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                   LINIEPONT

Overzetveren is een handige app om waar u ook bent in Nederland het water 
per pont over te kunnen steken.

Deze Overzetveren app bevat de onderdelen:
~ Overzicht van alle overzetveren in Nederland.
~ Informatie per veer over welk water deze overvaart.
~ Contactgegevens per veer.
~  GPS; ontdek de veren in uw omgeving of zoek in de buurt 

van een plaatsnaam.
~ Stremmingen overzetveer via de website.
~ Foto van het veer.

De overzetveren app is ontwikkeld door Uit®waarde. Dit recreatie-
bedrijf,  gevestigd in het hart van het Rivierengebied, is actief op 
het gebied van openlucht recreatie en recreatieve routes. Naast het 
 exploiteren en beheren van recreatiegebieden exploiteert Uit®waarde 
 recreatieve fi ets- en voetveren over de Waal, Maas, Lek, Linge en Neder-Rijn. 

De Overzetveren app is in samenwerking met  verschillende instanties zoals de 
Veeon,  Vereniging Vrienden van de  Voetveren, RiVeer, LVP en  Stichting Maasveren 
tot stand gekomen.
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Waar kan ik overvaren?

 

  overtocht  10 rittenkaart
Voetganger € 1,00 €    8,00
Fietser € 1,50 €  12,00
Kinderen t/m 12 jaar en onder begeleiding gratis (max. 2 per betalende begeleider)

 

Deze veerverbinding over de Lek tussen Werk aan het Spoel, Fort Everdingen en Werk aan de Groeneweg wordt verzorgd door 
Uit®waarde in opdracht van de gemeenten Culemborg, Vianen en Houten en in samenwerking met onze vrijwilligers.

Voor de overtocht altijd telefonisch melden bij de schipper van het voetveer.
 

Telefoonnummer van het voetveer  06 – 57 95 29 25
Laatste afvaart: 10.00 - 17.15 uur
vanaf Werk aan het Spoel:   17.15 uur    

Ruimte voor recreatie!

Mei za. 5 en zo. 6, do. 10 t/m zo. 13 (Hemelvaartweekend), 
 vr. 18 t/m ma. 21 (Pinksteren), za. 26 en zo. 27
 
Juni za. 2 en zo. 3, za. 9 en zo. 10, dagelijks 16 t/m 30
 
Juli dagelijks 1 t/m 31
 
Augustus dagelijks 1 t/m 31
 
September dagelijks 1 t/m 16, za. 22 en zo. 23, za. 29 en zo. 30


