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Dit boekje is opgedragen aan mijn ouders,
die mij het belang van én het respect voor
onze geschiedenis hebben bijgebracht.

Voorwoord burgemeester FJM Wilms:
Beste Lezer;
“Maasbrachter oeververbindingen; onze veerponten”; dát is de titel van het nieuwste boekje over onze Maasbrachtse geschiedenis.
Wat brengt iemand er toe, om een dergelijk
overzicht - in boekvorm - uit te brengen ?
Welnu, het is bekend, dat de auteur geïnteresseerd is, om ontwikkelingen in de geschiedenis van onze eigen gemeente te onderzoeken, te rubriceren en vervolgens, op een prettig leesbare manier,
aan het papier toe te vertrouwen.
Eerder al was de bestuursontwikkeling van Maasbracht, de ontwikkeling van de Rooms-katholieke Kerk in Maasbracht én de ontwikkeling der gezondheidszorg in groot-Maasbracht, onderwerp van
studie.
Nu dan de aandacht voor de verbinding tussen de oost - en de
westzijde van de Maas.
Natuurlijk weet ik niet, wat de drijfveer is geweest, om tot deze keuze te komen, maar helemaal toevallig zal dat niet geweest zijn. Zijn
we immers niet allemaal op onze eigen manier bezig, met het leggen van verbindingen, het maken van contacten ?
Het veer vroeger, maar ook nu, was en is immers meer dan alleen
maar een voorziening om mensen over het water van a naar b te
brengen. Het biedt ook de gelegenheid, om met elkaar in gesprek,
in contact te komen. Eerst bij het wachten aan de oever en vervolgens tijdens het overzetten. Het is meer dan louter functioneel. Tevens heeft e.e.a. juist op dit moment ook een heel hoge actualiteitswaarde. Denk maar aan de toeristische samenwerking met onze
Belgische buurgemeenten én de fusieplannen van onze gemeente
met de gemeenten Heel en Thorn.
Zo draagt dit boek bij aan het verstevigen van onze wortels, als basis waarop we op dit moment in het heden, verder bouwen aan de
toekomst.
Ik dank de auteur, de heer Ficken, van harte voor deze nieuwe publicatie en ik mag hopen dat velen kennis zullen nemen van dit
meer dan interessante stukje Maasbrachtse geschiedenis.
FJM Wilms;

Voorwoord auteur:
L.S.;
Het is met bijzonder veel genoegen, dat ik ben gaan zoeken
naar de historie van onze eigen pontveerverbindingen. Enerzijds als eerbetoon aan de mannen, die in weer-en-wind hebben zorg gedragen voor de instandhouding van de verbindingen rondom onze dorpen; anderzijds met het doel, om dit vaak
vergeten facet van onze geschiedenis, vast te leggen voor ons
nageslacht, want er blijkt helaas bitter weinig over geregistreerd te zijn !
Deze speurtocht leverde mij, mede dankzij de bereidwillige
medewerking van zeer vele amateur-historici, ambtenaren én
enthousiaste inwoners van Maasbracht, Stevensweert en
Wessem, een schat aan informatie en fotomateriaal op, hetgeen in dit boekje, op topografische en chronologische wijze,
wordt gepresenteerd. Mijn dank voor ieders medewerking
daaraan.
Moge deze verslaglegging een eerbetoon zijn, aan al deze
harde werkers, die met hun enorme inzet, bijgedragen hebben
aan het welzijn én de welvaart in onze dorpsgemeenschap
(pen). Het was door hún doorzettingsvermogen, hún lange
werkdagen en hún beperkte middelen, dat de verbindingen
over onze waterwegen opgebouwd konden worden, waardoor
de economische ontwikkeling in onze streken zich verder kon
ontplooien.
Laten we daarom met veel respect terugkijken op de inzet en
prestaties van onze voorouders !
Drs. E.W.J. Ficken;
Huisarts te Maasbracht.

MAASBRACHTER OEVERVERBINDINGEN
Onze pontveerverbindingen
Inleiding
Voor het scheepvaartverkeer waren en zijn de grote rivieren
in Nederland ideaal, maar voor het doorgaande landverkeer
vormden zij lange tijd een bijna onoverkomelijk obstakel.
Vroeger kon men - alleen bij laagwater - te voet door het water / de rivier waden; men had dan weinig of geen problemen. De Romeinen noemden zo’n locatie “trajectum”, later
vernederlandst tot “tricht” of “drecht”. Het grote belang van
een dergelijke ‘oversteek’, wordt in het Katholieke geloof bijvoorbeeld gesymboliseerd door de H. Christoffel. Maar tot ver
in de 19e eeuw, was het technisch zeer moeilijk en kostbaar,
om bruggen zo sterk te bouwen, dat deze in de winter, (de
massa’s) kruiend ijs konden weerstaan. In tegenstelling tot nu
(als gevolg van onze fabrieken en energiecentrales die warm
afvalwater lozen én als gevolg van een veel hogere afvoersnelheid van het rivierwater door onze kanalisaties), vroren de grote rivieren vroeger namelijk vrijwel elke winter
dicht.
Om onze grote rivieren toch te kunnen oversteken, werd
daarom gebruik gemaakt van veerpont-verbindingen en - bij
drukke passages – vlotbruggen, die bij het naderen van een
schip naar de kant werden gehaald; óf van schipbruggen,
met in het midden een gedeelte dat kon worden weggevaren.
Bij het invallen van de vorst werden deze oeververbindingen
echter weer weggehaald, zodat ‘s winters het landverkeer
praktisch stil lag.
Deze pontveerverbindingen werden bediend door veerlieden
of veermannen, wier functie in de vroege geschiedenis veel
aanzien genoot, getuige de (Grieks-)mythologische veerman
Charon, bij de oversteek van de “Styx”. Toch stond ook deze
veerman weer onder toezicht; want zoals de Griekse God

Hades toezicht hield op Charon, zo waren de veerlieden in
het feodale tijdperk, verantwoording en pacht verschuldigd
aan hun leenheren, ingevolge het ‘veerrecht’.
Bij de pontveerverbindingen, is het pontveer de locatie, waar
men – normaliter in een geregelde dienst - met de veerpont
(dat is een rechthoekige platbodem/schuit met geringe diepgang) de rivier kan oversteken.
Tot in de 18e eeuw was het ‘mogen exploiteren van een pontveer-verbinding’, een zogenaamd ‘heerlijk recht’; een voorrecht dus, dat was voorbehouden aan de heer, die het gezag
had over een zogenaamde ‘heerlijkheid’. Het oudst bekende
‘veerrecht’ in Nederland is dat van 1329 van de stad Gorinchem.
Dit zogenaamde ‘veerrecht’, werd echter in 1792 in de
‘Zuidelijke Nederlanden’ afgeschaft (en in 1798 in de rest der
‘Nederlanden’), als gevolg van de nieuwe Burgerlijke en
Staatkundige grondregels. De veren bleven echter natuurlijk
gewoon voortbestaan, maar moesten zich sindsdien onderwerpen aan de voorschriften van overheidswege; eerst volgens het Keizerlijk Decreet van 21 oktober 1811 en later volgens de Nederlandse Verenwet van 5 juli 1921. De provincies hielden vervolgens weer toezicht op de veiligheid, de
dienstregeling en de tarieven.
In deze laatste genoemde “Verenwet” van 1921, zoals gepubliceerd in het Staatsblad 838, werd (artikel 7) het veerrecht
omschreven, als het recht, om met uitsluiting van ieder ander,
personen en goederen over te zetten, alsmede het brugrecht
en het tolrecht, waarin het veerrecht werd omgezet. Het veerrecht werd/is altijd gekoppeld (artikel 8) aan het water of de
rivier, waarover de overzetting plaats vond/vindt. Het hier genoemde veerrecht, maakte - evenals de oude molen-, stuw-,
vis- en weiderechten - onderdeel uit van de z.g. ‘beperkte zakelijke rechten’. Deze oude rechten zijn, hoewel niet expliciet
opgenomen in het nieuwe Burgerlijk Wetboek, van kracht ge-

bleven, op basis van de ‘Overgangswet‘ van 16 mei 1829 (in
Limburg 1 januari 1842).
Door de eeuwen heen, zijn er op het grondgebied van het huidige Nederland wellicht zo’n duizend pontveerdiensten operationeel geweest, in vele typen en klassen.
Bij smalle rivierovergangen én weinig passagiers (of vee), volstond een gewoon roeibootje, het zogenaamde ‘voetveer’ of
‘schuitenveer’. Moesten er echter vele passagiers en soms
ook wagens overgezet worden, dan gebeurde dat met een
platte schuit, de zogenaamde ‘pont’. Bij toename van het aantal over te zetten wagens, werd dit ook wel ‘wagenveer’ genoemd. Met behulp van een kabel, welke van oever-naaroever was gespannen, trok men de veerpont dan van de ene
naar de andere oever.
Moest echter breed stromend water over gestoken worden,
dan had men een voortstuwing nodig. Aanvankelijk gebruikte
men daartoe een mast-met-zeil en zijzwaarden óf men maakte gebruik van de constante rivierstroming door middel van
een gierkabel (de zogenaamde ‘gierpont’). Later werden ook
(rader-)stoomboten, (diesel-/benzine-/elektro-)motoren of zonne-energie hiervoor gebruikt.

