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Pontjes tussen Eemdijk en Eemnes 
 

ROM van der SCHAAF 
 
 
Aanleiding tot dit artikel is de tekening "Pontje bij de Eem" van de Larense te-
kenaar Toon de Jong, die de Historische Kring Eemnes kreeg als geschenk 
voor de Oudheidkamer. Om te bepalen op welke plaats deze tekening gemaakt 
is, dook ik in de geschiedenis van de verschillende pontjes, die er bij de Eem 
zijn geweest. Gezien de aandacht voor het huidige pontje van Eemnessers en 
toeristen, is het leuk om eens terug te kijken. 
 
Pontje bij de Eemnesser Buitenvaart (tot ca. 1920; misschien al vanaf 1400) 
Honderden jaren geleden was er al een voetveer over de Eem bij het einde van 
de Eemnesser Buitenvaart. Die overzet was er eerder dan bij Eemdijk, omdat 
de westoever van de Eem ter hoogte van Eemdijk lange tijd nog onbegaanbaar 

 
Op deze kaart van 1865 zijn de huizen bij Het Haventje, iets ten noorden van de Bikkersvaart, 
aangeduid met de naam Dijkhuizen. Ten zuiden van de Bikkersvaart ligt een groepje met de 
naam De Drie-huizen en nog iets zuidelijker ligt Het Overvaren, tegenover de Eemnesser Buiten-
vaart. Zowel bij Dijkhuizen als Het Overvaren is een "voetveer" aangegeven. 
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was. Reizigers van de kant van Harderwijk, die naar Holland gingen volgden 
vaak de Zuiderzeedijk. De eerste gelegenheid om de Eem over te steken is 
waarschijnlijk ontstaan bij het buurtje Het Overvaren, dat ligt tegenover de 
Eemnesser Buitenvaart. Het wordt nu nog zo genoemd. In het huidige pand 
Eemdijk 136 woonde waarschijnlijk de laatste veerman. De oudste bekende be-
schrijving over dit veer is van 1776. Toen is er een verdediging op schrift ge-
steld, omdat de eigenaar van het veer bij Het Overvaren, die van oudsher de 
rechten had, bezwaar maakte tegen concurrenten, die iets noordelijker woon-
den. In die tijd konden de voetgangers na oversteken van de Eem via de Zuid-
wend naar Eemnes of via de Zomerdijk richting Huizen. Jan Scherpenzeel, die 
van 1802 tot 1819 sluiswachter was van de Eemnesser sluis, fungeerde ook als 
veerman van het pontje over de Eem. We weten niet of het voetveer bij Het 
Overvaren altijd een roeibootje is geweest, of dat het enige tijd een vletje met 
leuningen was, zoals het pontje bij Eemdijk in de jaren 1930. Het boek met in-
ventarisatie van de Utrechtse Gemeenten in 1815 geeft als opgave van de veer-
dienst bij Eemnes: "Tegenover de Trekvaart is over de rivier de Eem een klein 
veer met een boot of klein schuitje". Uit de geraadpleegde bronnen is de indruk 
ontstaan, dat bij Het Overvaren misschien al in de Middeleeuwen een voetveer 
was, maar dat dit veer na 1920 vrij zeker niet meer werd gebruikt. 
 
Pontje bij 't Haventje van Eemdijk (ca. 1750 t/m 1958) 
De aanlegplaats van de veerdienst bij 't Haventje was tussen de huidige pont en 
de plek waar nu de fietsboot aanlegt. Misschien is in deze buurt een veerdienst 
begonnen toen er langs de Eem een kade (= lage dijk) is aangelegd voor ontgin-
ning van het stukje van de Eemnesser polder tegenover Eemdijk. Vanaf ca. 
1720 kan er via het eilandje de Helling en een oost-west lopend dijkje een voet-
pad zijn geweest naar de reeds bedijkte nieuwe ontginning aan de oostkant van 
de Zomerdijk. Volgens een kaart van omstreeks 1700 lag er aan de westkant 
van de Eem nog "rietvelt" tot aan de "achterkaade", die was aangelegd waar nu 
de Korte Maatsweg en Nieuwe Maatsweg zijn. In ieder geval was er bij Eem-
dijk al vóór 1776 een overzet. Toen begon de eigenaar Gerrit Sweeren van het 
veer bij Het Overvaren namelijk een rechtszaak tegen zijn concurrenten bij 
Eemdijk. Dat waren drie personen, die mogelijk afzonderlijk zorgden voor 
overzet. Eemdijk was tot het begin van de twintigste eeuw niet een dorpje zoals 
nu, maar er waren enkele groepjes huizen op afstand van elkaar (zie afbeelding 
van 1865). Tot 1883 is er verder niets over hun veerdiensten geschreven. Vanaf 
dat jaar verzorgde de familie Varenkamp de veerdienst bij ‘t Haventje. Eerst 
uitgevoerd door Evert, vanaf 1891 door zijn zoon Willem en vanaf 1926 door 
diens zoon Peter Varenkamp. Door de activiteiten van Varenkamp zal het pont-
je bij Het Overvaren minder werk hebben gekregen. Lange tijd gebruikten boe-
ren van de oostkant van de Eem ook land aan de westkant, dat was gelegen tus-
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Deze luchtfoto uit 1940 toont aan beide kanten van de Eem een inham voor het voetveer bij de 
Eemnesser Buitenvaart, dat zijn normale ligplaats had aan de oostkant (foto uit collectie Arie ter 
Beek).  

