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info@veerponten.nl

Verenapp: alle informatie over veren altijd 
en overal bij de hand. Ook onderweg!

Op www.veerponten.nl
vindt u alle informa-
tie over alle voet-, 
fiets- en autoveren in 
Nederland: vaarrou-
tes, vaartijden, foto’s, 
contact informatie en 
bijzondere wetenswaar-
digheden.
Wilt u alle informatie op 
uw smartphone, zodat u 
ook onderweg bijvoor-
beeld kunt zien of een 
pontje vaart? 

Ga in de browser van uw telefoon naar 
www.veerponten.nl en voeg deze website 
met het symbool     toe aan het beginscherm. 
Met een druk op de zogeheten favicon (het 
logo) gaat u voortaan direct naar de website. 

Website en webapp:
www.veerponten.nl

Facebook: 
www.facebook.com/vrienden.vandevoetveren

Vereniging

Vrienden van de 
Voetveren

Veerponten zijn de leukste 

wegen over het water



Veerponten zijn de leukste wegen over het 
water. Ze brengen je vlot en vaak geruis-
loos naar de overkant. Naar je kinderen, je 
ouders, naar vrienden, naar school of naar 
je werk en weer naar huis. En vaak is een 
pontje met een veerbaas of hand bediend 
een van de hoogtepunten tijdens een 
 recreatieve fiets- of wandeltocht. 
Voet- en fietsveren zijn onmisbare, 
 milieuvriendelijke schakels in ons net van 
fietspaden en wandelwegen. Ze horen thuis 
in ons waterrijke Nederlandse landschap.

Meer veren (blijven) varen
De landelijke Vereniging van Vrienden van 
de Voetveren wil deze veerpontjes in de 
vaart houden en wil dat er nieuwe pontjes 
gaan varen. Na een gestage daling is sinds 
de  oprichting van de vereniging in 1982 het 
aantal veerponten in Nederland gegroeid 
van ca 130 naar ruim 330. En nog elk jaar 

We onderhouden goede contacten met onder 
meer Wandelnet, Fietsersbond, Landelijk 
Verenplatform (LVP) en Vereniging van Eige-
naren en Exploitanten van Overzetveren in 
Neder land (VEEON). 

Daarnaast hebben we een warme band met 
de Vrienden van de Vlaamse Veren. 

komen er pontjes bij, vaak met steun van 
onze vereniging.

Website en webapp Veerponten.nl
De vereniging deelt informatie over veren 
(onder meer vaarschema’s en -routes) via 
de website en webapp www.veerponten.nl. 
Fietsrouteplanners zoals Stichting Lande-
lijk Fietsplatform en Fietsknoop.nl  maken 
gebruik van onze informatie. Ook zorgen we 
ervoor dat overzetveren worden opgenomen 
in fiets- en wandelroutes. Via onze website, 
onze Facebookpagina en onze nieuwsbrief 
per e-mail delen we nieuws over fiets- en 
voetveren.

Ondersteuning
Daarnaast ondersteunt Vrienden van de 
Voetveren plaatselijke initiatieven om een 
pontje te behouden of een nieuw pontje in de 
vaart te krijgen. Initiatieven om voor pas-
sagiers het gebruik en het comfort van een 
veer (bijvoorbeeld een zitbankje bij het veer)
te verbeteren, kunnen onder voorwaarden 
rekenen op onze financiële steun.

Word Vriend(in) van de Voetveren
als u ook wilt dat veren blijven varen
Maak 5,00 euro (meer mag ook) over op:
IBAN-nummer NL39 TRIO 0379 6423 01
tnv Vrienden van de Voetveren, ovv 
- ‘nieuw lid’
- e-mailadres
- uw naam en adresgegevens. 
U kunt ook zonder nadere vermeldingen 
een donatie overmaken.


