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Fotowedstrijd “foto van een veerpont zonder veerpont”
Velen zullen het al wel hebben gelezen, en diverse mensen hebben al een
aantal fraaie foto’s ingezonden. Maar wellicht mogen we u toch nog een keer
herinneren aan de fotowedstrijd. De titel van de wedstrijd is “maak een foto van een
veerpont zonder veerpont”. U mag een foto inzenden van iets dat met een veerpont
te maken heeft, maar waarop niet zoals bij de meeste foto’s de veerpont nadrukkelijk
in beeld komt. Wat u op de foto zet mag u zelf bepalen. U zou kunnen denken aan
een wegwijzer, een slagboom, een veerhuis, een bordje, maar u zult zelf vast nog
veel mooiere onderwerpen kunnen bedenken.
(5 juli 2014)

De exacte regels voor de wedstrijd staan vermeld op de website van de Vrienden van
de Voetveren www.voetveren.nl (linkje staat rechts op de voorpagina). De drie beste
inzendingen zullen worden beloond met een geldprijs ter grootte van € 250,- (eerste
prijs), € 100,- (tweede prijs) en € 50,- (derde prijs). Inzending voor de fotowedstijd is
nog mogelijk tot 15 september 2014.

Groei in aantal veerponten
Normaal houden we niet zo precies bij hoeveel veerponten erbij komen of
verdwijnen. Maar omdat we dat voor een externe relatie kortgeleden op papier
hebben gezet, willen we voor u deze aantallen toch niet achterhouden. We hebben
de wijzigingen opgeschreven die er zijn sinds het verschijnen van het laatste
verenboekje (begin 2012).
(5 juli 2014)

A. Nieuw in de vaart gekomen zijn er sinds 2012 diverse veerponten. Dat zijn
voornamelijk zelfbedieningspontjes, maar ook enkele bediende veerponten. Over het
algemeen gaat het daarbij om kleine veerpontjes.
Als bediende veerpont is de laatste 3 jaar in de vaart gekomen (globaal in volgorde
van in-gebruik-name)
 ZH71
Hendrik Ido Ambacht naar de Sophiapolder (natuurmonumenten),
alleen in de zomer
 NH75
Haarlem (in de stad bij Belgiëlaan, over Spaarne), hele jaar
 Gr12
Lauwersoog-Suyderoogh (in recreatiegebied Lauwersmeer) (in de
zomer)
 Ge53
Rhenen-Lienden (in de zomer)
 Ge42/NB17 Heerewaarden – Litse Ham (in de zomer)
 NH77
Amsterdam Azartplen (Java-eiland) – Zamenhofstraat (noord), op 15
maart 2014 in de vaart gekomen, vaart hele jaar
 ZH75
Rotterdam Feijenoord – Rotterdam Kralingen (begin 2014 in de
vaart) (vaart hele jaar)
 Li23
Arcen – Lottum (mei 2014 in de vaart), vaart alleen in de zomer
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 Ge54
 Gr13
 Ze23

Giesbeek – Lathum (zijarm IJssel, in recreatieterrein), alleen in de
zomer
Schaphalsterzijl – Aduarderzijl (komt 1 augustus in de vaart), alleen
in de zomer
Vlissingen station-centrum (watertaxi), alleen in de zomer

Als zelfbedieningspontje is de laatste 3 jaar in de vaart gekomen (globaal in volgorde
van in-gebruik-name):
 Dr01
Fort – Bloemberg
 Ut21
Kockengen – Joostendam
 NH74
Hoofddorp (bij de geniedijk)
 Ov17
Notter – Rijssen
 Ut22
Everdingerwaard (in een uiterwaard, nabij Fort Everdingen)
 Dr02/Ov18 Meppel – Staphorst
 Ov19
Heeten
 Ov20
Reutum – Weerselo
 Ov21
Dalfsen – Hessum (een electrisch bediend zelfbedieningspontje)
 ZH74/Ut23 Zegveld – Kamerik
 Dr03
Klazienaveen
 Dr04
Hijken (nabij Beilen)
 Gr14
Warfhuizen (in een wandelroute)
 NH78
Texel Oosterend (in een wandelroute)
B. Uit de vaart genomen zijn er de laatste 3 jaar niet zo veel.
 ZH11
Begin 2012 is het pontje in Rijswijk uit de vaart genomen,
 ZH26/NB01 ook de veerpont Steenbergen-Oude Tonge is toen uit de vaart
genomen. (dit was zomerpontje)
 NH57
Het zomerpontje over Zijkanaal C (in recreatieterrein Spaarnwoude)
dat in 2009 in de vaart is gekomen, is in 2014 niet meer gaan varen;
er zijn (nog geen definitieve) plannen voor een wijziging in één van
de volgende jaren.
 ZH66
De Spido heeft in 2012 een verbinding van het Willemsplein naar
Katendrecht in de vaart gebracht, maar in 2013 is deze alweer
gestopt.
 Li22
Het pontje bij de St.Pietersberg in Limburg heeft maar een paar jaar
gevaren, dit jaar 2014 niet meer (was zomerpontje)
 Ge52
Het pontje bij een restaurant in Lieren dat in 2012 in de vaart is
gekomen, is in 2014 weer uit de vaart genomen
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Nieuw trekpontje op Texel
Een geïnteresseerd veerpontliefhebber meldde ons, dat op Texel een
nieuw veerpontje in de vaart is gebracht.
(14 juni 2014)

Het is een trekpontje, geschikt voor voetgangers, en het is gelegen in een
wandelroute dwars over het eiland. Men kan lopen vanaf de slufter langs het
zweefvliegveld naar het dorp Oosterland. Halverwege passeert men het
Eijerlandskanaal, waar nu een trekpontje in de vaart is gebracht.