 
Dit is een detail van de Krijgsspelkaart, die de toestand van 1907 weergeeft. Het voetveer bij Het 
Overvaren was toen voor militairen kennelijk nog beschikbaar. De ligging van de dijk aan de 
zuidkant van de Buitenvaart verklaart het brede water bij hoge waterstand, zoals te zien op de 
tekening van Toon de Jong. 
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sen de Eem en de Zomerdijk. In de zomer moesten er hooi, vee en melkers 
worden overgevaren. Om beter aan de behoefte te voldoen had Varenkamp in 
1933 zijn veer van twee als drijvers dienende bootjes al vervangen door een 
iets grotere pont met drie bootjes. Dat kon toen met handbediening, omdat men 
na de voltooiing van de Afsluitdijk geen last meer had van eb en vloed. De 
dienst van Varenkamp was er tot de beëindiging in december 1958. Als gevolg 
van uitkoop ten behoeve van de reeds zes jaar varende nieuwe pont bij de Wig-
gertsweg stopte Peter Varenkamp er mee. Van het pontje van Varenkamp zijn 
er diverse foto's bekend. In de jaren van de Tweede Wereldoorlog hadden zij 
het erg druk. Niet alleen de boeren maakten er gebruik van, maar ook voedsel-
zoekers en mensen van het verzet. De pont was in de drukke tijd open van 's 
morgens 5 uur tot 's avonds 10 uur. 
 
Pont bij de Wiggertsweg bij Eemdijk (1952 tot heden) 
In het begin van de Tweede Wereldoorlog was in het kader van de ruilverkave-

 
Deze tekening "Pontje bij de Eem" van Toon de Jong (1879-1978) zal gedeeltelijk op fantasie 
berusten. De plaats lijkt het meest op de westkant van de Eem bij de Buitenvaart, met zicht naar 
het zuiden. Vóórdat in 1932 de Afsluitdijk gereed kwam, was het water daar bij hoge waterstand 
breed. De tekening is waarschijnlijk tussen 1930 en 1935 afgewerkt, toen het pontje bij Het 
Overvaren al minstens 10 jaar niet meer beschikbaar was. Bij Eemdijk was wel een pontje met 
deze vorm. Uit verhalen en andere tekeningen van Toon de Jong is bekend, dat hij omstreeks 
1910 al bij de Buitenvaart  kwam. 
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ling de Wiggertsweg gereed gekomen, die uitkomt aan de Eemnesser kant van 
de huidige pont bij Eemdijk. Daardoor was er autoverkeer mogelijk tussen die 
plek bij de Eem en Eemnes. Enkele jaren na de oorlog werden ook in de pol-
ders aan de oostkant van de Eem wegen aangelegd, als onderdeel van de ruil-
verkaveling. In die tijd gingen de veehouders hun paarden vervangen door trac-
tors. Daardoor was er behoefte aan een grotere pont dan het pontje van Varen-
kamp bij 't Haventje. De gemeenten en waterschappen besloten in 1949 in te 
stemmen met het voorstel van de Dijkgraaf Mr. Tydeman tot een grotere veer-
pont, die voldoende draagvermogen moest hebben om een tractor met aanhang-
wagen te vervoeren. De veerdienst zou aansluiten op de Wiggertsweg. Het 
werd een pont die voertuigen tot maximaal 4800 kg kon vervoeren. In eerste in-
stantie wel met handbediening en geleiding langs een kabel, evenals het hand-
bediende pontje van Varenkamp. Gemeente en Waterschap Eemnes hadden een 
relatief klein aandeel in de oprichting en lieten de exploitatie over aan de Ge-
meente Bunschoten en het Waterschap Beoosten de Eem. De begroting gaf een 
totale investering van ƒ 15.000,- plus jaarlijkse kosten van ƒ 3.000,-. In de peri-

