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Pleziervaartkrijgtte
makenmetemissie-eisen
Filesophetwater.Jeziethetsteedsvakeropeenmooiezonnigedag:nietalleenrijenblikopdeweg
naarhetstrand, ooklange lintenvanbootjesopdeVecht.Jaarhjksgroeit hetaantalpleziervaartuigenmetminstenstweeprocent.Samenzorgendievaartuigen voorsomsernstigevervuilingvan het
Nederlandseoppervlaktewater. DitzegtdeStichtingWaterpakt, eensamenwerkingsverband vande
Waddenvereniging,Stichting Rcinwater,Stichting DeNoordzeeendeVerenigingtotBehoudvan
hetIJsselmeer.Devoorgestelderegelgeving,dienubijdeEuropeseCommissieligttewachtenop
goedkeuring,gaat dezeorganisatiesnietvergenoeg.HetWaterpaktpleitvooraanvullendgebiedsgericht beleid.Mogelijkheden daartoezijnervolgenshaarvoldoende.
Nederland heeft noggeen beleid ter
vermindering vandeemissieuit scheepsmotoren inderecreatievaart, in tegenstelling
totbijvoorbeeld Duitsland enZweden. Het
wachten isopEuropesenormen. Endie
komen binnenkort. Momenteel ligt hiertoe
een voorstelbij deEuropeseCommissie dat
afkomstig isvandeIMEC,deEuropeseorganisatievanmotorproducenten. DitIMECscenario stelt eisen aan dekwaliteit vande
uitlaatgassen enaandegeluidsemissie.Naar
verwachtingstelt deEuropese Commissie
opbasisdaarvan eindditjaar een (bindende]
richtlijn vast.In 2001 zouderegelgeving dan
indeeerstelanden van kracht worden.
Waterpakt onderzocht inopdracht van
STOWAwelkeffect derichtlijn kan sorteren.
Ookrekendezeeventuele aanvullende
maatregelen door,zoalshet invoeren van
schonerebrandstoffen eneen tweede fase
metstrengere emissie-eisen.In specifieke
gevallen blijken volgensdironderzoekde
bestaande normen vooreengezonde waterkwaliteit nogsteedsruim teworden overschreden.Waterpakt bepleitdaarom een
strenger beleid.
"Nederland iseenkwetsbaar gebied,
met veelwaterenveelboten",aldusPaul
VertegaalvanWaterpakt."Het ismooidater
nu gestreefd wordt naar Europese richtlijnen.Maarvoorveelgebieden in Nederland
zijn diemaatregelen langnietafdoende. Uit
berekeningen blijkt dat in bijvoorbeeld de
UtrechtseVechtdevervuilingvan het
oppervlaktewater metPAK'sweliswaarzal
verminderen, maar inpiekperioden nog
steedskan oplopen tot vijftot tien maal het
MTR-niveau (maximaal toelaatbaar risico)
ensomshonderd keerde streefwaarden".

Motoren versneld saneren?
Het onderzoek richttezichopdrie
verschillendesoorten druk bevaren wateren:
deUtrechrs/Noord-HollandseVecht,de
Nieuwkoopse Plassenendejachthaven van
Naarden.
Waterpakt stelt voorom oude motoren
versneld resaneren.Datzouopdelange
termijn geenander effect hebben dande
Europese richtlijnen, maar het zou wel
zorgen vooreenaanzienlijk snellereverbeteringvandewaterkwaliteit. 'Op het moment
datdeeersreeffecten vanhet EU-scenario
nogmoeten inzetten (rond hetjaar2005)
zou het aanvullend scenario algeresulteerd
hebben ineenmaximaal effect', aldus het
rapport.Vooraldeoudegeneratie tweetakt
buitenboordmotoren, dienogop loodhoudendebrandstoflopen,zijn milieuorganisatieseendoorn inhetoog.OokdeHISWA,de
Nederlandse brancheorganisatie voorde
recreatiescheepvaart, vindt dat dezewelaan
vervangingtoezijn.Albert Willemsen: "Het
iseen teverwaarlozen probleem.Erzijn
namelijk nogmaar heelweinigvandieoude
motoren ingebruik.Met inruilacties zouje
deconsument kunnen verleiden tot het
overstappen opeenschoneremotor.Maarje
kunt mensen niet dwingen een nieuwe
motor te kopen".
