
  
 

 
 
 
------------------------------------------------------- PERSBERICHT ---------------------------------------------- 

Oosterbeek, 21 december 2019 

 

Opnieuw goed vaarjaar voor Drielse Veer 
 
Het Drielse Veer kan terugzien op een uitstekend jaar 2019.  
Er werden 91.750 passagiers overgezet. Ten opzichte van 2018 (met 91.944 passagiers) betekent 
dat een geringe afname van 194 overzettingen. Daarbij moet aangetekend worden dat de 
dienstregeling hoogseizoen in 2019 later inging. Het totaal aan passagiers in 2019 is opgebouwd 
uit 52.645 fietsers (toeristen, recreanten en forenzen), 4.261 voetgangers en 34.844 scholieren. 
 
Het opnieuw prachtige zomerweer en een drukke Airborneperiode zijn mede oorzaak van deze 
mooie score. Ook de toenemende bekendheid en betrouwbaarheid van de veerdienst hebben daar 
zeker aan bijgedragen. Zo kon het veer ondanks zowel de lage als hoge waterstanden van de 
Neder-Rijn zonder een enkele uitvaldag in de vaart blijven. Nadat de nachtligplaats van de pont 
nagenoeg droogviel werd in de nabijheid van de aanlegsteiger een goed functionerende 
noodvoorziening getroffen. 
 
 

Dienstregeling van 6 januari tot 1 april 2020 
 
Van 21 december 2019 tot en met 5 januari 2020 is het veer met kerstreces! 
Het veer vaart daarna tot en met 31 maart van maandag t/m vrijdag en wel van 07:00 uur - 10:00 
uur  en van 13:30 uur - 18:00 uur 
 

Tarieven 
 
Voor het gebruik maken van de veerdienst gelden de volgende tarieven: 
Overtocht voetganger:    €   0,75 
Overtocht fietser:    €   1,-- 
Tienvaartenkaart fietser:   €   8,-- 
Vier tienvaarten fietser    € 30,-- 
Overtocht fietsplus *:    €   1,50 
Tienvaartenkaart fietsplus*:   €  12,-- 
 
Scholieren van het Dorenweerdcollege kunnen via de school een jaarabonnement aanschaffen. 
 
* Fietsplus = fietser met bakfiets, fiets met aanhanger, scooter of brommer 
 

Informatie over het Drielse Veer 
Website: www.drielseveer.nl 
Twitter: @drielseveer (voor de meest actuele vaarinformatie) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noot voor de redactie: 
Neem voor meer informatie over dit bericht contact op met de secretaris/penningmeester van 
Stichting Drielse Veer: fhgmwitjes@gmail.com / 06 -13 97 74 23 
 