 
Op deze plek was omstreeks 1900 nog de aanlegplaats aan de westkant van de Eem voor het 
voetveer bij Het Overvaren. Misschien heeft deze plek, met in de verte de heuvelrug bij Baarn, 
Toon de Jong geïnspireerd voor zijn tekening "Pontje bij de Eem", terwijl hij omstreeks 1930 het 
pontje van Varenkamp als voorbeeld heeft gebruikt. 
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ode tot zomer 1952 werden de aanschaf en voorzieningen op de oevers gereali-
seerd en werden de regelingen voor het gebruik en tarieven in detail uitge-
werkt. Er was nog heel wat discussie over tarieven en openingstijden. In juli 
1952 kwam de pont officieel in de vaart. Mogelijk is er in 1951 al wat proefbe-
drijf geweest. Ongeveer zes jaar later werd de handlier op de pont vervangen 
door een lier met motoraandrijving.  
Aan Peter Varenkamp was al in 1949 aangeboden om de nieuwe pont te gaan 
bedienen, maar hij hield vast aan zijn eigen pont. Op een afstand van minder 
dan 50 meter waren er toen twee veerdiensten. De meeste boeren gebruikten de 
nieuwe pont, maar Varenkamp behield veel andere klanten die hem kenden uit 
de oorlogsjaren. Varenkamp voerde een prijsoorlog en haalde daarmee in 1953 
zelfs de Volkskrant. Later kwam een journalist en fotograaf van het Dagblad 
voor Amersfoort langs en werd een uitgebreid verslag gepubliceerd. In de krant 
van zaterdag 2 juli 1955 was de kop: “Te Eemdijk zorgen ponten voor dwaze 
vertoning, concurrentie tussen gemeente en particulier”. Op 16 juli werd een 
reactie van Varenkamp gepubliceerd, aangevuld met commentaar van de 
"tegenpartij", dat door de redactie was gevraagd. Na langdurige onderhandelin-
gen werd in 1958 overeenstemming bereikt. Varenkamp ontving een bedrag 

 
Ansicht van het pontje van Peter Varenkamp bij 't Haventje van Eemdijk in 1933. Misschien was 
deze afbeelding een voorbeeld voor de tekening van Toon de Jong (foto uit collectie Arie ter 
Beek). 
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van ƒ 12.500,- en deed de laatste overtocht met veel vertoon op 31 december 
1958. Het eigendom en de exploitatie gingen nu over op de Gemeente Bun-
schoten. Door de voortschrijdende mechanisering van de landbouw werd ook 
de pont van 1952 te klein. Vanaf 1988 kwam een pont met een draagvermogen 
van 18.000 kg in de vaart.  
 
Verantwoording 
Uit onderstaande bronnen heb ik veel gegevens geput voor deze samenvatting. 
Voor de conclusie over beëindiging van het pontje bij de Buitenvaart, heb ik 
die gegevens aangevuld met informatie van zes oude Eemnessers (geboren tus-
sen 1914 en 1923) en van de huidige bewoners Van de Mheen bij Het Overva-
ren. Geen van de gesproken personen wist iets over het soort bootje en het jaar 
van beëindiging van het veer bij Het Overvaren. De meeste van deze oude 

 
Dit is het pontje van Peter Varenkamp in 1948. Het heeft hier al drie bootjes als drijvers. Met 
handkracht trok men de pont langs een kabel naar de overkant. Het overzetten van paard-en-
wagen was een heel gedoe, waarvoor men de hulp vroeg van omwonenden. Bij terugkeer van een 
wagen met hooi, werden de beladen wagen en het paard afzonderlijk overgevaren (foto Van 
Heemskerck Düker; uit collectie Arie ter Beek). 
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Eemnessers kwamen omstreeks 1935 door hun werk wel bij de Eemnesser 
sluis. Voor bepaling van de plaats van de tekening van Toon de Jong heb ik de 
uitzichten aan beide kanten van de Eem opgenomen. 
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Dit was bij Eemdijk de eerste pont van de overheid. Op deze foto van 1957 werd de pont nog 
handmatig met een lier langs de kabel getrokken. Kort daarna gebeurde dat met een motor. Deze 
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De pont die sedert 1988 wordt gebruikt. Nu drijft de motor een schroef aan. Er is geen besturing, 
wegens nog geleiding langs kabels, maar nu aan beide kanten van de boot. De kabels hoeven niet 
meer te worden gespannen en afgezonken. 