Afbeelding 03:
Veerpont Wessem (009):
winter 1963.
(uit: persoonlijk
foto-archief
“Sjaak Stof
fers“)

Tabel 01:
Bij veerponten valt onderscheid te maken tussen de
manier van voortbeweging. Zo kennen we o.a. de / het:
• Roeiboot;
• Roeiboot met buitenboordmotor;
• Kabelveerpont;
• Kabelveerpont met handkracht;
• Kabelveerpont met zelfbediening;
• Kabelveerpont met dieselmotor;
• Kabelveerpont met elektromotor;
• Kettingveerpont;
• Kettingveerpont met handkracht;
• Kettingveerpont met zelfbediening;
• Kettingveerpont met dieselmotor;
• Kettingveerpont met elektromotor;
• Gierveerpont;
• Gierveerpont met motor;
• Motorveerpont;
• Motorveerpont met koplading;
• Elektroboot;
• Zonneveerpont;
• Veerdienst in de lengterichting;
• Zeeschip.
Afbeelding 04 t/m 06: De ketting-/kabel-/gier-veerpont:

Afbeelding 04

Afbeelding 05

Afbeelding 06

Afbeelding 07

In de eerste helft van de jaren negentig van de vorige eeuw,
werd het beheer van de circa 197 pontveerdiensten in Nederland, overgeheveld van de Rijkswaterstaat naar de verschillende provincies en gemeenten. Sedertdien laat dat beheer
(onderhoud en vervanging) zeer vaak (ernstig) te wensen
over. Wellicht realiseert men zich dan onvoldoende, welk economisch belang de pontveerverbindingen dienen. Jaarlijks
maken 37 miljoen passagiers gebruik van de Nederlandse
veerponten ! Indien deze verkeersmiddelen niet aanwezig
zouden zijn, kostte ons dat op jaarbasis 231 miljard Euro (€
46 miljard als gevolg van extra gebruik benzine en extra slijtage wegdek en bruggen; € 85 miljard als gevolg van de extra
(reis-)tijdinvestering !). Dit weegt dan toch ruimschoots op tegen de huidige exploitatietekorten; bij de provinciale veerdiensten 1 miljoen Euro per jaar (bij een omzet van € 40 miljoen)
en bij de gemeentelijke veerdiensten 7 miljoen Euro per jaar
(bij een jaaromzet van € 14 miljoen). Daarbij moet opgemerkt
worden, dat 70% van de Nederlandse veerdiensten zonder
exploitatietekort functioneert. Willen wij de Nederlandse pontveerverbindingen voor de toekomst behouden, dan zal de oprichting van een Nationaal of Provinciaal “Verenfonds” absoluut noodzakelijk zijn.
In onze eigen streken liep - ten tijde van de Romeinse overheersing – te Wessem reeds een aftakking van een der Romeinse heirbanen (de latere “Oude Veerdam”), welke aldaar
de Maas overstak en zodoende de heirbanen “Tongeren – Nijmegen” (op de westelijke Maasoever) en “Aken – Xanten” (op
de oostelijke Maasoever) met elkaar verbond. Zeer waarschijnlijk gebruikten de Romeinen hier, toen reeds, als een
der eersten, een pontveerverbinding.
In de 18e eeuw bestond, zuidelijk van onze woongebieden,
reeds in 1723 een pontveerverbinding tussen Roosteren en
Maaseik (B). Tevens kon men in deze periode, bij de uitmonding van de Kanjelbeek in de Oude Maas, ter hoogte van het
gehucht Aasterberg, middels een pontveer-verbinding, de Ou-

de Maas oversteken naar Ohé en Laak én aansluitend, bij Dilkesweerd, met een pontveerverbinding oversteken naar Aldeneik (B).
Vóór 31 december 1844 echter, moesten de inwoners van
Maasbracht en Wessem, hun ‘buren’ aan de overzijde van de
Maas opzoeken, óf via de oeververbindingen in Roermond
(vóór 1867 de houten veerpont te Roermond, ná 1867 de vaste brugverbinding over de Maas bij Roermond), óf de eerder
genoemde oeververbindingen tussen Roosteren en Maaseik
gebruiken (vóór 1889 de pontveerverbinding, ná 1889 ook hier
de vaste brugverbinding over de Maas).
De oudste veerpont-verbindingen in onze gemeente, waren
echter die, welke het “Eiland in de Maas” bereikbaar moesten
houden. Wij gaan deze daarom nu ook als eerste bespreken.
Het pontveer Stevensweert / Nieuwe Maas
Eigenaar pontveerverbinding: Heren van Kasteel Walborgh &
Heerlijkheid Stevensweert;
Rijkswaterstaat (Nederland).
Verbinding:
Stevensweert – Kessenich (B).
Veerponttype:
Rechthoekige, platte veerschuit (voor 1926);
Grote roeiboot (1926-1940).
Voortbewegingswijze:
Kabelpont (laagwater), Gierpont (hoogwater)
( voor 1926);
Roeiboot (1926 – 1940).
Gebruikers:
Voetgangers, militairen, wielrijders, vee,
paard-en-kar ( voor 1926);
Voetgangers, wielrijders (1926 – 1940).
Operationeel tijdsbestek:
tot 1940.

Reeds in de late Middeleeuwen (1472), werd in de
‘Hofrechten’ van de “Heerlijkheid Stevensweert”, aan de veerman opgedragen, twee schepen (“eyn kleyn ende eyn groet”)
beschikbaar te hebben, om mensen de Nieuwe Maas over te
zetten.
Volgens oude stafkaarten, bestonden in de “Spaanse
Tijd” (1633-1702), vanaf “het Eiland in de Maas”, drie oeververbindingen over de Oude Maas én een schipbrug over de
Nieuwe Maas. Al deze vier oeververbindingen, werden aan de
‘overzijde’ verdedigd door zogenaamde ‘Halve Manen’; verde-

digingswerken, welke aangelegd waren door de Spaanse
troepen. Ook op de vestingkaarten van 1633 (mei 1633 herovering van Stevensweert door de Spanjaarden), staan deze
oeververbindingen duidelijk ingetekend. Daarnaast werd
toentertijd, over de Nieuwe Maas, ook een pontveerverbinding geëxploiteerd. Als pachter van dat pontveer, werd in deze tijd genoemd: Jacob Leurs.
Ten tijde van de Spaanse Successieoorlog (1702-1713),
werd de (Spaanse) schipbrug echter overgebracht naar de
Maasovergang bij Venlo. De bezettingsmacht van Stevensweert bestond in die tijd uit Staatse soldaten, die door de
veerman gratis overgezet moesten worden (hij ontving daarvoor een jaarlijkse vergoeding van 10 rijksdaalders).

