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Buurtgenoten: Het veerpontje over het Spaarne 

                                                                       ‘Sommige mensen vinden mij heftig.’                                           Foto: Chris Hoefsmit 
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Het is zo'n mooie uitvalsroute voor 

fietser en wandelaar: vanuit Bosch & 

Vaart door de Hout naar het veerpontje 

over het Spaarne en dan over de al 

eeuwen bestaande Schalkwijkerweg naar 

het zuiden. Het pontje is hier de onmis-

bare schakel en verdient het om in het 

zonnetje gezet te worden. 

Schipper Bram (78) is er al vanaf het prille 

begin bij in augustus 2012. Hij was gek van 

varen en is al diverse malen dwars door 

Frankrijk (500 sluizen!) en rond de 

Middellandse zee gevaren. Toen zijn 

gezondheid het hem niet meer mogelijk 

maakte het nodige onderhoud te plegen was 

hij blij een advertentie in de krant te zien 

waarin schippers werden gevraagd. Hij is blij 

dat de coronatijd voorbij is en er weer 

gevaren kan worden en ook het 

zeemanskoor weer van start is gegaan. 

Stevige wind 

Het pontje is elektrisch en als het zonnetje 

schijnt in de zomer leveren de zonne-

panelen voldoende energie voor de dag. 

Veel mensen denken dat het pontje met 

kabels de overtocht maakt, maar daar 

vergissen ze zich in. Vooral als het waait 

vindt schipper Irma het leuk, dan komt het 

echt aan op de stuurmanskunst van de 

schipper. Zoals oud-schipper Ruud het 

formuleert: “Met tegenwind moet je gas 

geven, anders kom je de fuik niet in. En 

tegelijkertijd moet je kunnen landen zonder 

een eitje ertussen te pletten. Het aardige is 

dat die overtocht van anderhalve minuut je 

de ruimte geeft om met mensen van allerlei 

pluimage wat gedachten uit te wisselen. De 

vmbo-leerlingen uit Schalkwijk en de Vrije 

School leerlingen van de andere kant; je 

hoort ze praten over hun werkstuk of hun 

rapporten dan vraag je ze: laat eens kijken 

je rapport. Of die jonge moeder, hoe is het 

nou om moeder te zijn.” 

Een paar cijfers 

Een aantal cijfers: er zijn zo'n 30 schippers, 

in normale tijden zetten ze 1600 mensen 

over per dag, twee jaar geleden werd de 

twee miljoenste passagier overgezet: het is 

het meest gebruikte pontje in Nederland! 

En dat allemaal met behulp van vrijwilligers, 

die in drie shifts per dag steeds met z'n 

tweeën iedereen over zetten: scholieren die 

blij zijn dat ze niet over de Buitenrust-

bruggen hoeven, wandelaars, sporters die 

gaan tennissen, familieleden die hun oma in 

het verzorgingshuis opzoeken en de 

toeristen die stomverbaasd zijn dat er niet 

hoeft te worden betaald. Elke werkdag 

tussen 7:30 en 18:00, in de weekends van 

9:00 tot 18:00. Alleen op 1e Kerstdag varen 

ze niet. Het Spaarne is ter plekke 60 meter 

breed en in de vaargeul 4 meter diep. 

Altijd anders 

Wat de schippers motiveert? De mensen, 

die blij zijn met de overtochten even een 

pauze hebben in 

het hectische leven. 

De opeenvolgende 

seizoenen, het altijd 

wisselende licht op 

het water, de vele 

leuke bootjes die 

langskomen, de 

korte gesprekjes 

met vrolijke 

dagjesmensen, de 

grappen en 

gezelligheid met 

elkaar en de 

waardering die ze 

af en toe krijgen. Zo 

was er een 

mevrouw die een 

bedankbrief schreef 

aan de schippers 

waarin ze had 

uiteengezet hoeveel uren fietsen het pontje 

haar bespaard had. De krantenman laat wel 

eens een krant achter, een ander komt met 

een broodje haring of een ijsje. Geld mogen 

ze niet aannemen, donaties gaan in een pot 

voor een goed doel, zoals de egelopvang, 

het vogelhospitaal en nu het spannende 

initiatief van Ecoring, dat ten doel heeft 

permacultuur ook in Haarlem te realiseren. 

