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JEROEN VAN DEN HEUVEL, HOOFD AFDELING JACHTBOUW EN WATERSPORT HISWA-RECRON

‘VERFPRODUCENTEN
STEKEN VEEL ENERGIE
IN ZOEKTOCHT NAAR
ANDERE ANTIFOULINGSYSTEMEN’
TEKST: DORINE VAN KESTEREN
FOTO: HISWA-RECRON

Bij brancheorganisatie HISWA-RECRON is
Jeroen van den Heuvel verantwoordelijk
voor de jachtbouw en watersport.
Hij vertelt over de gevolgen van de
coronacrisis, verduurzaming en het
gebruik van verf in de sector. ‘Bij de
coatings van de toekomst draait het om
een balans tussen goede werkzaamheid
en minimalisatie van de milieubelasting.’
Het zijn zware tijden voor de leden van HISWA-RECRON. De coronamaatregelen kunnen leiden tot een totale economische schade
van 1 miljard euro en een verlies van 20.000 banen in de sector. “In
de Nederlandse wateren is varen óf onmogelijk óf het wordt ernstig
afgeraden. Jachthavens, zeilscholen en botenverhuurders zijn gesloten of missen een groot deel van hun klandizie. Normaal gesproken
liggen er talloze Belgische en Duitse booteigenaren in de Zeeuwse,
Friese en Limburgse jachthavens, maar dat is nu natuurlijk niet
mogelijk. De jachtbouw en jachtservice maken geplaatste orders af,
maar nieuwe blijven uit. Daar zullen de problemen dus over enkele
weken of maanden ontstaan”, verwachtte Jeroen van den Heuvel
eind april.
Van den Heuvel kent de botenwereld als geen ander. Hij werkt al
zeventien jaar bij HISWA, tegenwoordig als hoofd van de afdeling
Jachtbouw & Watersport. Sinds de fusie met RECRON afgelopen
januari behartigt de brancheorganisatie de belangen van ruim 2.500
watersport- en recreatieondernemers. Over de financiële steun van
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de overheid is Van den Heuvel niet tevreden. “Wij komen er wat
bekaaid vanaf, terwijl onze sector als geheel toch van groot belang is
voor de economie en werkgelegenheid.”
HISWA-RECRON heeft dan ook een vijfpuntenplan opgesteld, waarin staat wat er volgens haar moet gebeuren. “Hierover hebben we
intensief contact met politici en ambtenaren in Den Haag. Zo pleiten
wij voor een noodfonds voor de sector. Ten tweede moeten watersport- en recreatiebedrijven in aanmerking kunnen komen voor de
TOGS-regeling, een eenmalige vergoeding voor direct getroffen ondernemers. Een ander punt is dat de loonkostenvergoeding van de
NOW-regeling wordt berekend op basis van de loonsom in januari.
Dat is nadelig voor veel van de ‘seizoensbedrijven’ onder onze leden,
die op die datum vaak weinig of geen personeel in dienst hadden.”

Glans
Maar hoe ingrijpend de coronacrisis ook is, er speelt meer in de
watersportsector. Ook op het gebied van verf. Jachtenbouwers en
jachtservicebedrijven – leden van HISWA-RECRON – zijn relevante
partijen voor de verf- en coatingindustrie. Van den Heuvel noemt de
kwaliteit van de bestaande coatings voor schepen ‘geweldig’. Hij
maakt zich wel zorgen over de steeds strengere milieu- en arbo-eisen. “De meeste jacht-, zeilboot- en sloepeigenaren willen een
boot die superstrak in de lak staat en glanst als een spiegel. Verder
worden boten regelmatig buiten geschilderd. Dat stelt hogere eisen
aan de verf dan wanneer deze binnen, in perfect geconditioneerde
spuitruimten, wordt aangebracht. Oplosmiddelhoudende verven
voorzien in beide behoeften.”
HISWA-RECRON houdt de vinger aan de pols als het gaat om de balans tussen milieubelasting, duurzaamheid, kwaliteit en esthetiek in
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VVVF ONTWIKKELT FACTSHEET
VOOR JUISTE VERKOOP
ANTIFOULINGPRODUCTEN
DOOR WEBSHOPS
Antifoulingproducten die niet bestemd
zijn voor consumenten – maar uitsluitend voor professioneel gebruik – kwamen daar in het verleden wel terecht.
Daarom benaderde de VVVF twee jaar
geleden proactief handelaren en ontwikkelde de brancheorganisatie een factsheet. Doel is om ervoor te zorgen dat de
verkoop van antifoulingproducten door
webshops ook via geldende wetgeving
plaatsvindt. Momenteel benadert de
VVVF webshops opnieuw omdat er een
groot Europees handhavingsproject
qua online verkopen plaatsvindt en vele
webshops niet aan de wetgeving voldoen. De focus ligt nu vooral op het niet
vermelden van gevaarsinformatie van
het mengsel op de website voordat een
consument het product kan bestellen.

