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Spakenburg heeft eerste overtoom met zelfbediening

Met je bootje over de
dijk: ’Dit is een
wereldprimeur’

•
i

’Uniek is de
zelfbediening’

Het systeem van de overtoom
is niet nieuw. De Amsterdamse
straat de Overtoom ontleent
zijn naam bijvoorbeeld ook aan
de overhaal die in 1515 werd
aangelegd. „Dat gebeurde toen
nog vaak met houten draaiwielen, maar uniek is hier de zelfbediening”, legt bedenker Reinier Steensma uit. De heren
vroegen eerst voor Luxemburg
en daarna voor Europa patent
aan. Steensma: „In China werk
ik ook veel maar daar is copyright de right to copy, dus
daar aanvragen heeft geen
enkele zin. Maar door het patent weten we dat we de enige
zijn. In Engeland en Frankrijk
maken ze ook wel prachtige
dingen hoor. Daar gebruiken ze
vaak een grote bak water die ze
over een dijk heen tillen. Maar
Waternet wil dat hier liever niet
hebben. Dat grote gewicht kan
ten koste gaan van de dijk.”
Meer informatie op www.zelfbedieningsovertoom.nl.

„Dit is een wereldprimeur”, aldus de drie bedenkers en uitvoerders van de overtoom over de dijk bij Spakenburg. Met een grote hellingwagen kunnen boten
van de ene kant van de Oostdijk naar de andere kant getild worden. „Het is hét
alternatief voor een sluis.”

’Wachten op Spakenburg’

Welmoed de Lang
w.de.lang@mediahuis.nl

Spakenburg ■ „Een onwerkelijk
gevoel hoor”, roept Niels donderdagochtend vanuit zijn sloep, terwijl hij vanaf de binnendijkse
Rengerswetering over de dijk naar
het buitendijkse Eemmeer getild
wordt. Met zijn vijf meter lange
blauwe boot kan hij in ruim zes
minuten aan de andere kant liggen. Dat wil zeggen, in deze testronde doet hij er wat langer over.
Door bedenker Reinier Steensma
(van Waterrecreatie Advies in Lelystad), Eric Koele (werktuigbouwkundige bij Dutch Boatlifting en
ontwerper en bouwer van de hellingwagen waarin de boot vervoerd
wordt) en Huug de Vos (van De Vos
Elektrotechniek en verantwoordelijk voor alle installatietechniek en
elektronica) wordt namelijk aandachtig gekeken of alles goed gaat.

Er is het voornemen geweest
om een vaarverbinding aan te
leggen tussen de Loosdrechtse
Plassen en het Hilversums Kanaal, via de Wijde Blik.
Na veel tegenstand uit de buurt
is dat voorstel afgeblazen. Reinier Steensma: „Maar deze
overtoom was daarvoor dé oplossing geweest. We hebben
het ook aan de gemeente voorgesteld, maar toen hadden ze
van het idee al afscheid genomen en wilden er niet op terugkomen. De Provincie had al
grond waar het zo op had gekund.”
Ook in Naarden was de beslissing al genomen, toen de
overtoom in beeld kwam.

Steensma: „Ze wilden daar de
Naardertrekvaart
verbinden
met de stad Naarden. Een sluis
werd afgeblazen want te duur.
Ook daar wilden politici niet
meer terugkomen op hun beslissing en alsnog een overtoom plaatsen. Daarbij willen
ze ook eerst iets werkends zien,
dat is ook logisch. We hebben al
heel veel aanvragen van gemeenten gehad om te kijken of
we ze elders ook kunnen bouwen. Maar het was steeds
wachten op Spakenburg. Kijken
of het hier zou werken. Hierna
verwacht ik dat we er de komende jaren heel wat kunnen
gaan aanleggen.”

Erik Koele, Reinier Steensma en Huug de Vos met daarachter Henk-Jan Huigen.

Hellingbaan
Derko van der Molen (civieltechnisch ingenieur en verantwoordelijk voor onder meer de aanleg van
de hellingbaan en alle steigers) is
momenteel met vakantie. Na het
verlenen van de opdracht door de
gemeente Bunschoten-Spakenburg
in januari 2020, lijkt het na maandenlang hopen, proberen en bijschaven te lukken. De overtoom
lijkt dan eindelijk goed zijn werk
te doen. Kleine boten en sloepen
met een lengte van 4,00 tot 7,50
meter, een breedte van 1,50 tot 2,60
meter, een diepgang van maximaal
zeventig centimeter en een gewicht
van maximaal twee ton (inclusief
bemanning) kunnen gebruik ma-

Boten worden vanaf het Eemmeer over de dijk gehesen.
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ken van de noviteit. De zelfbedieningsovertoom is te gebruiken
door inwoners van de nieuwbouwwijken Vathorst en Rengerswetering. Steensma: „Die krijgen een
tag die zorgt dat de slagboom open
gaat als ze aan komen varen.”

