ACHTERGROND

ERVARINGEN VAN EEN WATERBEHEERDER MET EEN BOOT
MET VUILWATERTANK

Niet meerpoepen in
het meer
Waaromzouje inje schipeenvuilwatertank inbouwen?Omdathetverplichtisofwordt?Omdatwe
daardoormeewerkenaaneenschonerwatermilieu?Hetonderzoeksinstituut vanRijkswaterstaat,
R1ZA.kwaminderapportageWatersysteemverkenningentotdeconclusiedathetoverschakelenvan
derecreanevaartopvuilwarertanksniettotmeetbareverbetenrujenvandewaterkwaliteit leidt.
EilardJacobs,werkzaam bijdeDienstWaterbeheerenRiolering(deuitvoerendeorganisatievanliet
hoogheemraadschapAmstelGooienVechtendegemeenteAmsterdam),isooktoerzeiler.Hijbracht
enevuilwatmank opzijnschipaan.Inditamkel beschrijfthijoppersoonlijketitelzijnervanr\gen
metdeze tank.
Ikbeneentoerzeiler. Ikzeil met mijn
boot(voordekennerseen traditioneelschip;
eenzeeschouw)opdeFriesemeren,het
IJsselmccrenhetwad.Wellichtaangemoedigddoormijn werkomgeving, wil ikdit
varenopeen milieubewuste manierdoenen
daarom hebikeenjaargeleden eenvuilwatenank inmijn bootgebouwd. Nu hebik
dewatersysteemverkenningen en het
achtcrgTondrapportoverreercarievaart
gelezen,duskunnenzemijnietswijs
makenoverdeernst vande waterverontreinigingdoorongezuiverde lozing vanafvalwater uit recrearievaarruigen;dit is hooguit
lokaalen inbeperkteperiodes,bijhogeconcentratiesschepen,eenprobleem.Ookalsde
recreatievaartmassaal overschakeltopvuilwatertankszaldat niet tot meetbareverbeteringvandewaterkwaliteit leiden.De
redenwaarom wij mijn helegezin geniet
vanonzeboot)tochdezevoorziening hebbenaangelegd isdanook uit solidariteitsprincipe.Abiedereenopevenredige wijze
zijnsteentje bijdraagtaanemissiereductie
bereiken weookonsdoel.(dit in tegenstelling tot:"laatzeeerstdiegrotejongens
nuaraanpakken,dat kleinebootje vanmij
doetCTtoch met toe". Hetgeeft mevindik
bovendien meerrecht vansprekenalshet
gaatom verontreiniging dooranderenvan
het waterwaarikvangeniet
Nu benikkcnncli|k nietrepresentatief
voordegemiddelde watersporter,wantdie
v
°clt nogweinigvoorhetaanleggen vaneen
vuilwatertank. Doormijnervaringenopte
^hnjven hoopikenerzijdsdatanderecollegas. watervakmensen watersportersgefi»Pireerdrakenenanderzijdstelaten binken
***ernogwat tevetbeterenvaltdoorde
w
atcrbeheerders

leeggezogeneneenontluchtingsleiding,die
viaeen koolstoffilter loopt.Alleondetdelen
zijngewoon indehandel verkrijgbaar.Het
kosttemezo'n500guldenaanmaterialenen
8uurklussen(deelsinuitoogpunt van
arbeidsgeschiktheid risicovolle houdingen).
Bijdeinbouw-voorschriftcn vanfabrikanten,maarook bijdeinformatie diede
ANWBtoestuurt,wotdtaanbevolenomaan
detankeenvuilwaterpomp tekoppelen,
zodatjedeinhoudalsnogoverboordkan
pompen.Dat hebiknietgedaanendatbetekentdatjegoedvantevorenmoet bedenken
waarjedetank kanlegenalsje langeretijd
deboot nietgebruikt.Wanneer reaeanten
zo'npompwelaanleggen isdeverleiding
overigensgrootom buitengaatsophetmeer
alsnogdetanktelegen,zekeralsjevoorhet
officieel ledigen moet betalen!Ikhebde
gootsteenafvoer overigens nietopdevuilwatertankaangesloten,datisooknietzo
eenvoudigomdat eengoede stankafsluiting
zichmoeilijk laatverenigen met hetstotenderwijsvullen vandevuilwatertank metde
handpompvanhet toilet.