Afbeelding 08:
Veerpont Stevensweert (001): Het veerpont te Stevensweert (Nieuwe Maas), op een
luchtfoto uit 1925.
(uit: “Stevensweert en Ohé en Laak van 1900 tot nu“)

In 1720 kwam er voor deze locatie echter een nieuwe veerpont en een jaar later, in 1721, kreeg de pachter van het pontveer, door Graaf Reinier Vincent van Hompesch (Heer van
Stevensweert), een duidelijke gedragscode verstrekt, omtrent
het functioneren van deze pontveerverbinding. Vanaf 1742,
moest de veerman (Peter Rutten) ook de reisdocumenten der
passagiers controleren, om landlopers en criminelen zoveel
mogelijk uit Stevensweert te weren. In het jaar 1755, vervaardigde scheepstimmerman Jean Goffin, voor het bedrag van
300 rijksdaalders, voor Graaf van Heiden Hompesch, een
nieuwe veerpont voor deze veerverbinding.
Tijdens de “Franse Tijd” (1793/1794 - 1814), waren in de vesting Stevensweert natuurlijk Franse soldaten gelegerd, die (’s
nachts) verblijf hielden op de – aan de overzijde van de Nieuwe Maas gelegen - 17e eeuwse Houbenhof. Ook zij moesten
vanzelfsprekend telkenmale gratis overgezet worden.
Na deze Franse periode (1815) (Stevensweert behoorde toen
tijdelijk tot het Koninkrijk der Nederlanden) werd de pontveerverbinding Rijkseigendom en verpacht door Rijkswaterstaat.
De veerverbinding werd toen zeer veel gebruikt voor handelsverkeer; b.v. steenkooltransporten vanuit Echt naar Ophoven
(B) en Maaseik (B) en natuurlijk strotransport in omgekeerde
richting. Het materieel bestond in die tijd uit: een platte veerschuit, een paardenaak, een roeiboot, een haalketting van 250
meter, drie landingskettingen, een rivieranker en twee noodankers. De overzetcapaciteit bedroeg: maximaal 80 personen of
20 stuks grootvee óf drie voertuigen, elk bespannen met een
paard óf twee voertuigen met ieder twee paarden. Daarvoor
diende toen betaald te worden: 1,5 cent/persoon of 15 cent
voor een kar-met-paard. Als veerlieden hebben in deze periode achtereenvolgens dienst gedaan: Jean Gerard de Wijs, Joannes Gubbels, Hendrik Rutten, Hendrik Moors, Willem Remmers, Arnold Joosten en Jacobus Richter.
Rond 1860, streefde de gemeente Ohé en Laak, naar de realisering van een nieuwe “Oost-West-verbinding”, met twee nieuwe pontveren, over respectievelijk de Nieuwe Maas (ter hoog-

te van Kasteel Walborgh – Ophoven) én over de Oude Maas;
doch deze plannen werden nimmer gerealiseerd.
Van de veerverbinding naar Kessenich (B) werd zeer veel gebruik gemaakt door de inwoners van Stevensweert zelf, enerzijds omdat velen familieleden aan “Gene Zijde” hadden wonen, maar anderzijds ook omdat veel landbouwers akker- en
weidegronden aan de overzijde hadden liggen. Ook gingen
veel Stevensweertenaren hun eigen groenteteelt in België
verkopen; hetzij langs de deur, hetzij op de markt van Maaseik. Daarnaast was ten slotte het bier in Geistingen en Maaseik véél goedkoper (20 pilsjes voor een (zilveren) gulden !),
zodat het mansvolk in de weekeinden ook liever in België op
kroegentocht ging, dan in de eigen gemeente. Natuurlijk werd
er door de jaren heen ook veel gesmokkeld middels deze
veerverbinding, waarbij onder andere gedacht moet worden
aan smokkel van vloeitjes, shag, koffie en (room)boter. Dat
alles geschiedde, ondanks de strenge controles van de commiezen, die waakten vanuit het wachthuisje, dat nu nog bij de
veerweg in Stevensweert staat. ’s Avonds na 23.00 uur, werd
deze veerverbinding gestaakt en moest men ’s nachts - indien noodzakelijk – gebruik maken van het pontveer
“Wessem – Maasbracht”, waar wel nachtdiensten werden uitgevoerd.
16 Januari 1899 werd de nieuwe pachter van het veer: Jacobus Richter. Volgens het Proces-verbaal van ‘inbezitstelling’,
pachtte hij: een half-versleten houten veerpont met houten
roer, 23 meter landingskettingen en 62 meter noodketting.

Afbeelding 09:
Veerpont Stevensweert
(003): Grensbewaking op
het veerpont in 1915, door
Duitse militairen.
(uit: “Stevensweert en Ohé
en Laak van 1900 tot nu“).

Tijdens de Grote Wereldoorlog (W.O. I) (1914-1918), hadden
de Duitse bezetters aan Belgische zijde, prikkeldraad op de
dijken langs de Maas geplaatst, die ook nog eens ‘onder
stroom’ werden gezet, zodat alle veerverbindingen over de
Maas gestaakt dienden te worden.
In 1918 echter, kon de veerverbinding opnieuw verpacht worden en wel aan de hoogste bieder, wederom Jacobus Richter
(met zijn houten been én 10 kinderen).
Het grote kabelveerpont, is opgeheven / verdwenen, bij de watersnoodramp van 1926 (ten tijde van de veermannen Jacobus
Richter en Sef Moors († 10 november 1941)). De veerpont zelf
heeft daarna nog enkele jaren dienst gedaan bij Grevenbicht,
doch trok daar weinig klandizie.
Op de pontveerverbinding Stevensweert – Kessenich werd
toen een grote roeiboot ingezet, waarin – naast de roeiende
veerman – nog plaats was voor 4 à 5 passagiers / rijwielen.
Ook toen maakten nog veel inwoners van Stevensweert regelmatig gebruik van deze veerverbinding om b.v. inkopen in
Maaseik te gaan doen, of om de tandarts / dokter aldaar te bezoeken. Te voet, was dat over Belgisch grondgebied toch nog
45 à 60 minuten. Omgekeerd, werden wij hier weer bezocht
door venters, zoals b.v. “’t Menneke van Maaseik”, die in een
grote armkorf: zeep, veters, punaises en dergelijk klein spul,
bij ons aan de deur kwam venten.

Afbeelding 10:
Veerpont
Stevensweert
(002): Roeiboot
en veerman Sef
Moors in 1910.
(uit:
“Stevensweert en
Ohé en Laak van
1900 tot nu“)

De nieuwe veerman, Sef Moors, roeide dan, vanaf Stevensweert, vanwege de stroming eerst stroomopwaarts, tot aan
de “Lessebos“, waarna hij meevoer op de stroming, tot aan
de “Houbenhof”. Als veerhuis voor deze pontveerverbinding,
diende steeds het café / zaal “De Maaspoort”.
Wederom door oorlogsgeweld, moest ook nu weer deze
veerverbinding op 10 mei 1940 officieel gestaakt worden;
doch tijdens deze oorlogsjaren werden nog geregeld (illegaal)
personen overgezet door Sef Moors († 10 november 1941).
Aan het einde van Wereldoorlog II, is de roeiboot helaas
zwaar beschadigd geraakt door granaatvuur.
Hervatting van deze veerdienst is na W.O II (1945), o.a. voorkomen / verhinderd door de bewoners van de “Houbenhof”,
uit angst voor illegale grensoverschrijdingen.
Thans rest nog als herinnering aan deze pontveerverbinding:
de veerstoep en de trap-in-de-dijk aan Stevensweerter-zijde

Afbeelding 11: Veerpont Stevensweert (004): Mevrouw Anny Rutten voor haar Houbenhof, bij de in 1999 herplaatste (kopie van de) veerbel.
(uit: “Dagblad De Limburger, 22 mei 1999“; foto Peter Wijnands)

Afbeeldingen 12 en 13:
Veerpont Stevensweert (006 & 007):
Weergave van de situatie anno 2004.
(foto’s van auteur)

(bij grenspaal 124) én de, op 11
juni 1999, bij de “Houbenhof” herplaatste kopie van de bronzen veerbel, aan Belgische zijde.
Het pontveer Stevensweert / Oude Maas
Eigenaar pontveerverbinding: Heren van Kasteel Walborgh &
Heerlijkheid Stevensweert;
Gemeente Stevensweert.
Verbinding:
Eiland (Stevensweert) – Op ’t Overe (Echt).
Veerponttype:
Rechthoekige, platte veerschuit.
Voortbewegingswijze:
Kabelpont (laagwater), Gierpont (hoogwater).
Gebruikers:
Voetgangers, militairen, wielrijders, vee,
paard-enkar.
Operationeel tijdsbestek:
tot 1882.

