Veer Herpt - Bern
De Maas heeft sinds het moment dat de Maas bedijkt werd na 1273
vanaf Heusden noordwaarts gestroomd en kwam bij Woudrichem
in de Waal/Merwede. Aan het einde van de 19e eeuw werd daarom
de Maas gescheiden van de Waal/Merwede. Vanaf Heusden stroomt
de Maas via de Bergsche Maas naar de Amer en het Hollands diep.
Noordelijk van Heusden werd in 1904 de Maas afgedamd en werd
in de oude loop van de Maas vanaf dit punt tot aan de Waal de
afgedamde Maas genoemd. Bij het aanleggen van de Bergsche Maas
zijn er drie veren in het leven geroepen om de dorpen die door de
aanleg van de Bergsche Maas werden afgesneden van Heusden.
Aan de boeren en inwoners werd toen beloofd dat deze rijksveren
altijd gratis zouden zijn. Uiteindelijk zijn begin 2009 deze veren
overgedragen aan de gemeenten die de stichting Bergsche Maasveren
heeft opgedragen deze veren te beheren. Het rijk heeft hierbij een
kapitaal overgedragen waardoor deze veren gratis kunnen blijven, in
elk geval voor een periode van minimaal 30 jaren. Het veer Herpt-Bern
(Bernse veer) verbindt Noord Brabant met het schiereiland van
Nederhemert. Naast fietsers en wandelaars kunnen ook auto’s
hiervan gebruik maken.
Actuele vaartijden & informatie:
www.bergschemaasveren.nl/bernseveer
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Veer Alphen - Lit h
Al sedert onheuglijke tijden zijn in ons waterrijke land verbindingen
onderhouden over water door middel van overzetveren. Oorspronkelijk
was het veerrecht voorbehouden aan Duitse koningen en keizers, de
hoogste gezagsdragers in deze streken gedurende de middeleeuwen.
Dit was een direct gevolg van het recht wat deze vorsten uit op
bevaarbare stromen en rivieren conform een wet uit 1158 van
keizer Frederik Barbarossa. Omdat het bij gebrek aan voldoende
groot ambtelijk apparaat de vorsten hun rechten niet goed konden
vasthouden, zagen zij zich gedwongen deze rechten uit te geven aan
leenmannen zoals de plaatselijke graven en hertogen, die op hun beurt
soms hun leenmannen hiermee opzadelden. Op deze wijze kon het
veerrecht in handen komen van regionale of zelfs lokale heren. Tijdens
de Franse periode gingen deze veerrechten veelal over naar het rijk dat
de veerdiensten liet exploiteren door de Domeinen. Maar ook lagere
overheden of particulier rechtspersonen verkregen soms het veerrecht.
Zo werden in deze streek eeuwenlang mensen, dieren en voertuigen
over de Maas gezet. Een veerverbinding tussen Lith (NBr) en Alphen (Gld)
speelde al in de middeleeuwen een belangrijke rol bij de rvierhandel.
Deze veerverbinding kent dan ook een lange en rijke geschiedenis.
Actuele vaartijden & informatie: www.maasveren.nl
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Veer Maasbommel - Megen
Bij de Maaskanalisatie in de jaren 30 van de vorige eeuw werden veel
meanders in de Maas afgesneden. Tot 1865 vaarden er drie pontjes
bij Megen. Om nu westelijk van Megen de Maas over te steken naar
Maasbommel is er een oeververbinding in het nieuwe stuk Maas
gemaakt ongeveer daar waar de oude loop de nieuwe loop van de Maas
kruist. Dit is het veer Maasbommel (Gld) – Megen (NBr) een kabelpont
waarmede naast fietsers en wandelaars ook auto’s worden overgezet.
Actuele vaartijden & informatie: www.maasveren.nl