Waarleegje hem?

Eikrd)aabi.

D e t e c h n i s c h e kant van d e zaak
Toendetoiletpot vanmijnboot
fgebouwd in 19761 tochvernieuwd moest
worden hebikgelijkdeafvoer veranderd.Ik
hebeen 'switch'gemaakt waarmeehetvuilwater naarkeuzenaardevuilwatertank o(
rechtstreeks naat buiten afgevoetdkan
wordenzoalseerst. |emoeternamelijk
altijd rekeningmeehoudendatjedetank
niet kanlegenenzonder afvoermogclijkheid
naarbuitenzouerdanhogenoodontstaan.
Gelukkig hadikin het motorcompartiment
voldoende ruimtevooreen flexibele plastic
tankvan70liter inhoud.Dieruimte isop
moderne kleineschepen zonderovcrbcmetenmotorruimteovengens vaakwel
eenprobleem.Aandeflexibele ank ziteen
ledigingsleiding.waarmeedetankdoorde
vacuumpompvandewalinnchnngwordt

HetWetterskipFryslânheeft inons
vaargebiedvooreenuitstekend netwerkvan
ledigingspunten gezotgd. Metvierpersonen
aanboord moeten weomdetweedagende
tank legenendankomenwealtijd wel langs
zon punt. Dezestaanvermeld indedoorde
ANWBuitgegevenAlmanakvoorhetwatertocrisme,maarhelaas isdit boekjewatoptimistischerdandewerkelijkheid. Zozouer
opAmeland indejachthaven een aftappunt
zijn.maardehavenmeester wistvanniets.
Etisweleenpuntvoordevaartuigenvan
Rijkswaterstaat opdeveerkade,maardatis
eenplekdieonveilig isom meteenbeetje
golfslagjejachtjeafte meren,datmagdan ^^^^Ê
ookniet.Omdatwetoch weldetank w i l d e n !
legenhebben we'savonds,met laagwater, j
liggende windenalle rijksambtenaten
thuis,tochnogonzeemissies kunnen
afleveren.
Inanderevaargebiedenzijndemogelijkheden veel beperkter. Inhet
IJsselmeergebiedofZeelandkanjenietin
elkehaven vuilwater kwijt. Opde
Loosdrechtseplassen ishet bijvoorbeeld wel
goedgeregeld.Voordemeesterecreanten
diemet hun boot rondtrekken vanplaats t o ^ 't
plaatszijnvoorzieningen pasvoldoendeals
jedanookjevuilwatertank kanlegen.In
mijnwoon-enwinterligplaatsAmsterdam
isgeenenkelelozingsmogelijkheid. terwijl
daartoch heel watplezierbootiesliggen.
1 1»»»

27

Om teledigen moetje aanmeren bij de
walinstallatie.Kennelijk wordt devoorziening nogniet veelgebruikt. Daarom ligt er
in het hoogseizoen dikwijls een andere boot
opdieplek rustigvoordewal.Opeen drinkwatertappunt doen zezoiets niet,want dan
moetje binnen vijfminuten weer weg.
De vervuiler betaalt?
Soms moetje betalen (5tot7,50gulden),
soms ishetgratis.In LeeuwardcnPrinsentuin washetgratis,maar wellicht
daardoor ookeen speelobject voordejeugd.
In iedergeval washij defect. Natuurlijk kost
zo'n voorzieninggeld,maar hoezodevervuiler betaalt? Dit istoch de omgekeerde
wereld.Eenoplossing indegeest vandeWet
verontreiniging oppervlaktewateren zou
juist zijn dat de boten zonder vuilwatertank
beulen endat devoorziening voordegenen
met,daardoorgratis kan zijn. Probleem is
natuurlijk dat er noggeen heffingssyteem
voorpleziervaartuigen is.Wellicht ishet
mogelijk deop komst zijnde pleziervaartuigenbelasting 'groen' te maken en zodegenendiemilieuvriendelijke maatregelen treffen tegemoet tekomen.Ook zouden
gemeenten bij de inning van liggelden de
schepen zonder tank méérendeschepen
met minder kunnen laten betalen (ofeen
lagere milieuheffing berekenen). Voorlopig

