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Voetveer Joostendarm oplossing voor knelpunf
IY
xocKEHEEN.,,Draaien,draaien'',ondertoejuichingen
pvanaf de kant worden de'draaiers'aangemoedigd om
het veerpontje naar de overkant te loodsen. Het
pontje over de Heicop bij de Joostendam verlost wan-
ilelaars van het Marskramerpad en het Floris V-pad
van het knelpunt Kockengen.

trIet voetveer Joostendam ontsluit
l-n 3 kilometer'nutteloos'heen en
reer lopen van eir naar de Porten-
gensebrug. Niels van den Berg is
nanuit de gemeente Stichtse Vecht
[en daarvoor gemeente Breukelen)
jarenlang betrokken geweest bij de

fealisatie. ,,In 1998 waren de eerste
pfannen er aI. Het is vooral erg pret-
lig dat je nu in een keer door kan
bpen over die schitterende kades
fichting Nieuwer ter Aa en verder
paar het Angstel- en Vechtgebied. Je
plijft continu in de natuur," vertelt
hij in de nabij gelegen brasserie'Ei-
bnd in hetWeiland'.
i Inmiddels heeft Henk Elhorst, ei-

van de brasserie, de motoren
zijn Amerikaanse landingsvaar-
gestart. De dertig aanwezigen
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overkant getranspofteerd voor de
openingshandeling.

Toevallige wandelaars kijken ver:
baasd naar de menigte in de polder.
De zelfbedieningspont wekt hun in-
teresse, maar de niensenmassa
schrikt hen af om als eersten de
pont te gebruiken. Zij lopen nog
even om. Als wethouder Gera Hel-
ling de pont uiteindelijkbetreedt, is
de ban gebroken. 'Draaien maar'is
het devies.

Het draaiwiel loopt soepeltjes.
,,Zelfs kinderen kunnen 'm bedie-
nenj'meldt een van de initiatiefne-
mers. Dat blijkt. De jongste onder
het stel, de dochter van Ronald Wolf
die bij de Portengensebrug woont,
draait er lustig op los.

TWee minuten later staan de luan-
delaars'aan de oyerkant van de 20

'Dewi Wolf-aan de slag op het nieuwe voetveer Joostendem,
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meter brede vaart.
Niet alleen wandelaars zijn blij

met de voefteer, Bram Paardenkoo-
per van Natuurgroep Kockengen is
dat ook, ,,Voor onze werkzaamheden
in het natuurgebied tegenover de
molen van Spengen, is dit voetveer
een uitkomst. We hoeven niet meer

in een gamrqel bootje onze materi-
alen te vbrvoeren."

De realisatie van de pont kostte
zo'n kleine 100.000 euro en.is door
vijf verschillende partlj en bekostigd :
gemeente Stichtse Vecht, provincie
Utrecht, Wandelnet, waterschap
AGV en de ANWB.in drie beurten naar de


