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Veerverbinding Gouderak–Moordrecht blijft komend jaar 

 

De veerpont Gouderak- Moordrecht vaart in elk geval nog een jaar door. Vanaf 1 juni 2016 zorgt het 

veerbedrijf Schoonhoven dat de veerverbinding in stand blijft tot 1 juni 2017. Het zelfstandige veerbedrijf, 

waar de gemeente Krimpenerwaard aandeelhouder van is, neemt onder een aantal voorwaarden de 

veerverbinding over. Wethouder Neven (gemeente Krimpenerwaard) en wethouder Muller (gemeente 

Zuidplas) zijn blij dat er een tijdelijke oplossing is gevonden. Beide wethouders vinden het belangrijk om 

de haalbaarheid van de veerverbinding te onderzoeken, gezien het belang van het veer voor de inwoners 

van Gouderak en Moordrecht. 

 

Veerbedrijf Schoonhoven beste optie 

In april gaf de (commerciële particuliere) exploitant van het veer aan op korte termijn te willen stoppen met de 

veerdienst Gouderak-Moordrecht, omdat hij de exploitatie niet meer rond krijgt. De exploitatie van de veerdienst is 

de afgelopen jaren onder druk komen staan door de realisatie van de Gouderakse brug en de zuidwestelijke 

rondweg om Gouda.  De gemeente Krimpenerwaard heeft, als houder van het veerrecht, afgelopen maand 

onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de pont in de vaart te houden. De oplossing met het veerbedrijf 

Schoonhoven kwam als beste optie uit de bus. Daarnaast biedt deze oplossing wellicht ook aanknopingspunten 

voor de lange termijn.  

 

Bijdrage gemeentes 

Het veerbedrijf Schoonhoven krijgt een exploitatiebijdrage. Deze bijdrage wordt gezamenlijk betaald door de 

gemeente Krimpenerwaard en de gemeente Zuidplas. De veerpont wordt overgenomen door de gemeente 

Krimpenerwaard. Het veerbedrijf Schoonhoven krijgt deze veerpont ter beschikking en zorgt voor onderhoud en 

revisie van de motor. 

 

Oplossing lange termijn 

Dit jaar wordt gekeken of een oplossing op lange termijn mogelijk is voor de veerverbinding. Dan moet duidelijk 
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worden wat er gebeurt na 1 juni 2017. De gemeente Krimpenerwaard laat ook een gemeentelijke visie opstellen 

naar de veren in haar gemeente. De gemeente Krimpenerwaard telt vijf veerverbindingen. 


