Veersteigers afdeling Zeeschelde
Veer Schellebelle:
 Veerpont over de Schelde voor voetgangers en fietsers
 Vaartijd: op belsignaal, geen overzetboot tussen 12u30 en 13u00
 Vaarperiode: van 1/4 tot 30/9 alle dagen van 7u tot 21u en van 1/10 tot
31/3 alle dagen van 7u tot 18u, geen overzet tussen 12u30 en 13u00
Vanaf 16/01/2016 zal er volgende uurregeling gelden:
Gelieve te bellen voor een overtocht. Wij bieden u overtochten aan volgens
onderstaande uurregeling (geen overzet tussen 12u30 en 13u00):
Zomerregime: 1 april tot en met 30 september:
 Ma-Vr: 7u00 tot 21u00
 Zat-, zon- en feestdagen: 9u00 tot 21u00
Winterregime: 1 oktober tot en met 31 maart:
 Ma-Vr: 7u00 tot 18u00
 Zat-, zon- en feestdagen: 9u00 tot 18u00
Linkeroever: vlottende veersteiger
Rechteroever: vlottende veersteiger
Veer Appels-Berlare:
 Veerpont over de Schelde voor voetgangers en fietsers
 Vaarperiode: van 1/4 tot 30/9 alle dagen van 7u tot 21u en van 1/10 tot
31/3 alle dagen van 7u tot 18u, overzet op het uur en op het halfuur, geen
overzet om 12u30 (uitgezonderd op woensdag tijdens de schoolperioden)
Linkeroever: vlottende veersteiger
Rechteroever: vlottende veersteiger
Veer Baasrode-Moerzeke:
 Veerpont over de Schelde voor voetgangers en fietsers
 Vaarperiode: van 1/4 tot 30/9 alle dagen van 7u tot 21u en van 1/10 tot
31/3 alle dagen van 7u tot 18u, overzet op het uur en op het halfuur, geen
overzet om 12u30 (uitgezonderd op woensdag tijdens de schoolperioden)
Linkeroever: vlottende veersteiger
Rechteroever: vlottende veersteiger

Veer Mariekerke - Moerzeke - Sint-Amands
Toeristisch regime (2 veerdiensten):
Zat-, zon – en feestdagen van 1 april tot en met 30 september en juli en augustus
dagelijks
Binnen het toeristisch regime worden 2 vaartuigen ingezet.

Veerboot 1: veerdienst tussen Sint-Amands (vlotsteiger) en Moerzeke (vlotsteiger) -->
heen en weer vertrekkende vanuit Sint-Amands:


Ma – Vr: 7u00 tot 20u00: overzet op het uur en op het halfuur (dus 7u00,
7u30, 8u00, 8u30,….) --> weekdagen juli en augustus



Zat-, zon- en feestdagen: 9u00 tot 20u00: overzet op het uur en op het
halfuur (dus om 9u00, 9u30, 10u00, 10u30,…)

Veerboot 2: veerdienst tussen Mariekerke (vlotsteiger) en Moerzeke (vlotsteiger) -->
heen en weer vertrekkende vanuit Mariekerke:


Ma – Vr: 7u00 tot 20u00: overzet op het uur en op het halfuur (dus 7u00,
7u30, 8u00, 8u30,….) --> weekdagen juli en augustus



Zat-, zon- en feestdagen: 9u00 tot 20u00: overzet op het uur en op het
halfuur (dus om 9u00, 9u30, 10u00, 10u30,…)

Regulier regime (1 driehoeksveer)
Alle dagen van 1 oktober tot en met 31 maart
Weekdagen van 1 april tot en met 30 september uitgezonderd juli en augustus
Tijdens het reguliere regime wordt er slechts overgezet met 1 vaartuig dat de 3
steigers (Sint-Amands, Moerzeke en Mariekerke) met elkaar verbindt.
Tijdens deze periode vertrekt de veerboot vanuit Moerzeke afwisselend naar SintAmands en Mariekerke.


Ma – Vr van 1 oktober tot en met 31 maart  7u00 tot 18u00 en Ma – Vr van 1
april tot en met 30 september --> 7u00 tot 20u00: overzet op het uur en
halfuur afwisselend tussen Moerzeke en Sint-Amands enerzijds en tussen
Moerzeke en Mariekerke anderzijds.