Volgens oude stafkaarten, bestonden in de “Spaanse
Tijd” (1633-1702), vanaf “het Eiland in de Maas”, drie oeververbindingen over de Oude Maas en een schipbrug over de
Nieuwe Maas. Al deze vier oeververbindingen, werden aan de
‘overzijde’ verdedigd door zogenaamde ‘Halve Manen’; verdedigingswerken, welke aangelegd waren door de Spaanse troepen. Naast verdedigingslinie, was de Oude Maas echter ook

een belangrijke wateraanvoer voor de grachten rondom de
vesting “Stevensweert”. Ook op de vestingkaarten van 1633
(mei 1633 herovering van Stevensweert door de Spanjaarden), staan deze oeververbindingen duidelijk ingetekend.
In de Hofrechten van de Heerlijkheid “Stevensweert“, stond
ook het veerrecht over de Oude Maas vernoemd. Dit veerrecht maakte onderdeel uit van de Heerlijke Rechten van de
Heerlijkheid “Stevensweert“, die waren verbonden aan het
kasteel Walborgh. Deze pontveerverbinding verbond de
dorpskern “Eiland” van Stevensweert, met het tegenoverliggende “Op’t Overe”, gelegen op het grondgebied van de gemeente Echt (Land van Montfort), alwaar een viersprong was
gelegen, met één pad richting “Swaantjeshof”, Berkelaar en
Echt, één pad richting “Lombok” en nog één pad richting
“Dovere” en verder naar (Maas)Bracht. Vele landbouwers uit
Stevensweert (met name van het Eiland), hadden akker- en

Afbeelding 14:
Veerpont Oude Maas (004): Weergave van de situatie anno 2004; het vroegere tolhuis, thans de woning van mevrouw Lankvelt-Sevriens (Eiland 34 / Stevensweert).
(foto’s van auteur)

weidegronden liggen aan “Gene Zijde” van de Oude Maas en
moesten dus regelmatig gebruik maken van deze veerverbinding.
De pachtsom van het veer over de Oude Maas, was aanvankelijk beduidend hoger dan die van het pontveer over de Nieuwe Maas, wat duidde op een intensiever verkeer met het
“Land van Montfort”, dan met het “Land van Loon”
(Geistingen). In 1686, werd het pontveer voor 120 gulden per
jaar aan Peter Jansen verpacht; in 1700 voor 50 rijksdaalders
aan Jan Smetjens en in 1721 voor 81 rijksdaalders aan Jan
Kanters. In diens pachtovereenkomst stond overigens o.a. ook
vermeld, dat het pontveer operationeel diende te zijn, vanaf
een half uur vóór zonsopgang, tot een uur na zonsondergang
(mei t/m oktober) of tot ’s avonds 20.00 uur (november t/m
april). Tevens werd op 7 juni 1721, door architect Pleun van
Boles, namens Graaf van Hompesch, voor 215 rijksdaalders
een nieuwe veerpont besteld bij scheepstimmerman Jan Bosselly. In 1741 stelde de Graaf van Walborgh, een pachtcontract op met ene Johannes Leurs, waarin o.a. vermeld stond,
dat laatstgenoemde een woning aan de Oude Maas mocht

Afbeelding 15:
Veerpont Oude Maas
(004): Weergave van
de situatie anno 2004;
het vroegere tolhuis,
thans de woning van
mevr.LankveltSevriens
(Eiland 34 /
Stevensweert).
.
(foto’s van auteur)

bouwen en bewonen, mits de veerman van het pontveer over
de Oude Maas daar (bij slecht weer) ook mocht schuilen, in-

dien Johannes Leurs het pontveer niet zelf zou pachten. Dat
deed hij echter wel en in 1746 betaalde deze Johannes Leurs
30 rijksdaalders pachtsom aan Baron van Heiden; terwijl in
datzelfde jaar, wederom ook een nieuwe veerpont en een
nieuwe aak werden aangekocht. Drieëndertig jaar later, in
1779, diende deze echter ook alweer vervangen te worden.
Ook na de komst van de Fransen (1793/1794), bleven de z.g.
‘veerrechten’ voor het pontveer over de Oude Maas, verbonden aan het Kasteel Walborgh. In 1809 ten slotte, werd voor
de pontveerverbinding over de Oude Maas, de oude veerpont
van de veerverbinding “Berg a/d Maas – Stokkem (B)” overgenomen.
In 1829 werd bij Koninklijk Besluit no. 47 (4 juni 1829) door
Koning Willem I vastgesteld, dat de gemeente Stevensweert,
voortaan jaarlijks dertig gulden diende te betalen aan Baron
van Riedesel tot Eisenbach, Stevensweert en Ohé en Laak,
voor het ‘vrije genot van het veer over de Oude Maas’ voor
haar inwoners.
Rond 1860 streefde de gemeente Ohé en Laak, naar de realisering van een nieuwe “Oost-West-verbinding”, met twee
nieuwe pontveren over respectievelijk de Nieuwe Maas (t.h.v.
Kasteel Walborgh – Ophoven (B)) en over de Oude Maas;
doch deze plannen werden nimmer gerealiseerd.
In 1874, droeg Graaf Adolf van Hompesch – Rurich, het veerrecht, met de veerpont en een paardenaak, voor het bedrag
van 100 gulden, over aan de gemeente Stevensweert. Hierdoor kon, aansluitend, vanaf de opening van de prachtige
stenen bogenbrug in 1882 (gebouwd door aannemer Peter
Joseph Ubachs uit Nieuwstadt, voor het bedrag van
35.865,00 gulden (de laagste van de negen inschrijvers)),
ook op deze brug, weer tol geheven worden. In de aanlegkosten van deze prachtige bogenbrug, werd door de provincie Limburg financieel bijgedragen (op voorwaarde dat de gemeente Stevensweert weer bijdroeg in de kosten van de ophoging van de “Statendam” (zie hierna)).

Reeds vanaf 1867, had het gemeentebestuur van Stevensweert geprobeerd, deze vaste oeververbinding, op Rijkskosten gerealiseerd te krijgen, omdat de veerpont bij geringe
hoogwaterstand (in de regenmaanden, tussen oktober en
april) op de ondergelopen oevers vastliep én bij verdere stijging van het waterpeil, ook de toevoerwegen naar het pontveer onder water liepen, waardoor Stevensweert, bij hoogwater, geheel geïsoleerd raakte. De roeiboot van Graat van Ool,
bood dan soms uitkomst, omdat deze daarmee soms toch
nog de oversteek kon maken. Daarnaast, was het omgekeerd

Afbeelding 16:
Veerpont Oude Maas (003): De bouw van de stenen bogen-brug bij Stevensweert,
tussen het “Eiland in de Maas” en “Gene Zijde”, in 1882.
(uit: “Er ligt een eiland in de Maas”)

zo, dat in de zomer, bij laagwater, men de Oude Maas soms
gewoon kon oversteken met paard-en-kar; terwijl voor de
voetgangers dan een smal houten bruggetje, over de dan wel
zeer smalle Oude Maas, gelegd werd.
Naast de bouw van de stenen bogenbrug over de Oude

cent en auto’s 30 cent (de meesten lieten dan ook gewoon
hun wagen “Op ’t Overe” staan en staken te voet de brug
over). Het zogenaamde ‘tolhuis’ van pontveer én brug, was
gevestigd in café / brouwerij “Sevriens”. Aanvankelijk was het
tolrecht door de gemeente Stevensweert verpacht (18851926); doch vanaf 1 januari 1926, vond inning der tolgelden
plaats door twee z.g. ‘bruggeldgaarders’ in gemeentelijke
dienst. In enkele jaren tijd, steeg de jaaropbrengst van f.
800,00 naar f. 3945,00 per jaar. Dit brugtol werd pas afgeschaft in 1949, als gevolg van de Wegenwet van 1930.

Afbeelding 17:
Veerpont Oude Maas (001): De tolbrug over de Oude Maas.
(uit: “Stevensweert en Ohé en Laak van 1900 tot nu“)

Helaas werd deze prachtige en imposante stenen bogenbrug in 1973 reeds gesloopt, omwille van de ontgrindingen en
de ‘vooruitgang’ ! Of destijds de juiste keuzes gemaakt werden ?; velen twijfelen daar nu aan !

Het pontveer Wessem / Maasbracht
Eigenaar pontveerverbinding:
Verbinding:
Veerponttype:
Voortbewegingswijze:
Gebruikers:
Operationeel tijdsbestek:

Rijkswaterstaat / Dienst der Domeinen.
Wessem – Maasbracht..
Rechthoekige, platte veerschuit.
Kabelpont (laagwater), Gierpont (hoogwater);
Kabelpont met motor (laagwater),
Gierpont (met motor) (hoogwater).
Voetgangers, wielrijders, vee, paard-en-kar,
motorvoertuigen.
1844 – 1966.

