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Veer is er, nu vrijwilligers nog

MAAS Dorpsraad van Itteren wil beide Limburgen over de rivier met elkaar verbinden

door Ruud Maas

D

Wat heb je aan een opgeknapte trap naar een veer zonder
dat daar een boot aanmeert? Niets, zegt voorzitter Joop
Verhulst van de dorpsraad Itteren.

D e boot is er dankzij een
bereidwillige midden-
stander al. Nu de vrij-
willigers nog. Dat is in

een notendop hoe het Itterse ‘pro-
ject-veerboot’ ervoor staat.
Weliswaar hebben al drie mensen
toegezegd best als veerman te wil-
len dienen, maar om in het hoog-

seizoen elke dag de oversteek te
kunnen verzorgen, moet die poule
flink worden uitgebreid.
De Itterse dorpsraadvoorzitter Joop
Verhulst denkt aan een stuk of
twintig mensen die om en om de
veertig, vijftig meter afleggen. „Het
vaartuig verkeert in perfecte staat,
dus aan de boot zal het niet lig-
gen.”
Verhulst heeft er alle vertrouwen

in dat de veerpont binnen afzien-
bare tijd gebruiksklaar is en zo de
fietsroute in het Maasdal nog inte-
ressanter maakt. Wat hem betreft
verwelkomt hij de eerste overste-
kers al met Pasen of Pinksteren.
Tot nu toe hoort hij immers enkel
positieve geluiden, ook van de ge-
meente en Rijkswaterstaat.
Slim als de dorpsraadvoorzitter is,
liet hij alle mensen in september tij-
dens de festiviteiten rond de op-
geknapte veertrap aan de Maas het
gastenboek tekenen. En, schreef hij
op dat boek, wie zijn naam neer-
pende betuigde gelijk steun aan de
terugkeer van het veer.

En die herintroductie, na vermoe-
delijk bijna negentig jaar, moet defi-
nitief zijn. Als de boot straks gaat
varen, moet dat met de regelmaat
van de klok gebeuren. „Dit plan is
heel serieus. Het is wat mij betreft
een prachtige aanvulling op de fiets-
route hier in de omgeving.”
Met ongeveer één euro per over-
steek moeten de brandstofkosten
en het onderhoud van de boot te
dekken zijn, verwacht Verhulst.
Of hij straks zelf van de boot ge-
bruik gaat maken? „Ik ben eigenlijk
geen fanatieke fietser, maar natuur-
lijk zou ik de fiets pakken als het
eenmaal zover is.”
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