Huiskamer 

Er staat ook een doos waarin boeken 

worden gedoneerd en doorgegeven, het is 

voorgekomen dat iemand een gedicht begon 

voor te dragen. Bewoners van de witte villa 

trakteren de schippers eens per jaar op een 

borrel. Schipper Paul, een van de drie 

schippers uit Bosch & Vaart, vindt het altijd 

weer een klein feestje om een dienst te 

kunnen draaien en benadrukt hoe bijzonder 

het is dat het het hele jaar lukt om de 

bemensing rond te krijgen. De pont is als 

een klein huiskamertje waar de ene schipper 

feestverlichting ophangt, de ander de vlag 

repareert of de EHBO doos op orde houdt, 

weer een ander de scholieren 's ochtends 

toezingt. 

Scootmobiel te water 

Wat erg veel indruk heeft gemaakt is het 

doortastende handelen van schipper Arjen. 

Op een snikhete dag in 2019 reed een 

eigenwijze oudere dame van 89 die eigenlijk 

de straat niet op mocht pardoes met haar 

scootmobiel het Spaarne in. Ze had zich 

verrekend in de bocht die ze moest maken. 

Arjen, een sterke vent, vaak kortgebroekt en 

altijd op blote voeten aarzelde geen ogenblik 

en sprong het water in om haar eruit te tillen. 

“Had U behoefte aan afkoeling?” Hij nam 

haar in zijn armen, als was ze een bruid en 

droeg de hevig geschrokken dame over aan 

de inmiddels gearriveerde brandweer. De 

scootmobiel werd uit het ondiepe water 

getild maar was niet meer bruikbaar. 

Zo was er ook een keer een roeiboot 

omgeslagen en belandde de fiets van een 

stoerdoend jochie letterlijk tussen wal en 

schip. Met een prikhaak hebben ze die er 

weer weten uit te vissen. 

Heen en weer 

Schipper Sander vaart ook al zes jaar heen 

en weer, het bevalt hem prima, op het water 

is het altijd leuk. 

Schipper Piet is met zijn 82 jaar de oudste, 

wat hem niet belet om ook motor te rijden. 

“Dat heb ik op mijn 72ste geleerd”, vertelt 

hij. Onlangs nog kreeg hij een grappig 

verzoek om voor een groep acteurs met de 

pont buiten de officiële vaartijd op hun 

aanwijzingen een iets andere route te varen. 

Altijd in voor wat nieuws of een grap. Ik was 

zelf op de verjaardag van mijn zusje met 

haar op de pont. Toen de schippers hoorden 

dat ze jarig was maakten ze een ererondje 

op het water, dat vond ze superleuk. Ze 

draaien de boot ook om minder last te 

hebben van de zon of de wind, al naar 

gelang de omstandigheden. 

Vereisten 

Om schipper te worden heb je een vaar-

bewijs nodig en een marifooncertificaat. Een 

pont vaart heel anders dan een gewoon 

bootje. Zomers kan het behoorlijk druk zijn, 

niet alleen met kano's, roeiers, zwemmers 

en allerhande sloepen en bootjes. Maar ook 

grote binnenvaartschepen komen af en toe 

langs en dan vergt het een vaste hand om 

daar dwars tussendoor te laveren zonder 

brokken te maken. Haarlemmers kunnen 

zich gelukkig prijzen met zo'n fantastisch 

team vrijwilligers dat het pontje varende 

houdt! 

Meer info op Spaarneveer.nl.  En ook al zijn 

er nu voldoende schippers, wie 

geïnteresseerd is, is altijd welkom. Je vaart 

altijd met zijn tweeën en krijgt ruim de tijd 

om de praktijk van het pontvaren onder de 

knie te krijgen. 

Maaike le Grand 

Foto’s: Chris Hoefsmit 
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