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Nederland is een waterland en Nederlanders zijn watermensen. U bent 

immers niet per ongeluk op deze site terechtgekomen… 
 

Wat is lekkerder dan met een gezellige groep mensen in een sloep te 
stappen? Grachten, meren, rivieren, Nederland ligt er vol mee en de 

sloepen van Jachtwerf Arie Wiegmans voelen zich overal thuis. Of u de 
boot nu gebruikt voor een ontspannen tochtje, een sportief uitje of het 

ruigere werk, Wiegmans heeft voor elk doel de juiste sloep. Van compleet 
uitgeruste basismodellen tot een volledig op uw wensen afgestemde 

sloep; klassiek, sportief of stoer; voor grotere of kleinere groepen… 
 

Een sloep voor iedereen 
- De AW Baseline is het perfecte instapmodel. Een echte gezinsboot die 

leverbaar is in twee modellen: als spiegelsloep met zijn rechte 
achterkant en als spitsgatsloep met zijn ronde achtersteven 

- De AW Tender is een spiegelsloep met doorgestoken (onder de boot 

geplaatst) roer. Een stijlvolle sloep met zeer sportieve prestaties, maar 
wel met veel comfort en daardoor ook een hoog loungegevoel 

- De AW One Off Edition zit daar tussenin. Dit is een serie exclusieve 
boten met de uiterlijke vormen van een klassieke sloep en de 

mogelijkheid die sportief in te richten. Er zijn spiegelsloepen en 
spitsgatsloepen, modellen met aangehangen en doorgestoken roer, 

vele typen motoren, enzovoort. 
 

No-nonsense DOCK-boten 
- DOCK-boten zijn sterke, stoere, degelijke, no-nonsense werkboten van 

polyester. Bedoeld voor zowel werk (het vervoer van materialen of 
personen) als voor het uitoefenen van hobby’s (zoals vissen en 

watersport) 
- De DOCK STEEL is volledig gemaakt van 4 mm dik, zeewaardig, 

onderhoudsvrij aluminium. Door zijn geringe diepgang bereikt deze 

boot elke vis- of (water)sportlocatie, maar het is tevens een robuuste, 
stoere werkboot 

 
Alle sloepen zijn extreem stabiel, hebben een romp van onderhoudsarm 

polyester, voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen en zijn 
onder alle omstandigheden koersvast. Met een boot van Wiegmans 

dobbert, vaart, scheurt, sport of werkt u relaxt in weer en wind. 
 

Waarom Wiegmans? 
Als u kiest voor een sloep van Arie Wiegmans, kiest u voor exclusiviteit. 

Geen enkele boot is hetzelfde. Dit komt doordat de sloepen worden 
ontworpen door een gespecialiseerd jachtdesignbureau (Sea Level) en 

volledig wensen uw wensen zijn in te richten. De keuze voor een 

http://www.wiegmans.nl/aw-baseline.html
http://www.wiegmans.nl/aw_tender.html
http://www.wiegmans.nl/aw-one-off-edition.html
http://www.wiegmans.nl/dock-boten.html
http://www.wiegmans.nl/dock-steel-boten.html


Wiegmans-sloep is dus ook een keuze voor imago. Welk imago? Dat 

bepaalt u zelf! 
Ongeacht het type of model van de sloep, kwaliteit staat voorop. Een boot 

van Wiegmans is dan ook waardevast. Zoals Wiegmans zelf ook een vaste 

waarde is in sloepenland; met bijna 50 jaar ervaring zijn wij een van de 
oudste sloepenbouwers van Nederland. Doordat wij gebruikmaken van 

hoogwaardige materialen en onderdelen van gerenommeerde merken 
koopt u een probleemloos product. Hebt u toch nog vragen? Service en 

een persoonlijke benadering staan hoog in ons vaandel. 
 

Overige diensten 
Geloof het of niet, maar veel jachtwerven liggen niet aan het water. Arie 

Wiegmans wel. Daarom staan we erop dat u, bij interesse in een van onze 
sloepen, een proefvaart maakt. Alleen dan weet u precies wat u koopt. Uw 

boot wordt in onze eigen werkplaats gebouwd en kan daar ook worden 
onderhouden. Voor zover een polyester sloep onderhoud nodig heeft 

althans… Wiegmans onderhoudt en repareert alle voorkomende boten en 
zowel inboard als buitenboordmotoren. 

Op ons terrein zijn 350 staanplaatsen voor de stalling van sloepen in de 

winter. Maar liever ligt u natuurlijk met uw sloep aan een van de 250 
ligplaatsen in onze jachthaven. Dat betekent immers dat het vaarseizoen 

in volle gang is, en uw sloep gereed ligt voor een mooie tocht! 