Fiets-voetveertje
Ravenstein - Niftrik
Ook tussen Ravenstein (Nbr) en Niftrik (Gld) is eeuwenlang een
oeververbinding verzorgd door een veerpontje. De aanleg van de
A50 met een brug over de Maas bij Ravenstein maakt in 1975 deze
veerverbinding overbodig. Op 13 juni van dat jaar werd hier de laatste
oversteek met het veerpont gemaakt. Evenals bij het pontje Ham en
het veerpontjes tussen Batenburg en Demen heeft het recreatieschap
Uit®waarde in het belang van het toerisme en recreatie vanaf de
zomer in 2011 ook hier de oude veerverbinding weer hersteld door
middel van een fiets- en voetveertje met de naam ‘Vice versa’. Dit
veertje vaart zo wat onder de brug van de A50 door en bewijst
daarmee dat er zeker economisch mogelijkheden liggen voor
toeristische veerpontjes in deze tijd van modernisering en een steeds
haastiger samenleving.

Veer Aalst - Veen

Actuele vaartijden & informatie:

Ook tussen Veen (NBr) en Aalst (Gld) stond al een veertje ingetekend in

www.uiterwaarde.nl/pontjes/ravenstein-niftrik

een kaartje van J.Kuyper rond 1850. Ook hier vaart nu nog steeds een veer.
Dit is een kabelveerpont waar naast fietsers en wandelaars ook auto’s op
kunnen meevaren naar de overkant. Dit veer wordt beheerd door Riveer.

Fiets-voetveertje
Batenburg - Demen
Tussen Batenburg (Gld) en Demen (NBr) heeft tot de jaren 70 in de

Actuele vaartijden & informatie: www.riveer.nl

Fiets-voetpontje Zandmeren

vorige eeuw ook ruim 550 jaren een veer de oeververbindingen
verzorgd. In die periode werd gewerkt aan plannen voor een tolbrug

Nabij Kerkdriel is door grootschalige zandwinning een uniek

bij Megen. Dit zou onvermijdelijk het einde van de veerpont tussen

recreatiepark ontstaan rond een grote waterpartij met de naam

Batenburg en Demen hebben betekend. De plannen voor de brug bij

De Zandmeren. Een prachtige plek voor natuurliefhebbers en

Megen gingen niet door maar bij Ravenstein kwam wel een brug in

rustzoekers. Dit gebied wordt door een lang smal schiereiland

de A-50. Door dit alles raakte het onderhoud van een aantal veren

gescheiden van de Maas. Vanaf de kop van de zandstraat kan men

achterop en valt 15 mei 1983 het doek. Sinds 2007 vaart “het heerlijk

met een trekpontje zichzelf naar dit schiereiland trekken om van

veer” weer.

daar uit terug te wandelen via het schiereiland en de uiterwaarden.
Een tochtje van ca. 5 Km. Dit pontje trek je zelf naar je toe, je stapt

Actuele vaartijden & informatie:

er op en trekt je zelf naar de overkant. Hierdoor hoef je hier geen

www.uiterwaarde.nl/pontjes/batenburg-demen

rekening te houden met vaartijden.

Fiets-voetveertje
H e e r e w a a r d e n - L i t h ( s e H a m)

Ve e r Ale m - Mar e n Ke ssel
Voor de Maaswerken in de jaren dertig van de vorige eeuw vormde

In Heerewaarden getuigt het hotel restaurant het Oude Veerhuis

Alem samen met Maren-Kessel een zelfstandige gemeente die in

aan de veerstraat nog aan een voormalige veerverbinding van

Noord Brabant lag. Tijdens de kanalisatie van de Maas werd de

Heerewaarden naar Lith. Deze veerverbinding is echter vervallen met de

bocht noordelijk van Alem afgesneden door tussen Maren-Kessel

zandwinningswerkzaamheden aan de Brabantse zijde. Sinds het begin

en Het Wild de Maas rechtdoor te trekken. Alem kwam toen aan de

van deze eeuw is het veerhuis in handen van een ondernemer die de

Gelderse zijde van de Maas te liggen. Voor de verbinding tussen Alem

oude veerverbinding vanuit zijn hotel restaurant te hersteld heeft voor

en Maren-Kessel kwam er een veerpontje in dit nieuwe stuk Maas te

fietsers en wandelaars. Hiervoor is de stichting Heerewaardevol opgericht.