In onze eigen streken, liep - ten tijde van de Romeinse overheersing – te Wessem reeds een aftakking van een der Romeinse Heerbanen (de latere Oude Veerdam), welke aldaar
de Maas overstak en zodoende de heirbanen “Tongeren – Nijmegen” (op de westelijke Maasoever) en “Aken – Xanten” (op
de oostelijke Maasoever) met elkaar verbond. Zeer waarschijnlijk gebruikten de Romeinen hier toen reeds, als een der
eersten, een pontveerverbinding.
Mogelijk bestond ook reeds vóór 1840 alhier een pontveerverbinding over de Maas, want in het Thornse kerstspel van de
Schola Cantorum, was reeds sprake van ‘de veerman van
Wessem’.
Het idee voor het pontveer “Wessem – Maasbracht” ontstond
in 1840 en werd, na realisatie door Rijkswaterstaat (R.W.S.),

Afbeelding 18:
Veerpont Wessem
(005): Panorama op
Wessem, met links
het veerpont (1954).
(uit: “Beegden-HeelWessem, oude ansichten en foto’s“)

op 31 december 1844 in gebruik gesteld, als onderdeel van
de Rijkswegverbinding “Weert – Sittard”.
Het ‘grote veer te Wessem’, zoals het pontveer genoemd
werd, viel onder het bestuur van de Dienst der Domeinen in
Roermond (later Venlo). De eerste veerpont had de volgende
afmetingen: 14 meter lang, 2.70 meter breed en een diepgang
van 0.80 meter. Daarnaast behoorde tot de pontveerverbinding nog een roeiboot en drie zogenaamde ‘bogt-aken’ of
gier-boten, die – bij hoogwater – gebruikt werden voor het bevestigen van de stalen gierkabel, welke van het gier-punt aan
de veerpont, via de gier-boten, aan het grondanker, stroomopwaarts in de Maas bevestigd was. Bij normale (lage-) waterstand, bestond de bezetting van het kabelveerpont uit twee
veerlieden; bij hoogwater diende het gierveerpont bezet te
worden door vier veerlieden. Bij de opening, kon het veerpont
belast worden met 70 personen of 14 paarden (of ander vee).
Per overtocht mochten slechts twee voertuigen overgezet
worden, indien bespannen met één paard, óf slechts één
voertuig, indien bespannen met twee paarden ! De thuishaven
voor de veerpont was Wessem, dus stond de veerbel aan
Maasbrachtse zijde. De veer-stoepen lagen ongeveer 100
meter uit elkaar, zodat een dwars-kabel, van ongeveer 125130 meter lengte nodig was. De gierkabel daarentegen mat
180 meter, met bevestiging - over twee gier-boten - aan het
grondanker.
In Akte 107 van de Dienst der Domeinen (18 September
1844) lezen we o.a.:
“Artikel 6: Zijn vrij gesteld van alle betaling van regt op het veer: 1e De officieren en publieke ambtenaren met hunne rijtuigen, verpligt tot het overgaan van den eenen tot den anderen oever, om oorzaak van dienst, en
zulks alleenlijk, wanneer dezelve met onderscheidende teekenen van hunne functiën zijn bekleed, of van dienstorders voorzien; 2e De generaals en
hoofdofficieren van het leger met hunne rijtuigen, de militairen reizende bij
korps of detachement, met depêche of anderszins, gelijk mede de trein der
artillerie rijtuigen of andere militaire transporten, alsmede de militairen en
conducteuren, die dezelve vergezellen; 3e De Maréchaussées in tournée,
mits vertoonende een dienstbevel of reetblad; 4e De rijtuigen, ordonnances
en boden, in dienst van het Gouvernement, en vertoonende eene order,
hetzij van het gewestelijk Bestuur, hetzij van den Arrondisement-

Afbeelding 19:
Topografische kaarten 746 & 750 van de gemeente Maasbracht (1934).
(bron: Dienst der Openbare Werken Gemeente Maasbracht)

In deze akte staan overigens ook alle andere pontveren over
de (noordelijke) Limburgse Maas vermeld (1844), inclusief afmetingen, draaglast in personen, dieren en rijtuigen (met zowel een, als twee trekdieren):
Tabel 02: Pontveer-belastingen (september 1844)
Pontveer

Afmetingen

Wessem

14.0x2.7x0.8 mtr.

70

14

2

1

Ool

16.0x3.9x0.8 mtr.

100

20

3

2

Roermond

18.0x3.9x0.7 mtr.

100

20

3

2

Buggenum

16.0x3.4x0.9 mtr.

100

20

3

2

Kessel

18.0x3.4x0.7 mtr.

100

20

3

2

Baarlo

18.0x3.0x0.6 mtr.

80

16

3

2

Venlo

20.0x4.6x1.0 mtr.

150

25

4

2

Lottum

20.0x4.6x1.0 mtr.

150

25

4

2

Broekhuizen 18.0x3.0x0.7 mtr.

100

20

3

2

Well

125

25

3

2

19.0x3.8x0.9 mtr.

Personen Dieren

Rijtuigen
en karren
met
1 trekdier

Rijtuigen en
karren met
2 trekdieren

Aan Maasbrachter-zijde, kon men het pontveer bereiken, middels de Veerweg, welke begon bij de R.K. St. Gertrudis-kerk.
Deze Veerweg werd ook wel genoemd de Kerkdijkweg en
vormde een onderdeel van de doorgaande verbinding “Weert
– Sittard“. Men kon echter ook te voet, door de gemeenteweiden, de Molengreend en de uiterwaarden van de Maas, de
aanlegplaats van de veerpont bereiken.
De eerste pachter van het pontveer was de heer Martinus Bidlot (een landbouwer) afkomstig uit Wessem. Hij betaalde daartoe in de jaren 1845 t/m 1847 een pachtsom van ƒ 360,00 (?).

De overzettarieven waren in 1845 voor alle Maas-veren in
Limburg hetzelfde: voetgangers: ƒ 0,02; losse vracht < 50
kgf.: ƒ 0,02, iedere 10 kgf. extra: ƒ 0,005; voor niet-beladen
paarden (en ander groot vee): ƒ 0,06; voor een beladen paard
of muilezel: ƒ 0,08; voor paard en ruiter: ƒ 0,10; voor een lege, bespannen kar en rijtuig met een paard: ƒ 0,10; voor beladen, bespannen karren en rijtuigen met één paard: ƒ 0,15 en
voor beladen, bespannen karren en rijtuigen met twee paarden: ƒ 0,20. De veerpont hoefde echter pas over te varen, indien minstens 6 betalende personen aanwezig waren (dus
minstens 12 cent) !
In 1910 verdronk pachter/veerman R. Snijkers, waarna Lambert van Hinsberg (voorheen loods te Maastricht) werd aangenomen als tweede veerman. Eind 1913 pachtte Antoon Linssen, het pontveer voor ƒ 200,00 per jaar.
Daarna kenden wij nog achtereenvolgens de pachters/
veermannen: Linssen, de gebroeders Stokbroeckx, de gebroeders Pierre en Sjang Snijkers en ten slotte de gebroeders
Sjeng en Jacques/Sjaak Stoffers en Pierre Leblanc.
Het oude bakstenen veerhuis aan Wessemse zijde, droeg
vroeger de naam “Bij Bet oet de keet”, omdat daar lange tijd
een houten barak als veerhuis had gestaan.

Afbeelding 20:
Veerpont Wessem
(004): Hoogwater
bij café “In het
Veerhuis” (hoek
Polstraat/
Wallenstraat)
(1920).
(uit: “BeegdenHeel-Wessem,
oude ansichten en
foto’s)

In de jaren twintig en dertig van de 20e eeuw kon het zeer
druk zijn aan het ‘veer’, zeker als er aan deze of gene zijde
schutterij- of muziekfeesten werden gehouden. Aan Maasbrachtse zijde stond dan soms een file, met vele paard-enkar-combinaties, reikend tot aan de St. Gertrudis-kerk. Had
men, na een dik uur wachten, de file gehad, dan duurde het
oprijden, overvaren en afrijden soms ook nog een half uur
(normaal 5 minuten). Maar ook op gewone werkdagen was
het een druk verkeer, mede door de vele landbouwers die aan
de andere zijde ook akker- en weilanden hadden. Daarnaast
had ook de jeugd, middels het pontveer, over-en-weer veel
contact, om bijvoorbeeld in elkaars dorpen ‘oud-papier’ op te
halen of om een voetbalwedstrijd tegen elkaar te spelen b.v.
op het ‘voetbalveld’ van de “Koeweide” in Wessem.
In mei 1940, bij de inval van Nazi-Duitsland, werd door de
Duitse legers, een pontonbrug over de Maas gelegd, t.b.v. de
overtocht van de 14e divisie van het 6e Duitse Legerkorps.
Tijdens W.O.II, is deze veerverbinding ook bijzonder belangrijk geweest voor het transport van ontsnapte krijgsgevangenen, die met de vrachtwagen van Rijks van Horne, opgehaald
werden bij het pompgemaal van het Julianakanaal (bij de
Sluis “Maasbracht”) en daarna ‘vliegensvlug’, per vrachtwagen, met de veerpont werden overgezet, hun vrijheid tegemoet. Ook diende het veerpont voor het nachtelijk transport
van de mijnwerkersbussen, naar de steenkolenmijnen in ZuidLimburg en Duitsland.
In 1944 werd bij de firma Sieb Houben, in opdracht van diverse verzetsleiders, een noodveerpont gefabriceerd (een van
een oprijklep voorziene zolderschuit), bedoeld om de bevrijders over te zetten, vanaf de reeds bevrijde westelijke Maasoever, naar het nog bezette deel van Limburg, achter de oostelijke Maasoever. Het zou echter allemaal anders verlopen !
Aan het einde van W.O.II (september 1944), brachten de terugtrekkende Duitse legers, de originele veerpont, in het midden van de Maas, tot zinken.
Pas in februari 1945 kon met een reserve-veerpont, afkomstig

