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Overtoom, een verdwenen fenomeen

E. Munnig Schmidt

Veel lezers zullen de Overtoom in Amsterdam kennen en sommigen zullen 
ook weten hoe die straat aan zijn naam komt. Veel anderen hebben zich waar-
schijnlijk nooit het hoofd daarover gebroken. Een overtoom is een voorloper 
van een schutsluis.
Omdat ook in de Vechtstreek in het verleden overtooms hebben bestaan, lijkt 
het gepast er dit korte geschrift aan te wijden.
Zodra er in de vroege middeleeuwen dijken werden aangelegd, werd men ge-
confronteerd met verschillen in waterniveaus. Zeker toen veengebieden wer-
den ontgonnen en ontwaterd, die vervolgens begonnen in te klinken waar-
door er nog meer dijken en kaden moesten worden opgeworpen, gingen die 
niveauverschillen het vervoer te water steeds meer bemoeilijken. Het bouwen 
van sluizen was duur en voor kleinere schepen, die weinig vracht konden mee-
nemen, niet rendabel.
Vervoer over land had in die tijd nauwelijks betekenis, omdat de wegen niet 
bestraat waren en een paard en wagen slechts weinig vracht kon vervoeren. Een 
kleine lege roeiboot was nog wel een dijk op te sjorren om het andere water-
niveau te bereiken, maar zodra daar een vracht in lag, was dat al niet te doen. 
Overslag van het ene schip in het andere dat op een ander waterniveau lag, was 
natuurlijk een methode maar was tijdrovend en dus duur.
Vele eeuwen lang is de oplossing gevonden in de constructie van overtooms. 
Dat ging als volgt: over de dijk werden met stevige balken twee hellingen gecon-
strueerd, die tot onder de beide waterniveaus reikten. In het midden werden 
aan weerszijden van de hellingen twee zware palen ingeheid waarover een hou-
ten as kwam te liggen met aan de uiteinden grote spaakwielen of tredmolens. 
Om de as werd een dik touw bevestigd met een stevige haak aan het losse eind. 
Dat touw werd aan het over te halen scheepje vastgemaakt op een punt achter 
het zwaartepunt van de boot en met een paar man aan de spaakwielen of op 
de tredmolen werd deze de met vet ingesmeerde helling opgetrokken. Daar de 
trekkracht achter het zwaartepunt aangreep, kiepte het schip op de tweede hel-
ling en gleed dan verder het water in. Het mag duidelijk zijn dat een eventuele 
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Afb. 2. Overtoom aan onbekend water, mogelijk in Vlaanderen. In sepia gewassen tekening 20.5 x 
27.7 cm, ongesigneerd ca. 1800? (Coll. auteur)

Afb. 3. Overtoom tussen de Haarrijn en het kanaalgedeelte van het Merwedekanaal tussen Breuke-
len en Maarssen op 20-09-1892. Links achter het overtoomwachtershuisje de spoorlijn Amsterdam 
Utrecht. (Coll. H. van Bemmel)
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mast gestreken of uitgenomen moest worden en dat er een limiet was aan wat 
de installatie aan gewicht kon hanteren.
Een dergelijke overtoom was te vinden aan het eind van de ‘Hollandse dwars-
watering’ in ‘Den Hollandsen polder’ (Kroonenburgs gerecht), daar waar die 
eindigde tegen de kade van de Kromme Angstel ten zuiden van kasteel Loe-
nersloot (afb. 1). Producten uit de polder konden zo de trekvaart op Amster-
dam en Utrecht bereiken. Niet onverwacht stond daar de herberg ’t Zwaantje. 
Nu ligt op die plaats de brug in de N201 over de Angstel.
De in sepia gewassen tekening (afb. 2), zo te zien uit het begin van de negen-
tiende eeuw, is ongesigneerd en onbekend is welke overtoom met tredmolen is 
afgebeeld. Wel geeft hij een goede indruk van de situatie zoals die bij ’t Zwaan-
tje kan zijn geweest inclusief de trekschuit en zijn passagiers.
Nog aan het einde van de negentiende eeuw werden overtooms aangelegd, 
zoals op de volgende foto en kaartje is te zien. Op de foto uit 1892 (afb. 3), dus 
van net na de aanleg van het kanaal, vanaf de westelijke weg langs het Merwe-
dekanaal bij Maarssen, is de overtoom te zien waarop een boot ligt die vanuit 
het kanaal naar de Haarrijn wordt overgehaald. Op bijgaande kaart (afb. 4) 
is de plaats met een pijl aangegeven. Er was kennelijk een spoorbrug over de 

Afb. 4. Kaartuitsnede van het Merwedekanaal tussen Loenen en Zuilen met twee overtooms (Om); 
een bij de Haarrijn (zie de foto) en een bij de Stadswetering ten zuiden van Nieuwersluis. Bijlage bij 
‘Rapporten over den stand der werkzaamheden aan het Merwedekanaal uitgebracht door een com-
missie uit de kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam’ 1880-’90. (Coll. H. van Bemmel)
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Haarrijn. Ook in de Stadswetering, die vanaf de Vecht ten zuiden van Nieuwer-
sluis tussen de buitens OverHolland en Sterreschans door naar Ruwiel liep, lag 
een overtoom (Om) volgens het kaartje. In die tijd was watervervoer voor wat 
grotere lasten de norm, vrachtauto’s zouden daar pas enige tientallen jaren 
later verandering in brengen. Zoals te zien op de foto werden deze overtooms 
door spaakwielen bediend, die met handkracht moesten worden aangedreven.
Om nog even op de Amsterdamse Overtoom terug te komen: de straat daar die 
Overtoom heet, was vroeger een vaart die vanaf de Singelgracht naar de Kost-
verlorenvaart liep. Waar de twee vaarten bij elkaar kwamen, lag een overtoom 
over de dijk die de twee wateren scheidde.

Noot
De heer H. van Bemmel uit Maarssen was zo vriendelijk schrijver te wijzen op de overtooms langs 
het Merwedekanaal, na verbreding het huidige Amsterdam-Rijnkanaal, en hem de afbeeldingen 3 
en 4 ter hand te stellen.
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