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Even die luxe dat je vervoerd wordt…REPORTAGE

De omgeving van
het Reitdiep is ge-
liefd bij veel fiet-
sers. Een pontje
tussen Aduarder-
zijl en Schaphal-
sterzijl biedt hen
nieuwe mogelijk-
heden. De website
De Verhalen van
Groningen maak-
te een fietsroute
vanuit Garnwerd
naar Zoutkamp
langs de eeuwen-
oude waterweg.

‘Z
PAUL STRAATSMA

‘Zet die fietsen maar mid-
den op het dek, tegen het
hek, liefst om en om –
precies, zo ja. Hup, touw

erom, knoop erin, ziezo, die staan
vast, kan er niets gebeuren als het
dadelijk schommelt. Zullen we
gaan?’ De schipper van het Reitdiep-
veer is al in de kajuit verdwenen,
start een zacht pruttelende motor.
Zijn maat sluit het hek, vraagt de
passagiers om even aan de ander
kant van het dek te gaan staan, als te-
genwicht, zodat het ijzerwerk los
komt van de steiger. ‘Ja, we kunnen!’

Maat en schipper, zo heten ze,
heel officieel. De rolverdeling is dui-
delijk en daar houden ze zich aan.
Vandaag althans, morgen zijn de rol-
len misschien wel omgedraaid of is
de samenstelling van de bemanning
anders, al naar gelang het rooster,
want het Reitdiepveer telt maar
liefst 23 schippers. Veel te leuk om je
schipper te mogen noemen, te we-
ten dat je een belangrijke - zeg maar
gerust essentiële - vaarverbinding in
Groninger toeristenland mag onder-
houden. Je maakt mensen blij, wat
wil je nog meer?

Wat maakt pontjes altijd zo leuk?
Is het de korte ontmoeting, een mo-
ment dat je samen met anderen ge-
niet van de omgeving? Het praatje
met de schipper, een nieuwtje? Of is
het de luxe dat je tijdens je tocht een

moment vervoerd wordt, niet zelf
hoeft te werken om vooruit te ko-
men? Nee, veel mensen zijn vandaag
nog niet overgezet, sterker nog, wij
zijn de eerste passagiers. Tweemaal
heen en weer voor nop dus: Drs. P
zou er wel raad mee weten. Stilte

voor de storm, het wordt nog wel
druk, reken maar, met dit mooie
weer. Of ze wel varen als ze niemand
hoeven over te zetten? Wat denk je
zelf, veel te leuk toch?

Alles is anders vanaf de waterkant.
De brug bij Aduarderzijl - zo vaak

overheen gefietst, nu bekeken vanaf
de onderkant - oogt als de lijst van
schilderij waar je doorheen kunt va-
ren. Om heel eerlijk te zijn, het pont-
je komt in de tocht aan de vroege
kant. De afstand die we hebben afge-
legd mag nog geen naam hebben,

een rustpauze is nog niet verdiend.
In Garnwerd stapten we een half uur
geleden op, braaf volgens de route-
beschrijving. Het pontje is bewust
vroeg in de route opgenomen, dat
maakt de kans klein dat je te laat
voor de afvaart aankomt. Garnwerd
is een logisch startpunt. Op zomerse
dagen oogt de kade met zijn terras-
jes als een voorpost van de stad Gro-
ningen, een geliefd fietsdoel voor
Stadjers. Wie een langere tocht wil
maken knoopt daar nu, dankzij het
pontje, makkelijk een route aan vast.

We fietsen verder. Welke kleur
hebben de bloemen van blauw-
maanzaad? Een vraag waar je lang
over kunt doen, zeker op een lome,
warme dag als vandaag. Is het wit of
is het toch blauw? Een volgende ‘dis-
cussie’ hangt in de lucht bij een vol-
gende akker, nu gevuld met goud-
geel, dromerig wuivend graan. Is het
gerst, tarwe, rogge, vergeten we een
soort? Tot onze schaamte moeten
we bekennen dat we het niet weten
en dat terwijl we beiden van boeren-
komaf zijn - onze opa’s en oma’s
moesten eens weten…

Is het een eigenschap van het Gro-
ninger land? Dat je de dorpjes altijd
door elkaar haalt, of dat je er bij na-
der inzien altijd wel eens eerder bent
geweest? Zuurdijk, Houwerzijl: weet
u zo wat waar ligt? Precies, dat be-
doel ik. Ewer klinkt totaal onbekend,
maar blijkt dat gehuchtje met die ar-
beidershuisjes op die wierde; als u er

langskomt herkent u het ook vast en
zeker. En bent u er nog nooit ge-
weest, dan onthoudt u zo’n plekje
wel. Het waait toch best wel stevig…
tot die ontdekking komen we als we
na Zoutkamp, het haventje en het

terras, de terugweg inzetten. Mis-
schien zaten we er ook wel net iets te
lang en net iets te lekker. Kort doen
we Friesland aan, stiekem vinden we
Groningen mooier. Via Oldehove en
Ezinge en een stop bij het Wierden-

museum fietsen we terug. Overal
kun je ver kijken - en moeten onze
benen het werk doen. Nu was een
pontje best wel weer even fijn ge-
weest. Een volgende keer starten we
in Zoutkamp.

Het Reitdiepveer vaart sinds augustus
Reitdiepveer
Het Reitdiepveer vaart sinds augustus
vorig jaar. Het vaart van april t/m
oktober. Vanaf Aduarderzijl: dagelijks
op elk heel uur tussen 10.00 en 16.00
(of 19.00) uur. Vanaf Schaphalsterzijl:
dagelijks op elk half uur tussen 10.30
en 16.30 (of 19.30) uur. Er mogen per
overtocht hooguit twaalf passagiers
mee. www.reitdiepveer.nl

De Fietsroute ’Reitdiep, een eeuwen-
Fietsroute Reitdiep
De Fietsroute ’Reitdiep, een eeuwen-
oude waterweg’ is een initiatief van De
Verhalen van Groningen in samenwer-
king met Marketing Groningen en RHC
Groninger Archieven. Het routeboekje
kost € 1,50 en is verkrijgbaar bij de
VVV Groningen en de lokale Toeristi-
sche Informatiepunten. Knooppunten:
65, 47, veer, 45, 42, 41, 40, 94, 93,
92, 91, 23, 89, 90, 88, 98, 97, 80,
87, 86, 84, 85, 67, 66, 47, 1, 64,
19.
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Het Reitdiepveer is een belangrijke schakel in de nieuwe fietsroute. FOTO’S JAN ZEEMAN