uit Velden (?), de Maas hier weer overgestoken worden ! De
originele veerpont is later gelicht en weer vaarklaar gemaakt
door de veerlieden Wim Romeijnders en Cor de Rijk. Dat ging
toen makkelijker, door de lage waterstand van de Maas, als
gevolg van de kapot geschoten stuw te Linne.
Maart 1946 pachtten Sjeng en Jacques/Sjaak (geb. 1923)
Stoffers en Pierre Leblanc het pontveer “Wessem – Maasbracht” (als opvolgers van de gebr. Pierre en Sjang Snijkers,
alwaar Sjaak Stoffers reeds jarenlang in de nachtdienst had
gewerkt). Zij werden daarbij geassisteerd door o.a. Henk Stoffers, Ton Valkenburg en Joep Dirckx (de nachtveerman).
Het laatst gebouwde veerpont (bouwjaar 1948) had een capaciteit van 40 ton (hoewel vaak de 50 ton werd benaderd) en
kon per keer 12 personenauto’s overzetten. Per uur werden
(1966) zo’n 150 auto’s overgezet, dus per dag 1500 tot 1800
auto’s. De tarieven bedroegen in 1966: voetgangers: ƒ 0,03,
wielrijders: ƒ 0,05 en auto’s incl. chauffeur: ƒ 0,23 (iedere inzittende extra 3 cent). Vanaf 1 uur na zonsondergang moest
echter 10 cent extra betaald worden. De veerpont zelf was van
een eenvoudig type, met een stalen dek, waarop eiken balken
waren aangebracht. Bij laagwater was het een kabelpont met

Afbeelding 21:

Veerpont Wessem
(008): Overtocht
van Prins Bernhard (1952), met
het veerpont naar
Wessem.
(uit: “‘St. Joris’
1995, vier eeuwen
schutterij in
Wessem“)

motor; bij hoogwater een gierpont met motor. Deze eencylinder-motor, had een capaciteit van ongeveer 10 pk. Het
gebruik van de veerpont was voor rekening van de exploitant;
doch het onderhoud voor rekening van Rijkswaterstaat. De
pachtsom bedroeg in die jaren soms ƒ 48.000,00 / jaar. ’s
Nachts lag het veerpont aan Maasbrachtse zijde, alwaar de
veerman-van-dienst in een keet kon rusten. Dit geschiedde
vanwege het feit, dat het meeste verkeer ’s nachts van Maasbracht naar Wessem plaats vond; o.a. ten behoeve van de,
sinds december 1941 in Maasbracht gevestigde huisarts Antoine L.H. Engels (geb. 18-01-1915 te Helden-Panningen).
Voor deze gedreven huisarts vormde de veerverbinding overdag overigens een behoorlijke hindernis, bij zijn regelmatige
bezoeken aan zijn patiënten in Wessem, hoewel hij van de
veermannen, indien de mogelijkheid daartoe bestond, wel
voorrang kreeg. Soms bedroeg de wachttijd namelijk één uur,
voordat men met het pontveer kon oversteken. Voor sommigen loonde het daarom beslist de moeite, om om-te-rijden
over de Maasbrug bij Roermond. Anderen hadden zichzelf
een motorbootje aangeschaft, om zelf de Maas over te steken, wanneer bijvoorbeeld in Maasbracht gewoond en in
Wessem gewerkt werd !
In de winterperiode (bij ijsgang), werd het veerpont veilig geparkeerd in het “Kanaal van Wessem naar Nederweert” en
werden de passagiers overgezet met de roeiboot, die dan als
kabelpontveer functioneerde ! In de winter van 1949/1950,
brak een van de toom-draden van de veerpont, waardoor
“water gemaakt werd” en een paard (van de gebr. Hendriks uit
Heel) zich losrukte van zijn wagen (volgeladen met klaverzaad voor de fa. Hermans in Maasbracht) en over de afsluitketting de Maas insprong. Stroomafwaarts, werd het paard
door schippers aan land geholpen. De veerpont zelf raakte
echter volledig op drift en werd ter hoogte van het “Kanaal van
Wessem naar Nederweert”, door een sleepboot, tegen de
kant gezet. Iedereen overleefde echter gelukkig dit ongeluk.
Zo niet de circa 30-jarige Jo Meuffels, die in 1958, aan Wes-

semse zijde, ondanks de vertrekkende veerpont (die al los
van de veerstoep was !), met zijn Messerschmidt nog de
veerpont op wilde rijden, daardoor te water raakte en verdronk. Reanimatiepogingen mochten niet meer baten.
In 1960 ten slotte, probeerde een te zwaar beladen tankwagen van 35 ton (op weg naar de Sluis “Panheel”), aan de
Maasbrachtse zijde - tegen advies van het veerpontpersoneel in - aan de benedenzijde, de veerpont op te rijden,
waardoor hij direct zijwaarts de Maas inreed en de veerpont
natuurlijk liet kantelen. De ‘drijvende bok’ van Rijkswaterstaat, moest eraan te pas komen, om het gevaarte weer op
de oever te krijgen.
In januari 1966, werd de nieuwe Maasbrug geopend, in Rijksweg 75 (Kelpen – Eysden), als onderdeel van de Europaweg
9 (Amsterdam – Genua (I)), de huidige A2 (Amsterdam –
Eysden). Minister Suurhoff (toenmalig Minister van Verkeer
en Waterstaat), stak als laatste passagier over met de veerpont van Wessem naar Maasbracht; hiermede deze veerdienst beëindigend.
De veerpont werd daarna omgebouwd te Megen, als reserveveer voor de pontveerverbinding “Kessel – Reuver“. Het oude
“Veerhuis” te Wessem bleef echter in functie als café; thans
café – restaurant “Het Veerhuis”.
In 1973, werd onder de nieuwe Maasbrug, de nieuwe doorvaart naar de voorhaven van het Juliana-kanaal gegraven;

Afbeelding 22:
Veerpont Wessem
(011): Januari 1966,
de laatste oversteek
van Maasbracht
naar Wessem.
(Uit: persoonlijk fotoarchief
“Sjaak Stoffers“)

waardoor ook de “Veerweg” naar de voormalige aanlegplaats
aan de Maasbrachterzijde, verdwenen is.

Afbeelding 23:
Veerpont Wessem (012): Luchtfoto veerpont Wessem – Maasbracht (1964).
Ingetekend zijn de vroegere Veerweg en het veerpont “Wessem – Maasbracht“.
(bron: Dienst der Openbare Werken Gemeente Maasbracht)

Afbeelding 24 en 25:
Veerpont Wessem (016 & 017): Herinneringen aan vervlogen tijden, anno 2004.
(foto’s van auteur)

Het pontveer Juliana-kanaal / Op ‘t Overe
Eigenaar pontveerverbinding: Rijkswaterstaat
Verbinding:
Op ’t Overe (Echt) – Lombok (Echt).
Veerponttype:
Rechthoekige, platte veerschuit.
Voortbewegingswijze:
Kabelpont.
Gebruikers:
Voetgangers, wielrijders, vee, paard-en-kar.
Operationeel tijdsbestek:
1940 & 1944.

In het voorjaar van 1934, werd het noordelijke deel van het Juliana-kanaal geopend. Vanaf dat ogenblik, werd de verbindingsweg vanuit het “Eiland” (Stevensweert), over de stenen
boogbrug, via “Op ’t Overe”, middels een ijzeren boogbrug
(Firma Krupp, Essen (D)), over het Juliana-kanaal, naar
“Lombok” (Echt) geleid.
In de oorlogsjaren echter, hebben in 1940 onze eigen Nederlandse soldaten deze brug opgeblazen én eind 1944, deden
de Duitse legers nogmaals hetzelfde. In deze periodes, heeft –
op verzoek van Rijkswaterstaat – een pontveerverbinding over
het Juliana-kanaal gefunctioneerd, welke bediend werd door
de familie Welters (vader en zoon), die “Op ’t Overe” woonachtig waren. Hiermede werden voetgangers, wielrijders, vee en
landbouwers met paard-en-kar overgezet.