Uit hetStowa-rapport blijkt dat90
procent vandeemissies inde recreatievaart
inNederland afkomstig isvanoudetweetakt motoren.De watermilieuorganisaties
vinden datdeNederlandse overheid samen
merdewaterbeheerders deproductie van
schonere motoren en hetgebruik ervan
moet stimuleren, met bijvoorbeeld eendoor
debrancheenoverheid gestimuleerde
inruilactie.

Alkylaatbrandstofen afbreekbare
smeerolie
Ookhetinvoeren vanalkylaatbrandstoffen, biodieselenbiologisch afbreekbare
smeerolievoormotorenvanpleziervaartuigenhoren tot het aanvullendescenario.
"Maardanmoetdat welgoedkoper worden",
zegtWillemsen,"anders kooptdeconsument
het niet.Enlijnzaadolie (biodiesel,red.)is
geenoptie.WantdanzitheelNederland in
defrietlucht". VolgensVertegaalkloptdit,
maarligterjuist daaromeenkansvoorde
branche,overheidenolie-industrieom met
dezeproblematiekaandeslagtegaan.
Verder moetgedacht worden aanoplossingen voorspecifieke knelpunten."Voor
bruggen ofbijjachthavens moeten boten
vaaklangetijd wachten, terwijl de motor
stationair blijft draaien.Dat isoptelossen
alsbetrokken overheden en organisaties
plaatselijk nieuwesituaties creëren.Behalve
goedeEuropese normen, moeten regionale
aanvullingen mogelijk zijn".
Voorbeeld voorEuropese richtlijnen zou
deBodensee-norm (BSO) kunnen zijn.
Landen ronddeBodensee(Duitsland,Zwitserland enOostenrijk) stippelden gezamenlijk beleiduit, waarbij denormen in twee
fasen zijn ingevoerd.Denormen zijn streng,
want het water vandeBodenseewordt ook
gebruikt voordeproductie van drinkwater.
Waterpakt zougraagziendat dezelfde
normen in heelEuropagaangelden. "Maar
het huidigevoorstelisnogzwakkerdanBSO
fase 1",zegtVertegaal."Dat isniet
voldoendevoorplekken waar recreatievaart
intensiefis.Daarnaast moet rekening
wordengehouden met het feit dat derecreatievaartzichconcentreert in piekperioden
enopzogenaamde hotspots.In berekeningen vanjaarlijkse gemiddelde waarden vind
je dat niet terug.Maarjuist bij diepiekbelastingen zijn demilieueffecten enorm. Het
ecosysteem wordtdan ineendageen
enorme klap toegediend.IndeVechtisdat
in dezomer zomet hetbloteoogtezien.
Hetwater isecologisch verarmd, insectenlarven verdwijnen endeheleketenis
verstoord. Enhetgaatomstoffen diein het
Nederlands milieubeleid prioritair zijn.
Sommige onderdelen inde uitlaatgassen
zijn extreemgiftig enstaanopdeEuropese
zwarte lijst".
Uiteraard zijn pleziervaartuigen nietde
enigebron vanPAK's. Maar bij doorberekeningvandebijdrage vanalleenderecreatievaartblijkt dat alleenaldaardoor voor
sommigePAK'sdegeldende waterkwaliteitsnormen mereen factor vanmeer dan
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tien worden overschreden. Op langere
termijn leidt toepassing vandeIMECnormen nogsteeds tot vergaandeoverschrijding vandestreefwaarden. Desondanks repr
bijvoorbeeld het restauratie-programma
voordeVechtvanhet hoogheemraadschap,
Rijkswaterstaat endeprovincies nietover
watervuiling doordepleziervaart. "Mede
daardoor constateer ikdatereengebrekaan
kennis bestaat", aldusPaulVertegaal.

