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Aanleg eerste 
zelfbedieningsovertoom 
voor boten gestart

Overstekende schepen op het fietspad op de dijk. Het klinkt wellicht 
onwerkelijk, maar in Spakenburg gaat het op afzienbare termijn 
gebeuren. Bij de Oostdijk zijn de voorbereidende werkzaamheden 
reeds gestart voor deze ‘zelfbedieningsovertoom’. De bijzondere 
overtoom is bedoeld voor kleinere boten zoals sloepen. Deze kunnen 
straks horizontaal over de dijk worden getransporteerd. Hiermee is 
het mogelijk om vanaf de Rengerswetering naar de Randmeren te 
varen. De overtoom vormt een innovatief alternatief voor een dure 
sluis. Nadat de boot de overtoom invaart, drukt men op de startknop 
waarna het systeem het vaartuig naar de andere kant van de dijk of 
dam transporteert. De ligging van de boot blijft hierbij horizontaal en 
de bemanning kan aan boord blijven. Het overzetten van de boot 
duurt ongeveer zes minuten. Het idee voor een dergelijke overtoom 
voor boten ontstond al in 2015. Dit was tijdens het schrijven van een 
Havenvisie voor Enkhuizen door Waterrecreatieadvies. Vervolgens is 
er bijna vijf jaar achter de schermen gewerkt aan de ontwikkeling van 
de zelfbedieningsovertoom.
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De Vaart Yachting opent 
Nimbus Center
Na een grote verbouwing opent De Vaart Yachting haar Nimbus 
Center met showroom, boutique en technische service. Het Nimbus 
Center is gelegen aan de Vaartweg in Lelystad en presenteert een 
grote selectie van nieuwe motorjachten vergezeld door pre-owned 
jachten. Onder meer de merken Nimbus, Paragon en Aquador 
zijn hier vertegenwoordigd. “Waar we de Nimbus, Aquador en 
Paragon motorjachten eerst verdeeld over onze twee showrooms 
presenteerden, kunnen we met deze verbouwing nu al deze 
motorjachten op één locatie tonen,” aldus Inge IJkelenstam van De 
Vaart Yachting. In het nieuwe Nimbus Center zijn verschillende zitjes 
en spreekkamers voorzien en er is nu ook ruimte voor een Nimbus 
Boutique met lifestyle artikelen en bootaccessoires. Bovendien is de 
werkplaats voor de technische service gemoderniseerd en vergroot.

De Vaart Yachting
+31 (0)320-212341
www.devaartyachting.com

Volgens de oorspronkelijke planning zou 
Europa’s grootste indoor-botenbeurs 
in het Duitse Düsseldorf in januari haar 
deuren openen. De organisatie besloot 
door de coronamaatregelen in binnen- en 
buitenland om de beurs uit te stellen naar 
17 tot en met 25 april 2021. In januari liet 
de beursorganisatie echter weten dat ook 
deze uitgestelde editie van de beurs niet 
doorgaat. Wolfram N. Diener, directeur 
van Messe Düsseldorf, licht toe: “Door 
de aanhoudend hoge besmettingsgraad 
en het feit dat het einde van de lockdown 
voorlopig niet in zicht is, lijkt een hervatting 
van de beursactiviteiten eind april steeds 
onrealistischer. Wij hebben de situatie 
met onze partners opnieuw geëvalueerd 
en gezamenlijk besloten om ‘boot 2021’ 
vroegtijdig te annuleren. Onze prioriteit is 

de gezondheid en de planningszekerheid van onze exposanten, bezoekers en dienstverleners. Alle activiteiten zullen nu gericht zijn op de 
succesvolle organisatie van boot 2022.” De nieuwe editie is gepland van 22 tot en met 30 januari 2022.
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Ook in april 2021 geen 
Boot Düsseldorf 