Afbeelding 26:

Veerpont Julianakanaal (003): Bemoeilijkte oversteek Julianakanaal door
oorlogs-schade (1940-1945).
(uit: persoonlijk archief “K.W. Welters“)

Het pontveer Ohé en Laak – Ophoven (B)
Eigenaar pontveerverbinding: Gemeenten Maasbracht & Kinrooi (B).
Verbinding:
Ohé en Laak – Ophoven (B).
Veerponttype:
Vrijvarend motorpont met koplading.
Voortbewegingswijze:
Dieselmotor.
Gebruikers:
Voetgangers, wielrijders.
Operationeel tijdsbestek:
1998 - .

Rond 1860, streefde de gemeente Ohé en Laak, naar de realisering van een nieuwe “Oost-West-verbinding”, met twee
nieuwe pontveren over respectievelijk de Nieuwe Maas (van
het Kasteel Walborgh, naar Herberg “Het Witpaard” te Ophoven (B)) en over de Oude Maas. Hoewel met name de Belgische gebieden daardoor een goede ontsluiting zouden krijgen
naar het spoorwegstation te Echt, de Rijksweg “Roermond –
Sittard” en vervolgens verder richting Pruisen, werden deze
plannen toch nimmer gerealiseerd, ondanks de vele verzoekschriften en gunstige onderzoeksrapporten.
Wel werden langs deze geplande pontveerverbinding, tijdens
de Tweede Wereldoorlog (1940-1945), middels roeiboten, circa 150 mensen (waaronder vele gevluchte Franse krijgsgevangenen en geallieerde piloten) naar bevrijd Belgisch grondgebied overgebracht.
Medio 1995, werd op initiatief van het “Gewest MiddenLimburg”, het “Streekgewest Westelijke Mijnstreek” en het
“Regionaal Landschap Kempen en Maasland (B)”, begonnen
met het “Projectplan Grensoverschrijdend Fietstoerisme” en
het “Interreg-II-programma”, waardoor op 1 augustus 1998
gestart kon worden met een motorpont-veerverbinding “Ohé
en Laak – Ophoven”. Te Ophoven legt het veerpont aan bij
water-recreatie-centrum “De Spanjaard”; aan Nederlandse zijde, gaat de veerstoep over in een fietspad naar het centrum
van Laak. Vanuit historisch oogpunt, kreeg de motorbootveerpont de naam “Walborgh”, vernoemd naar het voormalige
kasteel tussen Ohé en Laak en Stevensweert.
De veerpont werd gebouwd te Waspik, voor ƒ 80.000,00 en
meet 3,5 x 8,5 meter. Het bezit een dieselmotor van 47,6 pk,
3600 rpm. Tevens beschikt het over een hydraulische laad-

klep aan de voorzijde, als toegang voor de wandelaars en
wielrijders. In 3 minuten vaartijd, kan het 12 voetgangers en
12 rijwielen tegelijk overzetten. Het pontveer is ieder jaar operationeel van mei t/m september, van 10.00 uur ’s morgens tot
21.00 uur ‘s avonds. Ter beveiliging beschikt het veerpont
over een stalen railing, een zwemtrap aan de achterzijde en
een marifoon. De thuishaven van de veerpont is de gemeente
Maasbracht, doch beide gemeentes samen (Kinrooi (B) en
Maasbracht), zijn eigenaar van het scheepje.
Veerlieden waren in de loop der jaren: 1998 de heer Jacques
Boelaars (63-jarige voormalig (sleepboot-)kapitein) en zijn
vrouw Elizabeth van Schaik (zij hadden het pontveer nog in
pacht); 1999 t/m 2002: de heren G.J. Luites, C.P. Stoutjesdijk
en J. Wams; 2003 t/m 2004: de heren Derksen, G.J. Luites en
J. Wams (deze laatsten waren allen vrijwilligers, die tegen onkostenvergoeding, het pontveer in de vaart hielden / houden;
ieder werkt(e) drie dagen en was/is vervolgens zes dagen
vrij). Zij zetten respectievelijk over (volwassenen/kinderen) in :
1999: 42053/1100, 2000: 40298/1726, 2001: 38454/1651,
2002: 45286/1919, 2003: 49162/1759 personen. Soms werden/worden per dag wel 500 personen (al of niet met fiets)
overgezet en in september 2004, werd reeds de 250.000e
passagier overgezet.
De tarieven bedroegen in 1998: 2 gulden of BFr. 40,00 (= circa 1 Euro) voor een retourtje (dat ook geldig zou zijn tussen
Rotem (B) en Grevenbicht) en kinderen halve prijs. Kort na de
opening brak hierdoor echter een ruzie uit met de veerman
Bertus Pols van het pontveer “Rotem (B) - Grevenbicht”, die
het retourticket op zíjn pontveer niet wilde accepteren. Besloten werd toen alleen nog vervoersbewijzen voor één overzetting te verkopen. Thans (2004) bedraagt de prijs voor deze
overzetting: € 1,00 (wandelaar / wielrijder).

Afbeelding 27:
Veerpont Walborgh (002):
Veerpont “Walborgh” op de Grensmaas (1998).
(uit: Persoonlijk archief
“E. Boelaars – van Schaik”)

Afbeelding 28:
Veerpont Walborgh (006): Het eerste veerlieden-echtpaar “Boelaars – van Schaik“.
(Fotograaf Mine Dalemans)

Afbeelding 29:
Veerpont Walborgh (009):
Situatie anno
2004.
(foto van auteur)

Situatie anno 2004:
Andere veerponten over de Maas in Limburg, welke in 2004
(nog) operationeel waren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Middelaar - Cuijk (kabelmotorveerpont met dieselmotor; voetgangers, wielrijders en gemotoriseerd verkeer);
Afferden - Sambeek (kabelmotorveerpont met dieselmotor; voetgangers, wielrijders en gemotoriseerd verkeer);
Vierlingsbeek – Bergen (kabelmotorveerpont met dieselmotor; voetgangers, wielrijders en gemotoriseerd verkeer);
Blitterswijck – Wellerlooi (koplaadmotorveerpont; voetgangers en
wielrijders);
Arcen – Broekhuizen (kabelmotorveerpont met dieselmotor; voetgangers, wielrijders en gemotoriseerd verkeer);
Lottum – Lomm (kabelmotorveerpont met dieselmotor; voetgangers, wielrijders en gemotoriseerd verkeer);
Grubbenvorst – Velden (kabelmotorveerpont met dieselmotor; voetgangers, wielrijders en gemotoriseerd verkeer);
Baarlo - Steyl (kabelmotorveerpont met dieselmotor; voetgangers,
wielrijders en gemotoriseerd verkeer);
Kessel - Beesel (kettingmotorveerpont met dieselmotor; voetgangers, wielrijders en gemotoriseerd verkeer);
Neer – Beesel (koplaadmotorveerpont; voetgangers en wielrijders);
Roermond – Marina Oolderhuuske (motorveerboot (watertaxi);
voetgangers en wielrijders) (opgeheven 2003);
Ool (Herten/Roermond) – Marina Oolderhuuske “Biej-OolEuver” (motorveerboot; voetgangers en wielrijders);
Ohé en Laak – Ophoven (Kinrooi) (B) (vrijvarend motorpont met
koplading; voetgangers en wielrijders);
Grevenbicht - Rotem (B) (vrijvarend motorpont met koplading; voetgangers en wielrijders);
Berg a/d Maas – Meeswijk (B) (gemotoriseerde gierpont met dieselmotor; voetgangers, wielrijders en gemotoriseerd verkeer);
Geulle - Uikhoven (B) (motor kabelpont; voetgangers en wielrijders);
Maastricht – Pietersplas (motorveerboot (watertaxi); voetgangers
en wielrijders);
Eijsden – Lanaye (Ternaaien) (B) (kabelmotorveerboot; voetgangers en wielrijders).

( 1,5,7,8: Particuliere veren heer Paulus; 13,14: Gemeentelijke veren; 15: Rijksveer)
(bron: Vereniging vrienden van de voetveren; Overzetveren in Nederland, België en
Luxemburg; 2002; ISBN 90-803523-3-0; pag. 88-91 (+ aanvullingsblad februari
2004)).