H«zeilschipvanEilardJacobs.
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kaner misschien voorgezorgd worden dat
depompautomaat bonnetjes afscheidt, die
je aan heteind van het seizoen bijde waterkwaliteitsbeheerder kan declareren.
Pleziervaartuigen zijn nog verantwoordelijk voorandereemissies,door aangroeiwerende verfendoorscheepsmotoren (vooraldie kleine rubberbootjes meteen buitenboordmotertje kunnen erwat van!Wellicht
kunnen degezamenlijke waterbeheerders
eensoort milieukeur geven aan iedere
watersporter die milieuvriendelijke aangroeiwering,scheepsmotoren met lage
emissieen vuilwateropvang toepast.
Zijn we n u tevreden?
Wij hebben door onzevuilwatertank het
gevoeldat weeen steentje bijdragen aan een
schoner watermilieu.Zeker bij het droogvallenop het wad valtdat opomdat andersde
resultaten vanje verblijfgedurende zo'n zes
uur laagwater beschuldigend onderde boot
blijven liggen.Helaas isdetank niet geheel
reukloos.Hoc intensieverjede tank
gebruikt, hocminderje ruikt gelukkig.
Normaal gesproken iserdan ookgeen echte
hinder. Het schijnt moeilijk tezijn dit probleemgeheelopte lossen.
Binnen dewatersportwereld isnogal
watweerstand tebeluisteren tegen vuilwatertanks.Somsworden er onzin-argumenten gebruikt zoals het
risicovoorde stabiliteit,
wat bijeen tank van70
literen eenschip van
een paar ton aan
gewicht natuurlijk niet
aanwezig is.Maar het
systeem van vuilwaterinzameling iszoals
hierboven beschreven
nogniet waterdicht,
dussommige bezwaren
zijn best begrijpelijk.
Implementatie van
nieuwe ontwikkelingen
levert nu eenmaal hobbelsop.Naarmate het
gebruik van vuilwatcrtanks toeneemt zullen
dezehobbeb minder
worden. Daarom een
oproepaan allecollega
watervakmensen, watersportas Begin bij uzelf
en bouwookeen vuilwatertank in uw
schif •
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vergaderingen
Overlywaterwinningduingebieden,
VEWIN,Rijswijk; 22januari, 14.00uur.
ProjectgroepHuishoudwater,
LaVie,Utrecht;27januari,9.30uur.
SectorcommissieOnderzoekbehandeling.
Kiwa,Nicuwegein;2 februari, 15.00uur.
SectorcommissieOnderzoektransportendismbune,
Kiwa,Nieuwegein;5 februari,9.30uur.
VEWIN-besruur,
Kiwa,Nicuwegein;5 februari, 15.00uur.
Nederlandscomité'IWSA,
VEWIN,Rijswijk; 10februari, 14.00uur.
KlankbordgroepDnnkwatemormen,
HoogBrabant,Utrecht;
11 februari, 10.00uur.
RedactieraadEnergie&Water,
NRE,Eindhoven; 19februari, 10.30uur.
InspectieplatformZuid,
DeltaNutsbedrijven, Middelburg;
24februari, 10.00uur.
InspectieplatformNoord,
WLF,Leeuwarden;26februari. 10.00uur.
CommissieWerkbladen.
Jaarbeurs.Utrecht; 12 maart. 10.00uur.
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