegeven voor gebruik door het publiek. Het pontje vormt een goede verbinding
voor fietsers en wandelaars.

Vrienden van de Voetveren
Verennieuws 9 juni 2013
(bladz. 6)

Prijs voor fietspont Keimpetille
De fietspont bij
het Friese Kingmatille is
uitgeroepen
tot
publiekswinaar bij de Passie op het
Platteland-prijs
(POP-prijs).
Van de negen kanswinnaars
verwierf de fietspont de
meeste stemmen van het
publiek. Juryvoorzitter Hester
Maij reikte de publieksprijs
tijdens een bijeenkomst in
Baarn uit. De kanshebbers
voor de publieksprijs waren
projecten die in het kader van
het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 met
financiële steun van de
Europese Unie zijn uitgevoerd. De projecten werden gerekend tot de meest
succesvolle, inspirerende, bijzondere of innovatieve projecten op het platteland. De
fietspont kregen een bijzondere plaquette plus een bedrag van € 1.000 uitgereikt.

(15 mei 2013)

De fietspont is opgezet door vrijwilligers uit de omgeving van Franeker en Dronrijp.
Zij zetten in de zomermaanden fietsers en wandelaars over het drukke Van
Harinxmakanaal. Hiervoor hebben zij de beschikking over een op zonnepanelen
varende veerpont.
De fietspont kwam voor de subsidie van de Europese Unie in aanmerking omdat de
vaarverbinding bijdraagt aan een versterking van het recreatieve wandel- en
fietspadennetwerk en zorgt voor een stevigere plattelandseconomie. De jury van de
POP-prijs spreekt het ook aan dat vrijwilligers en ondernemers bij dit initiatief
intensief met elkaar samenwerken.
Wij van de Vrienden van de Voetveren feliciteren de vrijwilligers van de fietspont met
deze prijs.
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Vernielingen bij pontje Beuningen
De laatste tijd
worden er veel vernielingen
uitgevoerd bij de pont van
Beuningen. De pont ligt s
avonds en s nachts aan de
oever in Beuningen. Dat is op
een nogal afgelegen plaats.
Vandalen hebben het op de
pont voorzien. Vorig jaar was
de pont al eens een keer
losgemaakt, waarna de pont
onbestuurd midden op de rivier
terecht kwam. Vaak worden
touwen losgesneden of andere
vernielingen gedaan. Sindsdien
ligt de pont naast de normale
trossen ook aan een ketting, zodat de pont niet wegdrijft als de touwen worden
doorgesneden.

(15 mei 2013)

Om de vernielingen een halt toe te roepen heeft exploitant Uiterwaarde nu besloten,
dat er een camera zal worden opgehangen om eventuele vernielers te kunnen
opsporen. Een alternatief zou zijn om de pont in de nacht op een andere plaats aan
te leggen. Maar de dichtst bijzijnde haven zou dan Druten zijn, toch al gauw een uur
varen. En om dat iedere morgen en avond voor en na de dienst te doen is ook weer
zo wat. Voorlopig hoopt men dus met camera’s de overlast te beperken.

Man vergeet Porsche op de pont
Niet een Nederlands bericht, maar
toch wel leuk om te vermelden. In Canada was
een man zijn Porsche vergeten op de veerpont.
Toen de veerboot aan de andere oever kwam
ging de man met de bus verder naar huis. Zijn
Porsche vergat hij op de pont.

(7 juni 2013)

Nu is zo n auto niet direct een speelgoedautotje; de prijs varieert van 90.000 dollar
voor een instapmodelletje tot bijna anderhalve ton voor een wat gewoner model. De
politie kon op grond van het kenteken de man opsporen. Hij verklaarde, dat hij in de
drukte zijn auto niet meer kon vinden en dus maar te voet de boot was afgegaan.
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Nieuw pontje bij Dalfsen
Ten oosten van Dalfsen (Overijssel) komt er in de loop van het voor jaar
van 2013 een nieuw veerpontje in de vaart. Het pontje verbindt de Stokte met
Hessum, waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor leuke fietsroutes. Het
pontje is een electrisch bediend zelfbedienings veerpontje. Door middel van een druk
op de knop kan de veerpont in werking worden gezet. Op 12 april zou de pont te
water worden gelaten, maar wegens enkele problemen vindt dat in de eropvolgende
week plaats. Als het pontje in de vaart komt, zal er in deze rubriek opnieuw aandacht
aan worden besteed.

(14 april 2013)

