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Nieuwsbrief 

Toekomst Gelderse Veren 
24 september 2021 

 

 

Via deze nieuwsbrief houden we uw organisatie op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de 

toekomst van de Gelderse veren. Heeft u meer vragen over dit onderwerp? Neem dan contact 

op met VNG Gelderland via secretariaat@vnggelderland.nl of 026 - 669 01 96.  

 

VNG Gelderland start onderzoek naar toekomst van Veren in Gelderland 

VNG Gelderland heeft het initiatief genomen om een onderzoek te doen naar de rol die de 

overheid kan spelen bij de instandhouding van een dekkend verennetwerk in provincie 

Gelderland. Aanleiding voor dit onderzoek is het leegraken van het Gelders verenfonds, dat via 

subsidies de exploitatietekorten van veren aanvult. Daarnaast is provincie Gelderland 

voornemens om zich terug te trekken uit het verenfonds en geen financiële bijdrage meer te 

leveren aan het fonds. Het onderzoek van de VNG naar de toekomst van veren in Gelderland 

moet in kaart brengen welke rol het netwerk van veren speelt in Gelderland en hoe dit netwerk 

in de toekomst in stand wordt gehouden. 

 

Veren in Gelderland 

Wie aan Gelderland denkt komt al snel uit bij bos, heide, weide, zand en water. Gelderland kent 

om zijn rivieren heen een afwisselende natuur met heel diverse steden en dorpen. Tegelijk zijn 

rivieren een barrière in het landschap. Gelderland kent veel bruggen en zo’n vijftig veerponten. 

Veerponten in allerlei soorten en maten: van (recreatieve) voetveren tot veren met een 

behoorlijke bijdrage aan de bereikbaarheid van de omgeving. Wie vlakbij een rivier woont en 

voor wie bruggen te ver zijn, weet hoe belangrijk veren zijn om naar school te gaan, sociale 

contacten te hebben, boodschappen te doen en uit te gaan. Bovendien zijn veren een snelle en 

effectieve oversteek van een natuurlijke barrière. Het gemiddeld aantal omrijd-kilometers bij het 

verdwijnen van één veer is ruim 17 km, met alle gevolgen van drukte op het wegennet van dien. 

Zonder veren zou de mobiliteit minder groen zijn, meer tijd kosten en het gebruik van de fiets 

ontmoedigen.  
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Het Gelders Verenfonds 

Om de exploitatie van veren in Gelderland te ondersteunen, is in 1995 het Gelders Verenfonds 

opgericht. Het Verenfonds wordt bestuurd door zeven leden: drie op voordracht van provincie, 

drie op voordracht van VNG Gelderland en één op voordracht van exploitanten. Ondersteuning 

vindt plaats door een ambtelijk secretaris vanuit de provincie.  

 

Op basis van een eerder onderzoek kiest provincie Gelderland voor een andere rol ten opzichte 

van de veren. De provincie vindt dat de regierol voor de veren bij de gemeenten ligt. De 

provincie is daarom voornemens zich uit het Verenfonds terug te trekken. Jaarlijks doet 

ongeveer de helft van de veren een beroep op het fonds, naast wat de oevergemeente zelf 

bijdraagt. Dit fonds is bijna uitgeput, er kan nog slechts enkele jaren op de huidige manier 

worden door gewerkt. Er moet dus iets gebeuren.  

Onderzoek 

Als mede-eigenaar van het Verenfonds heeft VNG Gelderland het initiatief genomen via een 

onderzoek te zien wat de rol van de overheid bij de instandhouding van een netwerk van veren 

kan zijn en hoe dat op een goede manier vorm kan worden gegeven. Het onderzoeksrapport 

dat de provincie eerder heeft laten uitvoeren, geeft volgens de VNG op die vraag geen 

afrondend antwoord. 

 

VNG Gelderland heeft daarom initiatief genomen voor een breder onderzoek naar de rol van de 

overheid gericht op een bestendig geheel van veren in Gelderland. VNG Gelderland fungeert 

als opdrachtgever voor het onderzoek. Er is een projectstructuur ingericht met een stuurgroep 

en een ambtelijke werkgroep. Vanuit het VNG Gelderland bestuur is Loes van der Meijs 

bestuurlijk trekker.  

 

Rob Joosten Advies voert het onderzoek uit. In de eerste fase vindt analyse van de huidige 

situatie plaats met onder meer een aantal gesprekken met gemeenten en exploitanten. Naar 

verwachting worden de eerste bevindingen in oktober in een overleg met de (oever)gemeenten 

besproken. Tegen de jaarwisseling moet het onderzoek zijn afgerond. 