Invasieve exoten op de
scheepsromp
Scheepsrompen zijn een uitgelezen vervoermiddel voor planten, dieren en andere
organismen. Deze verspreiden zich zo over
de hele wereld en komen terecht op plekken
waar ze van nature niet voorkomen. Een
deel van hen voelt zich daar prima thuis
en vermeerdert zich snel. “Deze invasieve
exoten zorgen ervoor dat inheemse planten
en dieren gedeeltelijk of zelfs geheel uitsterven. Zij hebben in hun nieuwe omgeving
geen natuurlijke vijanden en kunnen zo gevoelige (mariene) ecosystemen verstoren.
Dit is een even groot risico voor klimaat,
natuur en milieu als bijvoorbeeld oplosmiddelen. Niet voor niets noemt de VN het verlies aan biodiversiteit een ‘silent killer’”, zegt
Albert Willemsen van de Industrial Council
of Marine Industry Associations (ICOMIA).
70 procent van de invasieve exoten verspreidt zich over de wereld via het oppervlaktewater. Willemsen constateert

dat overheden hun pijlen lange tijd alleen
richtten op de biociden in antifoulingverven.
“Het probleem van de invasieve exoten
bleef onderbelicht. Maar gelukkig staat het
onderwerp inmiddels hoog op de internationale agenda. Eind 2018 hebben de Internationale Maritieme Organisatie, het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties
(UNDP) en de Global Environment Facility
(GEF) het GloFouling-project opgezet. Doel
hiervan is om goede praktijken te ontwikkelen om de verspreiding van invasieve soorten in oceanen, zeeën, meren en rivieren te
voorkomen.”

Maatwerk
De verfindustrie werkt hard aan antifoulingverven zonder of met minder biociden. Willemsen denkt dat de toekomst sowieso ligt
in meerdere maatregelen tegelijk. “Denk
aan nieuwe antifoulingsystemen of combinaties van antifoulingverven met uv-licht
die de aangroei tegengaan of antifouling
coatings met ultrasone geluidsgolven. In

alle gevallen is het belangrijk om de boten
regelmatig schoon te maken. Hierbij moet
het afvalwater wel worden opgevangen en
behandeld, voordat het wordt afgevoerd
naar het rioolwater.” In Nederland is sinds
1990 de afvalwaterbehandeling ingevoerd
en inmiddels jarenlang een speerpunt bij
de Nederlandse overheid en maritieme
industrie.
Hij adviseert om per regio (o.a. de regionale
zeeconventies binnen de EU-wetten) in de
wereld te bekijken op welke manier schepen
het beste behandeld kunnen worden om
aangroei te voorkomen. “Afhankelijk van
onder meer het klimaat en het zeeleven
moet een land of regio – denk aan de Baltische zee of Middellandse zeeregio- dan de
beste optie(s) kiezen. Boten in de Caraïben
bijvoorbeeld kunnen niet zonder antifoulingverven en hebben sterkere systemen nodig
dan bijvoorbeeld op binnenwateren in de
noordelijke regio’s; anders hebben ze binnen
twee tot drie weken een enorme ‘baard’.”
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de verf- en coatingproducten van de toekomst. “We weten de VVVF
te vinden, we kennen de mensen daar goed. En onze Europese
evenknie werkt nauw samen met CEPE, de Europese koepelorganisatie van de verf- en drukinktindustrie. Een oplosmiddelarme verf
vinden die net zo mooi glanst én blijft glanzen als de huidige verven
– dat is de heilige graal.”
Een nieuwe ontwikkeling in de watersport is het varen met draagvleugels (foils) en dus hogere snelheden, dat steeds populairder
wordt. Dat heeft gevolgen voor de conservering van de verf van
de boten, aldus Van den Heuvel. “Bij hogere snelheden slijt de verf
sneller. Het lijkt me goed als de verfindustrie hierop gaat inspelen.
Misschien zijn er parallellen te trekken met de verf voor vliegtuigen.”