Waterschappen: aandacht voor
diffuse emissies
JolandavanDijk,beleidsmedewerker bij
deDienstWaterbeheerenRiolering(uitvoerendedienstvanhet Hoogheemraadschap
Amstel,GooienVechtendegemeenteAmsterdam)erkentdatemissiesvandemotorenvan
recreatieschepennognauwelijks aandacht
krijgen:"Weontwikkelen momenteeleen
'planvanaanpakdifiüseemissies'.Daarin
brengenwedeknelpunten inkaartenproberenweerachtertekomenhoedebronnenzich
totelkaarverhouden.Eindvanditjaarmoet
datplanoptafelliggen.Dankunnenwezien
watexactdeveroorzakerszijn.Opditmoment
wetenwedatzinkenkoperinonsbeheersgebieddegroorsteprobleemstoffen zijn.Datzal
duseerstaangepaktworden.Maarweweten
nualdatdescheepvaarteenvrijgrotebijdrage
leverraandePAK-verontreinigingvanslib.Als
blijkt datderecreatievaarteen belangrijke
boosdoener is,gaanwezoekennaarmaatregelen.Maartotnu toeheeft hetgeenpriorireit".
Herwaterschap verrichtjaarlijks zo'n
negentig routinematige metingen."Een
piekperiode verdwijnt inderdaad ineen
gemiddeld cijfer. Maaralsdegemiddelde
waarden hoogliggen,gaan weervanuit dat
hetprobleem indezomergroter is",zegt
VanDijk. 'Vervuilingtreedt opgedurende
relatiefkorteperiodes indezomer',zostaat
inhetonderzoeksrapport. 'Juistdanisde
metabolische activiteitvan waterorganismen
maximaal engiftige effecten zeer schadelijk'.
Datwaterschappen zichpasrecent met
deproblematiek bezighouden, komt volgens
VanDijk doordat sindsdeinvoeringvande
Wetverontreiniging oppervlaktewater in
1571 vooralaandacht isbesteed aan lozingen
vanindustrie en huishoudens. Ondanks tal
vanmaatregelen blijkt dat opveel punten
nogsteedsniet aandenormen wordt
voldaan."Ikdenkdatonvoldoende besef
bestaatoverdegrootte vandebijdrage van
diffuse bronnen aandevervuilingvan het
oppervlaktewater endewaterbodem".Wel
zijn waterschappen acriefin'diffuse bronnen-teams'.DWRheefr bijvoorbeeld een
groterolgespeeld bij het recentelijke verbod
opkoperhoudende anti-fouling.
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Het waterschapAmstel,GooienVecht
werkt ookmeeaanhet landelijk beleidvan
uitbteidingvanhet aantal milieuservicepunten, waarvuilwater,waaronder oliehoudend bilgewater, ingeleverd kan worden.
Het IMEC-scenarioisafkomstig uitde
industrie,omdaarmee teanticiperen op
marktontwikkelingen uitdeVerenigde
Sratenen mogelijke versnipperingvande
motorenmarkt voorpleziervaarruigen in
Europa.Vertegaal:"Deproducenten worden
metverschillendemilieu-eisen geconfronreerdenomeenheid tekrijgen, willenzeéén
eenduidige norm.Datishandig voorde
productie,maar het isnietvanuit het milieu
gedacht.Dat isdanookzichtbaar indevoorgesreldenormen, dieslapper zijn dandebest
bestaande techniekmogelijk maakt.Wij zijn
bangdat alshet IMEC-scenario de werkelijkheid wordt,iedereenzegt:'wij voldoen aan
denorm' endaarmeedekousafis".

