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Veerpont 

Kagerzoom-Koudenhoorn 
 
Varen met FERRY 

 

Vanaf 23 juli zal er tussen Kagerzoom en 

Koudenhoorn een nieuwe verbinding over het 

water zijn voor fietsers en voetgangers. De 

pont is FERRY gedoopt en zit vol ‘high tech’ en 

is duurzaam; elektrisch aangedreven op eigen 

zonnepanelen en voorbereid op automatisch 

varen. Vanaf Warmond-Kagerzoom, en 

Leiderdorp en het Golfterrein ontstaat zo een 

betere verbinding voor fiets- en voetgangers 

naar het recreatiegebied de Koudenhoorn. 

Waar dit eiland nu alleen nog toegankelijk is 

via de wandel- en fietsbrug komt er een extra 

toegangsmogelijkheid aan het zuidoosten van 

het eiland. Voor bezoekers met de auto levert 

dit op drukke dagen minder parkeerstress op, je 

kunt nu bij de ijsbaan parkeren en ‘met FERRY 

varen’. Het is een tijdelijke verbinding voor 

deze zomer. Als het bevalt wordt gekeken hoe 

verder. De verbinding wordt mogelijke gemaakt 

met de steun van de Provincie Zuid Holland. 
 

De opstapplaatsen voor de pont staan 

aangeven in de afbeelding. Om ervoor te 

zorgen dat de pont goed vindbaar is worden 

er in de omgeving informatieborden geplaatst. 

Aan de gemeente Teylingen is hiermee de 

primeur om de eerste autonome pont in 

Nederland in dienst te nemen. De pont is een 

ontwikkeling van The Future Mobility Network, 

Next Generation Shipyards en Buffalo 

Automation en kan zelfstandig zijn route varen. 

FERRY ziet er simpel uit en doet zijn ding, vaart 

met vier motoren elektrisch langzaam met de 

stroom mee, maar beschikt over meer type 

sensoren dan een Tesla en heeft een ‘smart 

decision taking system’ om andere vaarders 

en zwemmers die op zijn pad komen niet aan 

te varen. Ondanks dat de pont autonoom is, 

zal er permanent een goed getrainde schipper 

aan boord zijn om toezicht te houden. Mocht 

het nodig zijn kan de schipper ten alle tijden de 

besturing handmatig overnemen. Ook reizigers 

kunnen bij een calamiteit, een noodknop of 

intercom gebruiken en er is ‘online’ toezicht 

op afstand. Voor de duidelijkheid worden de 

nodige borden langs de kant geplaatst. De 

pont heeft voorrang op de andere gebruikers 

van de vaarweg. Via sociale media kun je 

FERRY volgen en de dienstregeling bekijken.
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Service van de veerpont: 
 

 

• De overtocht met de pont is gratis 

• Het meenemen van de fiets aan boord 
is toegestaan 

• De overtocht duurt ongeveer 10 minuten 

• De pont vaart met een maximale 

snelheid van 5 km/u 

• De pont zal varen vanaf 23 juli t/m 

1 oktober. 

• De pont vaart tussen 10:00 – 18:00. 

Op vrijdag, zaterdag en zondag 

(check de facebookpagina of 

Google Maps voor actuele 

vaartijden) 

• De volgende vaart wordt aangegeven 

door gebruik van een klok met 

aanpasbare wijzers 
 
 

Heeft u vragen? 

neem contact op met: 
 

 

 

Joop Veenis 

Founder FMN 

joop@thefuturemobility.network 

Albert Keizer 

Founder NG Shipyards 

A.keizer@ngshipyards.com 
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