TABEL 03:

MAASBRACHTER VEERLIEDEN

Het pontveer

Stevensweert - Nieuwe Maas

Jacob Leurs

17e eeuw

Peter Rutten

1742

Jean Gerard de Wijs

19e eeuw

Joannes Gubbels
Hendrik Rutten
Hendrik Moors
Willem Remmers
Arnold Joosten
Jacobus Richter

1899 t/ 1926

Sef Moors

1926 t/m 1941

Het pontveer

Stevensweert - Oude Maas

Peter Jansen

1686 -

Jan Smetjens

1700 -

Jan Kanters

1721 -

Johannes Leurs

1741 -

Het pontveer

† 10 november 1941

Ohé en Laak - Ophoven (B)

J. & E. Boelaars–v. Schaik 1998

Dhr. C.P. Stoutjesdijk

1999 t/m 2002

Dhr. J. Wams

1999 t/m 2004

Dhr. G.J. Luites

1999 t/m 2004

Dhr. Derksen

2003 t/m 2004

Jacq. † 2 mei 1999

Het pontveer
Vader & zn. Welters

Julianakanaal - Op ‘t Overe
1940 t/m 1944

Het pontveer

Wessem - Maasbracht

Martinus Bidlot

1845 – 1847

Dhr. R. Snijkers

- 1910

Lambert van Hinsberg

1910 – 1913

Antoon Linssen

1913 –

† 1910

Gebr. Stokbroeckx
Pierre & Sjang Snijkers

- 1946

Sjaak & Sjeng Stoffers
en Pierre Leblanc

1946 – 1966

Sjaak
† 25 september 2004
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Afbeeldingen :
Veerpont Julianakanaal 001: collectie 2004 E.W.J. Ficken.
Veerpont Julianakanaal 002: collectie 2004 E.W.J. Ficken.
Veerpont Julianakanaal 003: collectie de heer K.W. Welters.
Veerpont Oude Maas 001: uit “Stevensweert en Ohé en Laak van 1900 tot
nu; 1993; ISBN 90-5327-052-3; pag. 19”. Tolbrug over de Oude Maas.
Veerpont Oude Maas 002: uit “Stevensweert en Ohé en Laak van 1900 tot
nu; 1993; ISBN 90-5327-052-3; pag. 20”. Ophogen oude tolbrug in 1927.
Veerpont Oude Maas 003: uit “Er ligt een eiland in de Maas ; 1955;
ISBN.; afb. 33”. Bouw bogenbrug in 1882.
Veerpont Oude Maas 004: collectie 2004 E.W.J. Ficken.
Veerpont Oude Maas 005: collectie 2004 E.W.J. Ficken.
Veerpont Stevensweert 001: uit “Stevensweert en Ohé en Laak van 1900
tot nu; 1993; ISBN 90-5327-052-3; pag. 3”. Luchtfoto uit 1925.
Veerpont Stevensweert 002: uit “Stevensweert en Ohé en Laak van 1900
tot nu; 1993; ISBN 90-5327-052-3; pag. 10”. Veerpont, roeiboot en veerman Sef Moors in 1910.
Veerpont Stevensweert 003: uit “Stevensweert en Ohé en Laak van 1900
tot nu; 1993; ISBN 90-5327-052-3; pag. 11”. Grensbewaking veerpont in
1915 door Duitse militairen.
Veerpont Stevensweert 004: uit “Dagblad De Limburger; 22 mei 1999;.”
Foto van Peter Wijnands. Anny Rutten voor haar Houbenhof.
Veerpont Stevensweert 005: uit “Persoonlijk archief P. van Riet, Stevensweert”. M. Tubee – van Rut, 1926-1927.
Veerpont Stevensweert 006: collectie 2004 E.W.J. Ficken.
Veerpont Stevensweert 007: collectie 2004 E.W.J. Ficken.
Veerpont Walborgh 001: uit “Persoonlijk archief E. Boelaars – van Schaik”. De Walborgh op de Grensmaas.
Veerpont Walborgh 002: uit “Persoonlijk archief E. Boelaars – van Schaik”. De Walborgh op de Grensmaas.
Veerpont Walborgh 003: uit “Telekrant TVL – TV Limburg”. De Walborgh op de Grensmaas.
Veerpont Walborgh 004: uit “Telekrant TVL – TV Limburg”. De Walborgh op de Grensmaas”.
Veerpont Walborgh 005: uit “Scheepvaartkrant, 1 september 1998”. De
Walborgh op de Grensmaas”.
Veerpont Walborgh 006: Fotograaf Mine Dalemans. Echtpaar Boelaars –
van Schaik.
Veerpont Walborgh 007: collectie 2004 E.W.J. Ficken.

Veerpont Walborgh 008: collectie 2004 E.W.J. Ficken.
Veerpont Walborgh 009: collectie 2004 E.W.J. Ficken.
Veerpont Walborgh 010: collectie 2004 E.W.J. Ficken.
Veerpont Walborgh 011: collectie 2004 E.W.J. Ficken.
Veerpont Wessem 001: uit “Wessem, een stadje met allure, pag. 54, afb.
40: Foto HB Dirksen, Steenwijk”. Het oude veerhuis “Bij Bet oet de keet”
aan Wessemse zijde. Voorheen stond hier een houten barak.
Veerpont Wessem 002: uit “Wessem, een stadje met allure, pag. 54, afb.
41”. Het laatste veerpont, voor de nieuwe Maasbrug (op de achtergrond).
Veerpont Wessem 003: uit “Beegden-Heel-Wessem, oude ansichten en
foto’s; 1993; Uitgave De Pupieter Verenigingsblad Harmonie Crescendo
Beegden; pag. 181”. Het oude veerpont gezien vanaf de Maasbrachterzijde
(1924 of vroeger).
Veerpont Wessem 004: uit “Beegden-Heel-Wessem, oude ansichten en
foto’s; 1993; Uitgave De Pupieter Verenigingsblad Harmonie Crescendo
Beegden; pag. 183”. Hoogwater bij café “In het Veerhuis” (hoek Polstraat/
Wallenstraat) (1920).
Veerpont Wessem 005: uit “Beegden-Heel-Wessem, oude ansichten en
foto’s; 1993; Uitgave De Pupieter Verenigingsblad Harmonie Crescendo
Beegden; pag. 185”. Panorama op Wessem, met het veerpont (1954).
Veerpont Wessem 006: uit “Beegden-Heel-Wessem, oude ansichten en
foto’s; 1993; Uitgave De Pupieter Verenigingsblad Harmonie Crescendo
Beegden; pag. 187”. Het ‘laatste’ veer van Wessem met veerman Stoffers,
voor de nieuwe Maasbrug (1966).
Veerpont Wessem 007: uit “125 Jaar Koninklijke Harmonie ‘Eendracht
maakt macht’ in Wessem, pag. 136, afb. 82: Luchtfoto ‘Trek-air’”.
Veerpont Wessem 008: uit “‘St. Joris’ 1995, vier eeuwen schutterij in Wessem; 1995; pag. 124, afb. 95. Overtocht Prins Bernhard in 1952.
Veerpont Wessem 009: † Stoffers, Dhr. J.W.H., Wessem. Winter 1963.
Veerpont Wessem 010: † Stoffers, Dhr. J.W.H., Wessem. Januari 1966,
laatste oversteek.
Veerpont Wessem 011: † Stoffers, Dhr. J.W.H., Wessem. Januari 1966,
laatste oversteek.
Veerpont Wessem 012: Gemeente Maasbracht, Openbare Werken (Heer F.
Versteegen).
Veerpont Wessem 013: Jac. Linssen, persoonlijk fotoarchief.
Veerpont Wessem 014: Jac. Linssen, persoonlijk fotoarchief.
Veerpont Wessem 015: Ir. J.J.A. Houben, persoonlijk fotoarchief.
Veerpont Wessem 016: collectie 2004 E.W.J. Ficken.

Veerpont Wessem 017: collectie 2004 E.W.J. Ficken.

Persoonlijke ondersteuning:

Mevr. E. Boelaars – van Schaik; Mr. G. Cabbolet; Gemeente-archief Maasbracht; dr. W. Heemskerk; ir. J.
Houben; dhr. P. Kalis; dhr. J. Laumen; mevr. B. LankveltSevriens; dhr. Jac. Linssen; dhr. M. Moors; dhr. J. Richter; dhr. P. van Riet; dhr. H. Rutten; dhr. W. Slagboom;
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