Actieve rol branche
"MeteenEuropesenorm kunnenwe
inderdaadeenversplinteringvandemarkt
tegengaan",zegtWillemsen.Maardeindustrieheeft weldegelijkoogvooreenschoner
milieu:"Wantzonderschoonwaterisde
pleziervaartooknergens".Willemsenwordt
kwaadalshijgeluidenhoortdatdemaatregelennietvergenoegzoudengaan:"Hetzijnde
producenten vanmotorenendewatersportsectordiehetprobleem naar buiren brachren.
Zehebbenzelfgezegddaternieuwe normen
moeten komen,opeenmomentdat niemand
zichmetdeplezierscheepvaarr bezighield.
ZelfsdeNederlandseoverheidzagdebranche
nietalsprobleemgeval:'devervuilingvanuit
derecreatievaart iszoklein,datregelgeving
overbodigenteduur is'.Deproducenten
hebbenveelgeïnvesteerd inhet ontwikkelen
vannieuwe,schoneremotoren.Daarmee
bereikenwealeenenormeemissiereductie".

OverBSO-normen wilWillemsen niets
horen."Vooralnaaremissies vanscheepsmotoren isgekeken;nauwelijks naar
bijvoorbeeld lozingen vanbilgewarer,oliehoudend afvalwater, de brandstofvoorzieningen, teer(voorhetonderwaterschip) en
deschroefasafdichting (diedeEGnu als
norm voordepleziervaart heeft geaccepteerd).DeBSO-norm houdt bovendien geen
rekening met deNederlandse watersystemen endespecifieke omstandigheden
vandesector inNederland.Samen met overheden iservoorgezorgddat wevoor het
eindevanditjaar over 200inzamelingsstations beschikken, diebovendien voorzien
zijn vanzuiveringsinstallaties. Eind volgend
jaar ishet lozenvanbilgewater vanuit de
pleziervaart vollediggesaneerd".
Vertegaal:"Wattelt isofhet water op
druk bevaren locatiesdenormen voorslibenwaterkwaliteit gaat halen.MetdeIMECnormen alleenzijn weernoglangniet,zo
blijkt uit hetStowa-rapport. Pleziervaartuigen lozen hun uitlaatgassen veelal rechtstreeksviahet water.Ongeveer 60procent
daarvan blijft inhet watersysteem achter.
Daarom vroegStowa omeen rapportage
overde recreatiesector".
Ingrotedelen vandeindustrie isal
enkelejaren geleden begonnen met het
ontwikkelen eninvoeren van schonere
motoren.Maarjuist omdat zoveelisgeïnvesteerd, wordt hetproduceren enopde
markt zetten vannogschonere motoren
tegengehouden. Deproductielijnen vande
huidige generariezijn namelijk nogniet
afgeschreven. Eénvandebezwaren van het
Waterpakt isdat hetIMEC-voorstel uitgaat
vandeopdemarktzijnde motoren en niet
vandebestmogelijke techniek. "De norm
zou regelmatig bijgesteld moeten worden
aandehand vande'stateofthe art' van dat
moment. Bovendien isdepleziervaart toch
een luxe-sector.Deconsument magbesteen
beetje meer betalen vooreen schonere
motor", aldus PaulVertegaal.
VolgensWillemsen ishetnietzodat nog
schoneremotorenalmogelijkzijn, airhans
nietpraktisch toepasbaar:"Debest mogelijke
techniekisaltoegepast.Erwordt teeenduidiggedacht overdeproductie.Opbotendie
opeentweetaktmotorzijn berekend,kunje
nietzomaar techniekenvooreen viertakt
motor toepassen.Eenkatalysator isopeen
motorboot bijvoorbeeld nietmogelijk, omdat
metkoelvloeistofgewerktmoet worden.
Daarvoorzouhetapparaatdriedubbelwandig
moetenzijn.Datwordtveeltezwaar,en
onhandelbaar endusgevaarlijk.Veiligheid
voordemensgaat dan voorhet milieu".

Regionaal strengere normen
toestaan?