Antifouling
De coatings voor de onderkant van het schip zijn weer een ander
verhaal. Zogeheten antifouling-verven (anti-aangroei) moeten de
romp van een schip onder het wateroppervlak vrijhouden van ongewenste kleine organismen, mosselen en algen. Traditioneel zijn
aan antifouling-verven biociden toegevoegd – stoffen zoals koper of
koperverbindingen, die organismen doden.
Voor biocidehoudende antifouling geldt een streng toelatingssysteem. In Nederland nog strenger dan in de rest van Europa. “De
Nederlandse overheid wil zoveel mogelijk voorkomen dat biociden
via de schepen in het oppervlaktewater terechtkomen. De Rijn en de
Maas zijn immers belangrijke drinkwaterbronnen voor ons land. Het
College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB)
bepaalt welke antifouling is toegestaan. Bij deze beoordeling gaat
het om de verontreiniging van het maritieme milieu, maar ook om
de risico’s bij het aanbrengen en verwijderen. Op dit moment zijn er
ongeveer tien antifoulingproducten toegestaan.”
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het CTGB, RIVM,
HISWA-RECRON en de VVVF praten met elkaar over mogelijke
milieuvriendelijke alternatieven voor de toekomst. Ook hier gaat het
erom een evenwicht te vinden tussen een goede werkzaamheid
en minimalisatie van de schadelijke milieugevolgen, benadrukt Van
den Heuvel. “Een aantal verfproducenten steekt veel energie in de
zoektocht naar andere antifoulingsystemen. Met minder of geen
biociden, of met een dezelfde hoeveelheid biociden maar een langere levensduur. Dit is echter een kwestie van de lange adem: deze
producten zijn niet één, twee, drie op de markt.”

Praktijktest
Ondertussen ontstaan er steeds meer alternatieven, al dan niet in
combinatie met verf. “Denk aan een oplossing dat de kiel in antifouling wordt gezet en de romp met een ander product wordt behandeld. Kleinere boten, zoals sportboten en sloepen, kunnen ook droog

‘WE VRAGEN
CONSUMENTEN
OM MIDDELEN MET
MINDER BIOCIDEN
TE GEBRUIKEN’

worden gestald, bijvoorbeeld met behulp van speciale bootliftsystemen. Kortom: het kan op meerdere manieren, als het eindplaatje
maar is dat er minder biociden in het water terechtkomen.”
Op verzoek van het ministerie hebben HISWA, Milieu Centraal en
Waterrecreatie Nederland vorig jaar een praktijktest gehouden met al
bestaande milieuvriendelijke alternatieven voor antifouling-producten.
Denk aan verven gebaseerd op siliconen die zo hard zijn, dat organismen niet de kans krijgen zich vast te hechten, of aan schoonmaakrobots die de romp onder handen nemen. Deze producten werden
aangebracht op boten op een locatie aan zoetwater én op een locatie
in zout water. “De resultaten waren bemoedigend. Het voordeel is
dat deze producten meerdere jaren meegaan, nadeel is wel dat deze
alternatieven een stuk duurder zijn. Booteigenaren moeten dus een
behoorlijke investering doen als ze willen overstappen.”
HISWA-RECRON voert ook een campagne om de watersporter en
recreant bewust te maken van de antifouling-problematiek. “Niet
alle consumenten hebben het besef dat de biociden in het watermilieu terechtkomen. Wij vragen hun dus om na te denken over het
product dat ze onder hun boot smeren, te overwegen om eens een
jaartje over te slaan of middelen met minder biociden te gebruiken.”

Elektrisch varen
Tot slot: wat doet de watersportsector zelf om te verduurzamen?
“De maatregelen en inspanningen zijn erop gericht om de uitstoot
van schadelijke stoffen uit de uitlaat van boten te reduceren. Met
een Europese richtlijn als drukmiddel proberen fabrikanten schonere scheepsmotoren te maken. Daar zijn nog wel wat innovatie- en
productieslagen te maken. Ondertussen groeit het elektrisch varen
langzaam maar zeker. De auto-industrie is een belangrijke trekker,
alleen al omdat de R&D-gelden daar vele malen hoger zijn dan in
onze sector. Tegelijk moet een elektrische motor voor de watersport en de jachtbouw voldoen aan andere, specifieke eisen. In
een boot is het nu eenmaal een stuk vochtiger dan in een auto.
Iets anders is dat er hogere vermogens worden gevraagd. Want
anders ontstaan er, zeker voor grotere schepen, heel gauw actieradius-problemen.”
#55/2020 VERF& INKT 23