liggen. Oorspronkelijk werd deze veerverbinding door het rijk verpacht

Deze stichting beheert en exploiteert dit pontje.

samen met een aantal veren meer tussen Brabant en het land van

Actuele vaartijden & informatie: heerewaardevol.nl
Let op dit veertje vaart op afroep en je moet vooraf de schipper bellen (0624555720)

Maas en Waal. Begin jaren 80 van de vorige eeuw dreigde het rijk
al deze veerverbindingen op te heffen. De gemeenten aan de Maas
hebben toen er voor gezorgd dat het beheer en de exploitatie van
deze Maasveren werd ondergebracht bij de stichting Maasveren. Het

Fiets-voetveertje Pontje Ham
In de uiterwaarden noordelijk van Megen tussen de oude Maas en

veer Alem - Maren Kessel is een kabelpont waarmede naast fietsers en
wandelaars ook auto’s worden overgezet.
Actuele vaartijden & informatie: www.maasveren.nl

de nieuwe Maas is een groot recreatiegebied gecreëerd – de Gouden
Ham - bestaande uit een grote waterpartij welke gescheiden wordt
van de nieuw gegraven Maas door een langgerekte smal schiereiland
van bijna 2 km (het Langeland). Aan de kant van Maasbommel
voorkomt de doorgang van de Maas naar de Gouden Ham dat men via
deze smalle landstrook door kan lopen of fietsen naar Maasbommel.
Om fietsers en voetgangers toch naar Maasbommel te kunnen laten
gaan zorgt hier een klein fiets-voetveertje voor een verbinding over
deze ingang. Dit is het Pontje Ham wat beheerd en geëxploiteerd
wordt door het recreatieschap Uit®waarde. Wanneer men over wil
steken trekt men aan een grote bronzen bel zodat de veerman aan de
overzijde je hoort en komt ophalen.
Actuele vaartijden & informatie:
www.uiterwaarde.nl/pontjes/gouden-ham/

Fiets-voetveertje
Woudr iche m - Slot Loe ve st ein
Op een kaartje uit ca. 1850 van J.Kuyper van de toenmalige
gemeente Woudrichem staan drie veren ingetekend; Twee
veren gaan de Waal over en een veertje steekt de Maas over
naar Slot Loevestein. Op ongeveer dezelfde plaats vaart nu het
fiets-voetveertje over de afgedamde Maas. Dit veertje wordt nu
beheerd door de stichting Boven ’t Gat uit Woudrichem en wordt
hoofdzakelijk gebruikt door toeristen.
Actuele vaartijden & informatie:
www.veerponten.nl/veren/woudrichem-loevestein

Veer Appeltern - Megen

Veer Alphen - Oijen

Ongeveer op dezelfde plek waar in 1865 het veer zorgde voor de

De verbindingen over de Maas zijn in dit gebied als sinds

verbinding tussen Megen (NBr) en Appeltern (Gld) ligt nu het veer

mensenheugenis van belang. Bij Oijen bestonden vroeger nog

Appeltern – Megen. Karel de Stoute, bevestigde als hertog van

twee veerverbindingen. Oijen is het meest noordelijke dorp aan de

Brabant, dat de graaf van Megen van zijn voorgangers de Megense

Brabantse kant van de Maas en kent ook een lange geschiedenis

tol en het Megense veer in leen hadden gekregen. Dit betekent

van schermutselingen tussen de Brabanders en de Geldersen. In

dat deze veerverbinding al bijna 600 jaar bestaat. Ondanks alle

Oijen tref je dan ook nog een kasteel aan uit die periode. De meest

schermutselingen tussen de Brabanders en de Geldersen slaagden

noordelijke veerverbinding tussen Oijen (NBr) en Alhen (Gld) is tot

de heren van Megen er in hun rechten te handhaven. Dit veer is

op de dag van vandaag nog altijd volop in gebruik. Nu wordt dit

ook een kabelpont waarmede naast fietsers en wandelaars ook

veer beheerd en geëxploiteerd door de stichting Maasveren. Het

auto’s worden overgezet.

veer Alphen - Oijen is een kabelpont waarmede naast fietsers en
wandelaars ook auto’s worden vergezet.

