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Bij de ontwikkel ing van het uitbreidingsplan De Burghtlanden was ook een overhaal voorzien. Deze 
vormt de verbinding met het recreatieve vaarwater langs De Goorn (locatie Boogfries). Helaas bleek 
het ontwerp "Akersloot" hier niet te werken. 

Vanuit de bewoners van De Burghtlanden en een aantal betrokken ondernemers is er de afgelopen 
jaren gezocht naar een betere oplossing. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een werkgroep die 
zich ten doel stelde een deugdelijke en eenvoudige overhaal te ontwerpen die ook veilig is. 

Deze werkgroep bestaat uit de volgende personen: 
De heer P. Bakker van Potveer bv uit Avenhorn 
De heer B. Schilder van BSB Hoorn bv uit De Goorn 
De heer C. Koning van VBK Noord bv uit Hoorn 
De heer H. Schumacher van gemeente Koggenland (projectleider) 
De heer M. Stroet van gemeente Koggenland 

Voor het uitwerken van een nieuwe overhaal zijn de volgende uitgangspunten aangehouden: 
1. De overhaal moet geschikt zijn voor stalen polderschuiten van 9 meter lang; 
2. De overhaal moet geschikt zijn voor platbodems en boten met een kiel; 
3. De maximale breedte van de boten is 2 meter; 
4. De maximale diepgang van de boten is 46 centimeter bij normaal waterpeil; 
5. De overhaal moet vandalisme bestendig zijn; 
6. De overhaal moet veilig zijn bij normaal gebruik; 
7. De overhaal moet eenvoudig te bedienen zijn. 

Na het bespreken van diverse mogelijkheden is er een ontwerp gemaakt die naar onze mening vol
doet aan de uitgangspunten. Het ontwerp gaat ervan uit dat een boot op een lorrie over de peil-
scheidingsdam wordt gereden. De bodem van de lorrie is onder water. De boot vaart to t boven de 
lorrie en de boot wordt aan de lorrie vastgebonden. Alle personen gaan uit de boot. Eén persoon 
neemt plaats op het plateau op de lorrie en draait aan de zwengel. Via een aandrijving met een 
grote vertraging gaat de lorrie zich verplaatsen en wordt de boot uit het water getild. De lorrie rolt 
via een railconstructie naar de andere kant van de peilscheidingsdam. De lorrie komt onder water te 
liggen en de boot gaat drijven. De personen stappen in de boot en maken de boot los van de lorrie. 
De boot vaart weg het andere waterpeilgebied in. 

De technische uitwerking railconstructie: 
Stalen buispalen o300 mm, lengte 6,00 meter, h.o.h. 5,60 meter. De palen worden gevuld 
met zand en afgedekt met een stalen deksel. De palen worden geheid met een nauwkeurig
heid in één lijn binnen 5 centimeter. 
Stalen consoles worden aan de stalen buispalen bevestigd. De consoles worden 10 centime
ter boven water en circa 1,00 meter boven het maaiveld bevestigd. 
Over de stalen consoles komt een stalen profiel IPE200 die is gewalst in de juiste kromming. 
Het profiel is voorzien van een strip aan de bovenzijde en een tandheugel aan de onderzijde 
van de bovenste flens. 

De technische uitwerking van de lorrie: 
Een stalen constructie waarop de boot kan liggen. Afmeting 4,50 meter lang en geschikt 
voor boten van 2,00 meter breed. 
De lorrie hangt aan de railconstructie en rijdt met groefwielen over het stalen IPE200 profiel. 
Op de vier hoeken van de lorrie zitten bevestigingspunten die boven water uitsteken om de 
boot aan vast te maken. 
De lorrie is aan de zijkant uitgevoerd met een plateau waarop de bedieningskast is ge
plaatst. Het plateau is voorzien van een hekje. 
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De bedieningskast heeft een zwengel of wiel voor de handmatige aandrijving. 
De bodem van de lorrie is voor zien van een bescherming waardoor de lorrie en de boten 
niet beschadigd worden. Bijvoorbeeld autobanden. 

Veiligheid voor gebruiker en omgeving: 
Het loopvlak van de groefwielen worden zo afgeschermd dat een hand niet onder het wiel 
kan komen. 
De aandrijving bij de tandheugel wordt zo afgeschermd dat er geen hand, kleding, 
staaf/stok en dergelijke tussen de tanden kunnen komen. 
De bediening van de lorrie is zelf remmend. Als de lorrie niet bediend wordt staat de lorrie 
stil, ook op het hellende deel van de railconstructie. 
De buispalen aan het eind van de railconstructie worden voorzien van wrijfsti j len. 
De uiteinden van de stalen IPE profielen worden voorzien van een bescherming om schade 
aan boten te voorkomen. 
Er wordt een wri j fgording aan de palen bevestigd in de Tocht om te voorkomen dat de rail
constructie wordt aangevaren. 
in de recreatieve vaarroute komen waarschuwingsborden voor de aanwezigheid van de 
overhaal in de vaarroute. 

Aanpassen bestaande locatie: 
De bestaande stalen rollen en verharding worden verwijderd. 
De insteek van het talud van de peilscheidïngsdam wordt zoveel als nodig aangepast. De 
hoogte en breedte van de peilscheidingsdam wordt niet aangepast. 
De steiger in het waterpeil van plan De Burghtlanden wordt met 3 meter verlengd. 
De steiger in de Tocht wordt verplaatst en wordt met 3 meter verlengd. 

Garantieverklanng 
De leden van de werkgroep garanderen de werking van de overhaal zoals dit is omschreven in deze 
ontwerpbeschrijving. Na het vervangen van de bestaande overhaal kunnen de bewoners van plan De 
Burghtlanden met hun boot van uit de wi jk de recreatieve vaarroute bereiken. De werkgroep is van 
mening dat dit principe ook op andere locaties aangelegd kan worden zodat meer gebieden in de 
gemeente aangesloten/kunnen worden op de recreatieve vaarroute in de polder Westerkogge. ^ a i 

1 / 

1 

Name 

4 