Zat-, Zon- en feestdagen van 1 oktober tot en met 31 maart --> 9u00 tot
18u00

Linkeroever: vlottende veersteiger
Rechteroever: 2 vlottende veersteigers
Veer Driegoten-Weert:
 Veerpont over de Schelde voor voetgangers en fietsers
 Bedieningsregime:
o Zomerregime: 1 april tot en met 30 september:
 Ma-Vr: 7u00 tot 20u00
 Zat-, zon- en feestdagen: 9u00 tot 20u00
o Winterregime: 1 oktober tot en met 31 maart:
 Ma-Vr: 7u00 tot 18u00
 Zat-, zon- en feestdagen: 9u00 tot 18u00
Linkeroever: vlottende veersteiger
Rechteroever: vlottende veersteiger

Veer Tielrode-Hamme:
 Veerpont over de Durme voor voetgangers en fietsers
 Vaarperiode: van 1/4 tot 30/9 alle dagen van 7u tot 21u en van 1/10 tot
31/3 alle dagen van 7u tot 18u, overzet op het uur en op het halfuur, geen
overzet op 12u30
Linkeroever: vlottende veersteiger
Rechteroever: vlottende veersteiger
Veer Rupelmonde-Wintam (toeristische veerdienst):
 Veerpont over de Schelde voor voetgangers en fietsers
 Vaarperiode:
 Maanden april, mei, juni en september: enkel tijdens de weekends,
op feestdagen en op brugdagen volgend of voorafgaand aan die
feestdagen; overzetten op het uur en op het halfuur van 7.00 uur
tot en met 21.00 uur
 Maanden juli en augustus dagelijks; overzetten op het uur en op
het halfuur van 7.00 uur tot en met 21.00 uur
Linkeroever: vlottende veersteiger
Rechteroever: vlottende veersteiger

Veer Schelle-Wintam:
 Veerpont over de Rupel voor voetgangers en fietsers
 Vaarperiode:
o Zomerregime: 1 april tot en met 30 september:
Ma-Vr: 06u30 tot 20u00,
Zat-, zon- en feestdagen: 9u00 tot 20u00;
overzetten op het uur en op het halfuur
o Winterregime: 1 oktober tot en met 31 maart:
Ma-Vr: 06u30 tot 18u00
Zat-, zon- en feestdagen: 9u00 tot 18u00
overzetten op het uur en op het halfuur
Linkeroever: vlottende veersteiger
Rechteroever: vlottende veersteiger
Veer Boom-Klein-Willebroek:
 Veerpont over de Rupel voor voetgangers en fietsers
 Vaarperiode: van 1/4 tot 30/9 alle dagen van 7u tot 21u en van 1/10 tot
31/3 alle dagen van 7u tot 18u, geen overzet om 12u30 (op woensdag
om 11u30)
Vanaf 01/01/2016 zal er volgende uurregeling gelden:
Wij bieden u overtochten aan op het uur en het halfuur (geen overzet om 12u30
wegens middagpauze (op woensdag om 11u30)) volgens onderstaande uurregeling:
Zomerregime: 1 april tot en met 30 september:

 Ma-Vr: 7u00 tot 20u00
 Zat-, zon- en feestdagen: 9u00 tot 20u00
Winterregime: 1 oktober tot en met 31 maart:
 Ma-Vr: 7u00 tot 18u00
 Zat-, zon- en feestdagen: 9u00 tot 18u00
Linkeroever: vlottende veersteiger
Rechteroever: vlottende veersteiger

Veerdiensten uitgebaat door DAB Vloot:
Doel-Lillo
Kruibeke-Hoboken
Bazel-Hemiksem
Voor meer informatie over de veerdiensten uitgebaat door DAB Vloot klik hier

De veerdiensten in het ambtsgebied van de afdeling Bovenschelde zijn
de volgende:
1. Leie Veer te Afsnee
De bediening gebeurt:
i) Tijdens de paasvakantie (weekends incluis) volgens onderstaand schema.
ii) In de maanden mei, juni, juli, augustus en september 7 dagen op 7,
volgens onderstaand schema.
iii) In de maanden oktober tot en met april (uitgezonderd de paasvakantie)
enkel op zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen volgens
onderstaand schema.
weekdag
van
09u00
13u00

tot
12u00
19u00

zaterdag – zondag of
feestdag
van
tot
09u00
12u00
13u00
19u00

Het veer in Afsnee wordt bediend tot 19u00 of zonsondergang indien vroeger
dan 19u00.

2. Leie Veer van Baarle-Drongen
De bediening gebeurt:
iv) Tijdens de paasvakantie (weekends incluis) volgens onderstaand schema.
v) In de maanden mei, juni, juli, augustus en september 7 dagen op 7,
volgens onderstaand schema.
vi) In de maanden oktober tot en met april (uitgezonderd de paasvakantie)
enkel op zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen volgens
onderstaand schema.
weekdag
van
07u30
14u00

tot
12u30
19u00

zaterdag – zondag of
feestdag
van
tot
09u00
12u00
13u00
19u00

Het veer in Baarle-Drongen wordt bediend tot 19u00 of zonsondergang indien
vroeger dan 19u00.

3. De afgesneden Leiearm van Vosselare Put te Deinze.
Hier is een kabelveer aanwezig dat door de gebruikers zelf wordt bediend.
Verder zijn er in ons ambtsgebied nog twee veren aanwezig die door derden worden
geëxploiteerd :
4. Dender Veer van Idegem geëxploiteerd door de provincie Oost-Vlaanderen als
toegang naar het provinciaal domein De Gavers
In mei, juni en september enkel op zon- en feestdagen, in juli en augustus alle
dagen van 13u00 tot 19u00 .