Actuele vaartijden & informatie:
www.maasveren.nl

Actuele vaartijden & informatie: www.maasveren.nl

Te r r a s / R e s t a u r a n t
01

Aalst
TR3S Tapas & Winebar
Maasdijk 1, 5308 JA
www.trestapasaalst.nl

15

Bokhoven
Restaurant Het Veerhuis Bokhoven
Bokhovense Maasdijk 12, 5221 BP
www.het-veerhuis.nl

02

Aalst
Bistro Den Duuk
Zaaiwaard 3, 5308 JK
www.vanderstamhoreca.nl

16

Dieden
Terras camping Laurenshoeve
Poelstraat 3, 5353 KJ
www.laurenshoeve.nl

03

04

05

06

07

08

09

Alem
Herberg Hart van Alem
Sint Odradastraat 5, 5335 LK
www.hethartvanalem.nl
Alphen aan de Maas
Brasserie 't Anker
Nieuwe weg 2, 6626 KS
www.brasseriehetanker.nl

17

18

Alphen aan de Maas
19
Dorpshuis De Hucht
Schoolstraat 4, 6626 AC
www.facebook.com/dorpshuisdehucht
Ammerszoden
20
Koetshuis Ammersoyen
Kasteellaan 1, 5324 JR
www.koetshuis-kasteel-ammersoyen.nl
Ammerszoden
Kasteel Ammersoyen
www.glk.nl

Empel
Restaurant De Lachende Vis
Emplesedijk 21, 5235 AD
www.delachendevis.nl
Gewande
Restaurant De Blauwe Sluis
Krommenhoek 11, 5236 BE
www.deblauwesluis.nl
Heerewaarden
Blokhutboot
Heerenwaardensestraat
www.blokhutboot.nl
Heerewaarden
Oude Veerhuis
Veerstraat 14, 6624 BG
www.veerhuis-heerewaarden.nl

21

Heusden e.o.
Heusden vesting
Engstraat 12, 5256 BD

22

Horssen
Wijngaard De Kleine Heerlijkheid
Aspert 1, 6631 KS
www.kleineheerlijkheid.nl

Ammerzoden
Restaurant terras Het oude Veerhuis
Molendijk 1, 5324 BC
www.hetoudeveerhuis.nl

Horssen
Ammerzoden
Varkensbedrijf de Boschhoeve/
Speciaal bier café The Sacred Heart Pub Terras bij ons Bee
Kerkstraat 9A, 5324 AG
Neersteindsestraat 3, 6631 KD
www.thesacredheartpub.nl
www.bijonsbee.nl

23

10

Ammerzoden
Lunch en diner Het Eethuys
Kerkstraat 3, 5324 AG
www.heteethuys.nl

11

24

Kerkdriel
Gouden Zusjes
Zandstraat 1-3, 5331 PG
www.goudenmolen.nl/
hetgoudenzusje

Appeltern
Moeke Mooren
Blauwe sluis 1B, 6629 KK
www.moekemooren.nl

25

Kerkdriel
Van gent watersport
Zandstraat 11, 5331 PG
www.vangentwatersport.nl

12

Appeltern
Den Tuut
De Tuut 1, 6629 AA
www.de-tuut.nl

26

Kerkdriel
Brandend Zand
Zandstraat 6, 5331 PG
www.brandend-zand.nl

13

Appeltern
Terras Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD
www.appeltern.nl

