
Spakenburg ■ Primeurtje voor
Spakenburg. Deze week is gestart
met de voorbereidingen voor de
aanleg van de allereerste zelfbedie-
ningsovertoom van Nederland. De
overtoom gaat straks sloepen over
de Oostdijk heen zetten van de
binnendijkse Rengerswetering
naar het buitendijkse Eemmeer.
Bedenker Reinier Steensma is er
blij mee. ,,Er zitten echt jaren
voorbereiding in, en nu gaat het
dan echt gebeuren.”

Overtomen bestaan al eeuwen.
Het is een manier om een schip
over land van het ene in het andere
water te krijgen. ,,Maar zelfbedie-
ningsovertomen waren er nog
niet”, schetst Reinier Steensma van
Waterrecreatie Advies in Lelystad.
,,Die hebben wij bedacht.” Het idee
ontstond bij het zoeken naar een
oplossing voor het overzetten van
schepen bij Enkhuizen, maar daar
is het idee tot op heden nog niet
gerealiseerd. ,,Deze bij Spakenburg
wordt echt een primeur. Ondertus-
sen is er wel veel interesse, dus
iedereen is razend benieuwd naar
hoe deze straks in de praktijk gaat
werken.” 

Na de zomer
De nieuwsgierigen moeten nog
zeker een half jaar geduld hebben.
,,We zijn nu met de voorbereidin-
gen op de dijk bezig, in april be-
ginnen we hopelijk met de bouw.
Dat gebeurt door verschillende
bedrijven. De een doet de elektro-
nica, de andere de bouw van de
hellingwagen en de derde doet de
aanleg van de hellingbaan, de
steigers en het baggeren van de
geul ernaartoe. Ik hoop dat we
alles nog voor de bouwvak wer-
kend hebben en in augustus kun-
nen gaan proefdraaien. Maar alles
met een slag om de arm hoor.”

De overtoom is eigenlijk het
gevolg van de bouw van de Amers-
foortse nieuwbouwwijk Vathorst.
Bedacht was dat het leuk zou zijn
als de Vathorsters met hun bootje
uit varen zouden kunnen gaan en
dan wat verder konden dan alleen
een blokje om over de vaarten in de
wijk. De Laak, het grenswatertje
tussen Bunschoten en Nijkerk is
daarom geschikt gemaakt voor
kleinere sloepen en dergelijke.
Probleem: de Laak steekt ten noor-
den van de Nijkerkerweg in Bun-
schoten het natuurgebied in en
recreatievaart in een stiltegebied is
niet gewenst. De vaarroute richting
randmeren loopt daarom langs
restaurant De Kooi en de Rengers-
wetering direct langs de gelijkna-
mige Bunschoter nieuwbouwwijk
om daar het volgende probleem
tegen te komen: de Oostdijk. Aan
de andere kant lonken de randme-

ren, maar hoe kom je daar?
De door Steensma en zijn zwager

Binnert Halbertsma bedachte op-
lossing van de zelfbedieningsover-
toom is simpel: je komt aanvaren
in je bootje, je vaart een soort wieg
op een karretje in, drukt op een
knop, boot gaat met bemanning en
al over een rail de dijk op en er aan
de andere kant weer af. Eenmaal in
het water vaar je weer verder.
Duurt van begin tot eind ongeveer
zes minuten. Halverwege kruist de
overtoom het fietspad over de dijk.
Om botsingen tussen fietsers en
overstekende sloepen te voorko-
men gaan er automatisch slagbo-
men dicht op de dijk om de boot
veilig aan de andere kant te krij-

gen. Wachttijd voor de fietsers:
ongeveer een minuut. Klinkt alle-
maal simpel, maar het zit allemaal
nog best ingewikkeld in elkaar.
,,Komt heel wat techniek bij kij-
ken. Qua elektronica, maar ook
bijvoorbeeld hoe je precies dat
karretje maakt en zo.” 

Dwarshelling
De zelfbedieningsovertoom werkt
met een dwarshelling. Met andere
woorden: de boot ligt evenwijdig
aan de dijk waar hij overheen
wordt gezet. ,,Oude overtomen
werken eigenlijk altijd met een
langshelling, dus haaks op de dijk.
Nadeel daarvan is dat je een lange
hellingbaan nodig hebt, anders

drijft de boeg van het schip op en
komt het roer of de aanhangmotor
in de hellingbaan terecht. Maar
voor zo’n lange hellingbaan is geen
ruimte, vandaar dat we werken
met een dwarshelling en een schar-
nierende wieg.”

Los van het bedenken en ontwer-
pen van de machinerie, moet je ook
nog rekening houden met de dijk
waar de hele boel overheen gaat,
want die moet zijn werk als dijk
wel goed blijven doen natuurlijk.
,,Het is een primaire waterkering,
en hij was ook nog eens net ver-
sterkt”, schetst Steensma. Reden
waarom voordat er dit voorjaar
echt kan worden begonnen met de
bouw nu alvast het een en ander

moet worden voorbereid. ,,Er is
berekend dat een deel van de dijk
aan de binnenkant een beetje kan
gaan inzakken, vandaar dat we er
daar nu alvast zand op aanbrengen
als voorbelasting, zodat de grond
goed gaat zetten.”

Vraag is natuurlijk waarom is
gekozen voor een overtoom over de
dijk en niet gewoon voor een sluis
in de dijk, om zo het binnenwater
met het buitenwater te verbinden.
Simpel: geld. ,,Een sluis is veel
ingrijpender en kost echt veel
meer. Zo’n elektrische zelfbedie-
ningsovertoom is een veel goedko-
pere oplossing. Kijk bijvoorbeeld
naar Blaricum. Daar is een nieuwe
sluis gebouwd en dat heeft handen
vol geld gekocht. Zo’n overtoom
kost veel minder. Zeker omdat het
hier alleen maar nodig is voor
kleinere sloepen. Grotere schepen
passen toch niet in de Rengerswe-
tering en de Laak. Zowel qua
breedte als qua diepgang. En de
bruggen zijn er trouwens ook te
laag."

De zelfbedieningsovertoom is
exclusief bedoeld voor inwoners
van de nieuwbouwwijken Vathorst
en Rengerswetering. ,,Die krijgen
een pasje waarmee de overtoom is
te bedienen. Ik kan me voorstellen
dat anderen ook nieuwsgierig zijn
en het een keertje willen meema-
ken, maar die moeten daar dan
maar een oplossing voor bedenken.
Een huis kopen in Vathorst of in
Bunschoten of zo.” 
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De dijk wordt alvast verzwaard om de grond goed te laten zetten. Onder een impressie van hoe het gaat worden.
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❜❜In april
beginnen we

hopelijk met de
bouw
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Niet schrikken, er kan
een boot oversteken...
Het wordt later dit jaar misschien even knipperen met de ogen op de Oostdijk bij Spakenburg, maar het
gaat echt gebeuren: overstekende schepen over het fietspad op de dijk.

primeur Spakenburg krijgt de allereerste zelfbedieningsovertoom van het land
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Kleine sloepen
De overtoom is geschikt voor
kleine boten en sloepen met
een lengte van 4,50 tot 7,50
meter, een breedte van 1,50 tot
2,65 meter, een diepgang van
maximaal 70 centimeter en een
gewicht van maximaal twee
ton inclusief bemanning. De
Laak is alleen bevaarbaar voor
elektrische schepen. Meer
informatie op www.-
zelfbedieningsovertoom.nl.