Sigarendoosje
Bewoners van Vathorst kunnen
met hun bootje nu alleen varen in
de wijk. De Laak, het grenswatertje
tussen Bunschoten en Nijkerk is
inmiddels geschikt gemaakt voor
kleinere boten, maar op hun vaarroute richting de randmeren stuiten ze op de Oostdijk, een onlangs
nog versterkte primaire waterke-

ring die het waterschap liever niet
wil doorbreken. „Een eventuele
sluis zou ten eerste een flinke
omvang moeten hebben en is ten
tweede duur, zo’n vijf of zes miljoen. Onze oplossing kost ruim een
miljoen”, aldus Steensma, die de
constructie op een sigarendoosje
schetste. Hij vroeg bovenstaande
heren de uitvoering te verzorgen.

Engineers
De 57-jarige Koele is werktuigbouwkundige en bouwde met zijn
twee zoons in een loods in Blokzijl
bijvoorbeeld de hellingwagen
waarin de boot vervoerd wordt.
„En ik heb een aantal engineers

De overtoom komt vanaf het Eemmeer terug.

waarmee ik werk en zij hebben
alles doorgerekend. Het moet het
allemaal wel houden natuurlijk.”

Een schok en slinger
Wat er namelijk gebeurt is, je komt
aanvaren met je boot, houdt de tag
tegen een paaltje en vervolgens
gaat een slagboom open. Je vaart in
de hellingwagen heen die diep in
het water ligt. Je drukt dan op een
knop en een onafhankelijk bewegende wieg gaat omhoog en tilt de
boot mee op. Het geheel wordt met
rails over een betonnen plaat over
de dijk gereden en aan de andere
zijde weer te water gelaten. „Ik kan
nu lekker de wijde wereld in”, lacht

Henk-Jan Huigen komt de overtoom op varen.

Niels als hij aan de andere kant is.
Voordat hij aankomt heeft hij er
vanuit Vathorst wel twee uur opzitten. „Je moet wel een dagje rekenen ja. Maar ik heb twee, drie jaar
rondjes in Vathorst gevaren en had
het daar nu wel gezien. Dit is wel
heel fijn.”
Als de volgende boot aan komt,
kan weer gekeken worden of alles
naar wens verloopt. „Ja, dat gaat
goed hoor”, roept Koele, als de boot
van Henk-Jan Huigen de dijk over
moet. Het is echter een nogal brede
ondiepe boot en hij hangt wat
scheef in de kuip. Eenmaal over de
dijk krijgt hij ineens een schok en
slingert hij wat na zoals een kuipje
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Vroeger moest
ik rondjes varen.
Ik kan nu zo de
wijde wereld in

na een bocht in de achtbaan. „Het
is gebouwd zodat de zwaartekracht
zijn werk doet. Kijk, nu hangt hij
wat rechter. Dat is prima”, beoordeelt Koele.

Geen tijd voor wijn
Huigen is in de boot ook niet bepaald van slag. „Ja, je moet niet een
wijnglas op een tafeltje hebben
staan”, concludeert hij. „Maar
verder gaat het prima. Ik kom uit
Rengerswetering en vis twee, drie
keer in de week hier op de Randmeren. Normaal moet ik mijn boot
altijd op een trailer hijsen en nu
vaar ik hier in twintig minuten
heen en kan zo het meer op. Dit is

De boot van Henk-Jan Huigen ligt scheef. ,,Geen probleem”, vindt Eric Koele.

voor mij een uitkomst.”
Als de hellingwagen halverwege
de helling is, hoor je een luid geklingel. Op het fietspad van de
Oostdijk is dat het teken dat fietsers even moeten stoppen en de
slagbomen gaan dicht. „Dit is de
enige in de wereld, dus ze zien nu
de primeur”, aldus Koele opgetogen over de fietsers. Als alles helemaal vlekkeloos verloopt, wordt de
overtoom opgeleverd aan de gemeente. „We kijken na vandaag
welke dingetjes we nog moeten
aanpassen of verbeteren. Over een
paar weken moet het afgerond
kunnen zijn en kan hij in gebruik
worden genomen.”

Fietsers moeten wachten tot de boot gepasserd is.

