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Drielse Veer uit de vaart van 25 december 2021 tot en met 9 januari 2022
Ondanks Corona en hoge waterstanden bijna 90.000 passagiers in 2021
De coronacrisis heeft vanzelfsprekend ook het afgelopen jaar de nodige invloed gehad op de dienstregeling van het
Drielse Veer.
Tijdens de perioden van gedeeltelijke lockdown was het aantal passagiers per overvaart gemaximaliseerd op 12.
Gedurende die perioden was er op werkdagen van 07:30 uur tot 08:00 uur een speciaal coronatijdslot voor scholieren.
Het maximum van 12 passagiers gold tijdens die periode niet. Wel was dan het dragen van een mondkapje verplicht.
Desondanks komt het aantal passagiers dit jaar naar verwachting uit op om en nabij 90.000!
In 2020 waren dat er 62.177 en in 2019 waren er 91.750 overzettingen.
Het aantal overgezette scholieren bedraagt in 2021 ruim 24.000. Wegens Corona zijn minder scholieren overgezet.
In 2020 hebben we 26.000 scholieren overgevaren en in 2019 werden ruim 35.000 scholieren overgezet.
Begin 2021 was de veerdienst wegens hoog water 12 dagen uit de vaart, de uiterwaard aan Drielse zijde was
ondergelopen en de pont werd daardoor onbereikbaar. Tijdens de twee periode van hoog water was dat niet het geval en
kon het Drielse Veer, in tegenstelling tot veel andere ponten, dagelijks in de vaart blijven.
Dankzij de mooie zomerdagen heeft de pont veel recreanten en toeristen overgezet. Corona droeg eraan bij dat mensen
vaker dan voorheen de fiets namen en ook dat zorgde voor een toename van het aantal passagiers.
In een normaal jaar zou de pont zo’n 11.000 scholieren meer overgezet hebben. En dat betekent dat het veer in die
situatie wellicht voor het eerst het aantal van 100.000 passagiers zou hebben overschreden!
In de periodes dat de nachtligplaats van de pont nagenoeg droogviel werd in de nabijheid van de aanlegsteiger een goed
functionerende noodvoorziening getroffen.

Dienstregeling van 10 januari tot 1 april 2022

Van 25 december 2021 tot en met 9 januari 2022 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.
Zo lang de coronamaatregelen van kracht zijn worden er per vaart maximaal 12 passagiers meegenomen en geldt ’s
ochtends van 07:30 uur tot 08:00 het tijdslot voor enkel scholieren.

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,-* Fietsplus = fietser met bakfiets, fiets met aanhanger, scooter of brommer
Scholieren van het Dorenweerdcollege kunnen via de school een jaarabonnement aanschaffen.
Ook zijn er abonnementen voor andere scholieren die de pont gebruiken om naar school te gaan.
Voor meer informatie over abonnementen: info@drielseveer.nl
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