JolandavanDijk ziervoordebeheerders
weleenmogelijk bezwaarinrichrlijnen die
bedachtzijn door demotorproducenten: "Ik
kanmevoorstellen datdenormen die
afkomstig zijn vandeindustrie niet streng
genoegzijn.Erwordt vaakniet vanuit het
milieugedacht. Hetgevaarisdat wijdadelijk vastzitten aandeEuropesenormen.Als
dieregelsruim zijn, ishet nogmaar devraag
hoeveelvrijheid wehebben omin regionale
situatiesscherperenormen rehanteren".
HetWaterpakt beaamt dit,maar wijst
eropdat naasthet voorschrijven vanemissie-eisen nogtalvanandere mogelijkheden
bestaan voordelandelijke overheid enlokale
waterbeheerders omdieemissies terug te
dringen.Dievariëren vanhet stimuleren
vanvrijwillige overstap opde allerschoonste

ofelektromotoren viavoorlichtingover
rationeler motorgebruik tot het treffen van
voorzieningen in havensenbij bruggen en
sluizen.Vertegaal:"Daarmeekan nog
vandaagbegonnen worden.Geen watersporter,gemeente ofwaterschap hoeft daarvoor
tewachten opEuropeseregels".
met dank aan Monique Bos
(Maurits Groen Milieu &Communicatie)
Hetrapport'Watervervuilingdoormotorenvan
pleziervaartuigen'[Stowapubl.99-17,
ISBNpo.5773.068.5)istebestellenbij:
HavemanFulfilment, Postbus 1110,
3330CCZwijndrecht(078)619}} }}.
Voormeerinformatie:
PaulVertegaal(050)3119490o/Bernd
Schrikkema (0317)428006.

Mogelijkheden
versnelduitfaserenoudetweetaktmotoren
• opvrijwillige basisen/ofregionaalsubsidiëren
• vervangendoornieuwtypeschonemotormetbrandstofinjectie en transistorontsteking.
Liefstoverstappen opViertaktmotoren
alkylaatbrandstof,LPGenbiologischafbreekbare smeerolie
• stimuleren vanhetgebruikvaneenLPG lichtgewicht brandstoftank vancomposietvoorde
4-taktbenzinemoror (inmiddels beschikbaar)
inrichtingenbeheervanvaarwegen
• consequentaanleggenvanbereikbaretuigsteigers injachthavens
• renwerken enkettingen bij bruggen
• hetverondiepenvaneenbrugdoorgangwaarbijgebruikvandevaarboommogelijkis,
aanlegofreconstructie vanjaagpaden langsmoeilijk bevaarbarewaterwegenenaanpassen
vanbrugtijden enbrugbediening terverbeteringvandesituatie
rationelermotorgebruik
• afzetten vandemotorbij hetwachtenvoor/inbruggenensluizen
• regelmariglatenafstellen vandemotor(minstens eenmaalperjaar)dooreen professionele
onderhoudsmonteur
• vermijden vanlangdurigstationair draaiennakoudestart inhaven
• stimulerenvaneenkrapperemengsmeringsverhouding bij z-taktmotoren(1:100of1:200)
• stimuleren motorgebruik inhetoptimaletoerentraject (neveneffect: minderoeverschade)
• stimuleren aanschafsnelheids-oftoerenbegrenzer
• voorlichting
gebiedsgerichtemaatregelen
• opdrukbevarengebiedenofinecologischkwetsbarewateren,intensiveren vandeeerder
besproken maatregelen
• aanpassenvandemaximumvaarsnelheid
• invoerenvaneenvaarvergunningenhierinvoorwaarden opnemen voordemotorofmaximaalaantalpassagesperdag
• geheelsluiten vaneengebiedvoor verbrandingsmotoren
• stimulerengebruikvanelektromotoren
anderemaatregelen
• stimulerenombijbootkeuzeookvaarweerstand tebetrekken:hoekleinerhoegeringer
brandstofgebruik enmilieuvervuiling.
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