Veerpont Den Helder met zuignap
Voor meer dan de helft van de tijd ligt een veerboot (tijdens het af- en
oprijden van verkeer) stil in de haven. Bij de grote veerboten is het daarbij nodig, dat
gedurende die tijd moeten de motoren blijven draaien. Zou dat niet gebeuren, dan
zou de boot wegdrijven.
(14 juni 2014)

Dat draaien van de motoren kost toch nog redelijk veel brandstof. Daarom heeft men
de veerhaven van Den Helder (waar de veerboot naar Texel vertrekt) omgebouwd.
De veerboot wordt nu vastgelegd met zuignappen. Dat systeem zorgt ervoor, dat de
motoren tijdens het stilliggen kunnen worden uitgezet. Op jaarbasis scheelt dat
170.000 liter brandstof, naast een verminderde uitstoot van luchtverontreiniging.
Het systeem is in juni 2014 in de haven van Den Helder in gebruik genomen.
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Nieuw pontje in wandelroute Warfhuizen
In Warfhuizen (in de provincie Groningen, gelegen tussen de stad
Groningen en Zoutkamp) is in het voorjaar een nieuwe wandelroute geopend. In die
wandelroute bevindt zich een klein zelfbedieningspontje, dat met een draailier kan
worden voortbewogen.
(11 juni 2014)

De wandeling begint in het dorp Warfhuizen, en voert de wandelaar over boerenland.
Halverwege kan men overvaren over het water met de naam Kromme Raken.

Brochure en film "Varen doe je samen”
Door het LVP (Landelijk
Veren Platform) is een brochure
gemaakt: "Veilig langs een veerpont".
Daarin wordt informatie gegeven aan
watersporters over de manier waarop
men veilig een veerpront kan
passeren. Het zou bekend moeten
zijn, dat een veerpont voorrang heeft
op de pleziervaart, maar blijkbaar is
niet iedere plezierschipper op de
hoogte van deze regel. In de brochure
worden de voorrangsregels nog eens
op een duidelijke manier uitgelegd.
(11 juni 2014)

Naast de brochure is er ook een film gemaakt, waarin de regels rond een veerpont
worden uitgelegd. Het filmpje is te zien op youtube onder de link
http://www.youtube.com/watch?v=tXUz-DZolnY

Nieuwe veerpont Kessel-Beesel
De veerpont die Tussen Kessel en Beesel (Limburg) over de Maas vaart
heeft als bouwjaar het jaar 1931. Die pont is inmiddels wel aan vervanging toe.
Bovendien is het verkeer dusdanig in omvang toegenomen, dat de huidige veerpont
niet meer voldoet en er regelmatige lange wachttijden optreden. Voor dit veer is nu
een nieuwe pont besteld.
(11 juni 2014)

De nieuwe pont is 15 meter langer dan zijn voorganger en kan straks 18 auto’s
vervoeren. Als het goed is, zal de nieuwe veerpont eind 2014 in de vaart komen.
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Waterbushalte Sliedrecht is verplaatst.
Voor de waterbus tussen Dordrecht en Sliedrecht was er een halte in
Papendrecht aan de Scheepvaartweg, net ten westen van de insteek van de
Ketelhaven. Dat gaat veranderen.
(24 mei 2014)

De halte aan de Scheepvaartweg werd niet veel gebruikt. De gemeente is van
mening, dat verplaatsing naar de Rosmolenweg, een punt net ten oosten van
diezelfde insteek van de Ketelhaven meer passagiers zal trekken. Gemeente en
ondernemers werken aan een revitalisering van dat gebied, en daarnaast zal de
ontwikkeling van de wijk Baanhoek waarschijnlijk ook voor meer waterbus-passagiers
zorgen.
Vanwege de werkzaamheden was de halte Scheepvaartweg (oud) / Rosmolenweg
(nieuw) een paar dagen buiten dienst. De overige haltes van lijn 23 (DordrechtSliedrecht) werden normaal bediend. Vanaf donderdag 29 mei 2014 doet de
waterbus de nieuwe halte aan.
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500.000e passagier in Blitterswijk
Op 23 mei 2014 werd mevr. Ellen Karreman uit Emmeloord verrast, toen
zij wilde overvaren met de veerpont van Wellerlooi naar Blitterswijck. Bij aankomst in
Blitterswijck stond de voltallige groep schippers haar op te wachten. Ze werd
verwelkomd als 500.000e passagier die met het pontje overvoer.
(24 mei 2014)

Al weer 12 jaar is deze voet- en fietsverbinding een begrip in de regio NoordLimburg. Veel mensen maken gebruik van het veerpontje, en op deze vrijdag was
mevr. Karreman dus de 500.000e passagier. Zij liet weten, dat zij regelmatig van het
veerpontje gebruik maakt, en enorm geniet van de gastvrijheid van de vriendelijke en
geïnteresseerde schippers.