27

Kerkdriel
Golfclub De Dorpswaard
Piekenwaard 3, 5331 PD
www.dorpswaard.com

14

Batenburg
Uitbaeterij De Viersprong
Grootestraat 44, 6634 AD
www.uitbaeterijdeviersprong.nl

28

Lith
Restaurant Puur Damen
De Lithse Ham 3, 5397 GL
www.puurdamen.nl

43

Nederhemert
Café Terras B&B De Maasstroom
Maasdijk 2, 5317 KR
www.demaasstroom.nl

29

Lith
Liths Bakkertje
Lithse dijk 17, 5397 EA
www.lithsebakkertje.nl

44

Niftrik
Hoogeerd
Maasbandijk 10, 6606 KB
www.hoogeerd.nl

30

Lith
Schokkermuseum
Lithse dijk 90, 5397 EE
www.museumbootdeschokker.nl

45

Oijen
Wimke
Oijense bovendijk 5, 5394 AJ

31

Lithoijen
Eetcafé Loswal
Lithoijense dijk 46, 5396 NG
www.eetcafeloswal.nl

46

Oijen
Hemelrijkse Waard
Natuurmonumenten
www.natuurmonumenten.nl

32

Lithoijen
Galerie Sous terre
Batterijstraat 23A, 5396 NT
www.sous-terre.nl

47

Oijen
Bierbrouwerij Oijen
Oijense bovendijk 61, 5394 LA
www.speciaalbierbrouwerij.nl

33

Maasbommel
Restaurant Foepy's
Raadhuisdijk 1, 6627 AC
www.foepys.nl

48

Poederoijen
Slot Loevestein
5307 TG
www.slotloevenstein

34

Macharen
Brasserie 't Vunderke
Kerkstraat 1, 5367 AE
www.vunderke.nl

49

Poederoijen
Brasserie De Buurman
Maasdijk 84 a, 5307 HR
www.brasseriedebuurman.nl

35

Macharen
Pannenkoekhuis Speelparadijs
De Oude Maas
Ossestraat 11, 5367 NE
www.deoudemaas.nl

50

Ravenstein
De keurvorst
Markstraat 14, 5371 AD
www.keurvorst.nl

51

Ravenstein
Wilskracht
Molensingel 6, 5371 AW
www.stadsbrouwerijravenstein.nl

52

Ravenstein
Restaurant 't Veerhuis
Maasdijk 33, 5371 PE
www.veerhuisravenstein.nl
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Maren-Kessel
Hotel Brasserie Oud maren
Provincialeweg 85, 5398 JK
www.oudmaren.nl

Megen
Restaurant terras De Poort van Megen
Torenstraat 28, 5366 BK
www.depoortvanmegen.nl
53 Rossum
Restaurant De Gouden Molen
Waaldijk 5, 5328 EZ
Megen
www.goudenmolen.nl
De Maasakker
Rulstraat 3, 5366 KA
www.demaasakker.nl
54 Rossum
Bistro In Petto
Waaldijk 1, 5328 EZ
Megen
www.bistroinpetto.nl
Acropolis Megen
Broeder Everadusplein 1, 5366 BE
www.acropolis-megen.nl
55 Well
Restaurant Terras 't Wellse
Veerhuis Wellsedijk 29, 5325 XN
Megen
www.hetveerhuis.nl
Restaurant Titus
Torenstraat 3, 5366 BJ
www.restauranttitus.nl
56 Woudrichem
Stichting Boven 't Gat
Lemmenskampweg 1, 4285CB
Megen
www.bovenhetgat.nl
t Megens winkeltje
Dr. Baptiststraat 6, 5366 BB
megensewinkeltje.wordpress.com 57 Zuilichem
Petit restaurant De Kraay
Meidijk 19, 5305 VJ
Megen
Maasgaard
Meerstraat 1, 5366 KB
www.demaasgaarde.nl
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