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  Jan Coevertveer viert 25 jarig bestaan  
 (27-9-2021) 
(klik voor gegevens pont) 
 

Op zondag 26 september 2021 werd 
door de vele vrijwilligers die betrokken 
zijn bij het Jan Coevertveer in Ouderkerk 
a/d Amstel gevierd dat het veer 25+1 
jaar bestaat. Het Coevertveer is een 
veerpont die als varend monument in 
de vaart wordt gehouden. Jan Coevert 
nam in 1995 het initiatief om de oude 
veerpont, die in 1970 was opgeheven, 
weer in de vaart te brengen. Dat is 
gelukt. Sinds die tijd wordt door 
vrijwilligers de veerpont op zondagen in 
de zomer met het veer overgevaren. Er 
zijn per zondag vier vrijwilligers nodig. 
Twee om de pont met de klos te 
bedienen, één om met een lier de kabel 
over de Amstel strak te trekken, en één persoon staat op een strategische plaats om voorbijvarende 
boten te waarschuwen voor de strak getrokken kabel.  
 
De viering was vanwege de corona pandemie een jaar uitgesteld, maar nu kon dus toch gelukkig met 
een feestelijke bijeenkomst het 25-jarig bestaan van de veerpont worden gevierd. 
 
 

  Enkele pontje in Friesland varen tot Kerst door  
(2021.09.27)  
 

In Friesland gaan een aantal pontjes op proef langer in het seizoen doorvaren. Het gaat om 
zomerpontje, die normaal alleen in de zomer dagelijks varen, en vaak tot half oktober nog in het 
weekend. Dit jaar (2021) wordt er een proef gehouden, waarbij de veerponten ook in de tweede helft 
van oktober, in november, december en t/m de kerstvakantie gaan varen. Ze varen dan in november en 
december alleen in het weekend, en in de kerstvakantie (m.u.v. de feestdagen) weer dagelijks.  
Het gaat daarbij om de volgende veerponten:  

 Broek - Blokslootpolder (Rufus) 

 Boornzwaag - De Woudfennen 

 Gaastmeer - Nijhuizum 

 Gaastmeer - It Heidenskip (alleen oktober) 
 
  

https://www.pontjes.nl/020-detail.php?nr=NH-037
https://www.pontjes.nl/020-detail.php?nr=NH-037
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  Veerpont Hoek v.Holland – Maasvlakte vervalt  
(5-10-2021) 
(klik voor gegevens pont) 

 
Begin oktober werd bekend dat per 1-1-2022 de veerpont tussen Hoek van Holland en de Maasvlakte 
gaat vervallen. De dienst wordt de laatste jaren uitgevoerd door Rotterdamse vervoermaatschappij de 
RET. Er is een aanbesteding geweest, en blijkbaar heeft geen enkele vervoerder ingeschreven voor deze 
veerdienst. Er zal een busverbinding gaan komen met de Maasvlakte, maar de omweg is dan behoorlijk 
groot. De veerpont zette het afgelopen jaar ongeveer 40.000 passagiers over. 
 
 

  

https://www.pontjes.nl/020-detail.php?nr=ZH-059
https://www.pontjes.nl/020-detail.php?nr=ZH-059
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  ‘t Leeuweveerke vaart langer door  
(12-10-2021) 
(klik voor gegevens pont) 

 
Eerder kon al worden vermeld, dat er in 
Friesland enkele pontje langere tijd van het 
jaar gaan doorvaren. Van de exploitant van t 
Leeuweveerke (Lage Zwaluwe - Biesbosch) 
kregen we bericht, dat ook dit veer in de 
maand oktober 2021 zal doorvaren. Normaal 
stopt het vaarseizoen eind september, maar 
blijkbaar wordt er toch nog zoveel gefietst dat 
het veer ook in oktober zal varen. Het veer 
vaart (ook in oktober) dagelijks van 10:00 tot 
17:20 uur. 

 
 
 
 
 
 

  Vijf jaar steun voor pontje Sluiskil  
(21-10-2021) 
(klik voor gegevens pont) 

 
Na lange tijd van onzekerheid is nu bekend geworden dat de gemeente Terneuzen voor de komende tijd 
het pontje van Sluiskil zal steunen. In de gemeenteraad is de belofte gedaan dat de steun voor vijf jaar 
zal gelden. Over vijf jaar moet dus weer opnieuw worden bekeken of steun nodig is, en zo ja, of deze 
dan kan worden verstrekt. 
 
Om verantwoord te kunnen blijven 
varen is in totaal 50.000 euro per 
jaar nodig. Daarvan wordt nu 
20.000 door de provincie Zeeland 
verstrekt, 20.000 door de gemeente 
Terneuzen en 10.000 wordt door 
sponsoren (met name twee 
bedrijven in de nabijheid van het 
pontje) opgebracht. Met deze steun 
kan het pontje blijven varen. 
Reserveringen voor een eventuele 
nieuwe veerpont zijn nog niet 
opgenomen in dit bedrag. Maar 
gelukkig is de boot, die uit 1968 
stamt, in een goede staat, zodat 
deze nog wel een tijdje mee kan. 
 
  

https://www.pontjes.nl/020-detail.php?nr=NB35
https://www.pontjes.nl/020-detail.php?nr=NB35
https://www.pontjes.nl/020-detail.php?nr=Ze16
https://www.pontjes.nl/020-detail.php?nr=Ze16
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  Boeken ter overname aangeboden  
(23-10-2021) 

 
Een lezer van deze website heeft een aantal boeken van schepen, veerboten, e.d. Deze wil hij voor een 
klein prijsje, soms alleen verzendkosten, overdragen aan iemand die interesse heeft in schepen en 
veerboten. Een lijst van boeken is te vinden onder deze link. 
 
Heeft u interesse, neem dan contact op met de webmaster (tabblad "contact" van de website 
https://www.pontjes.nl/contact), en u wordt in contact gebracht met de aanbieder van de boeken. 
  
 

  Grote pont De Burd tijdelijk uit dienst  
(27-10-2021) 
(klik voor gegevens pont) 

 
Vanaf maandag 1 november tot naar verwachting half december 2021 is de grote veerpont van Grou 
naar het eiland De Burd uit dienst. De reden is gelegen in het feit dat de insteekhavens aan beide kanten 
verlengd moeten worden. Op dit moment steekt de pont, als hij aan de oever ligt, wat uit in het 
vaarwater van het Prinses Margrietkanaal. Dat zou gevaarlijke situaties voor de scheepvaart kunnen 
opleveren. Rijkswaterstaat gaat dus de insteekhavens 1,5 meter langer maken. 
 
Gedurende de stremming is 
het voor auto’s niet mogelijk 
op of van het eiland te 
komen. Voor voetgangers 
en fietsers gaat er een 
vervangend pontje varen. 
  
 

https://www.pontjes.nl/boeken-veerboten.pdf
https://www.pontjes.nl/contact.php
https://www.pontjes.nl/020-detail.php?nr=FR-017
https://www.pontjes.nl/020-detail.php?nr=FR-017

