
         

 
Er zijn verschillende regels en wetten welke ons milieu beschermen. Binnen dit kader geven we een 
richtlijn aan waarbinnen het werkzaamheden bij Neptunus in de Koornwaard plaats moet vinden.  
 
1. Werkzaamheden op, boven of aan het water  
Nabij het oppervlaktewater mogen geen werkzaamheden plaatsvinden welke stoffen in het 
oppervlaktewater brengen. Hierbij kun je denken aan:  
- Afvalstoffen  

- Verontreinigde stoffen  

- Schadelijke stoffen  
 
In basis komt het erop neer dat er geen slijp- schuur- of schilderwerkzaamheden mogen uitgevoerd 
worden als je boot in het water ligt. De uitzondering hierop betreft licht schuur- en schilderwerk 
waarbij voldoende maatregelen zijn getroffen om vervuiling van oppervlaktewater te voorkomen. Er 
mag geen langdurig overlast in de haven ontstaan. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden 
dient je boot aan de hellingsteiger te liggen. Dit kan alleen in overleg met de havencommissaris.  
 
2. Werkzaamheden op de wal  
2.1. Afspuiten van je boot  
Het afspuiten van je boot mag op het vlakke geasfalteerde deel boven aan de helling. Omdat dit 
terrein -door het zware vracht verkeer- een beetje verzakt is, wordt tijdens spuitwerkzaamheden een 
tijdelijke maatregel geplaatst om ervoor te zorgen dat het verontreinigde spuitwater naar de speciale 
put geleid wordt. De gebruikers van de hoge drukspuit moeten erop toezien dat het verontreinigde 
spuitwater ook in de put terecht komt.  
 
2.2. Werkzaamheden aan je boot op de wal  
We bieden de mogelijkheid om zowel in de winter als in de zomer op de kant aan je boot te werken. 
Ook hier geldt dat in het onderliggende terrein geen stoffen terecht mogen komen.  
Schuren, verven, boren, hakken en breken vindt plaats op de wal. Alle vrijkomende afvalstoffen (stof, 
slijpsel en grotere stukken) dienen opgevangen te worden en gescheiden verwerkt te worden op de 
hiervoor bestemde locaties binnen de jachthaven. Er komen hiervoor meer containers.  
We schuren met schuurmachines waarop een stofzuiger is aangesloten. Bij verven, boren, hakken, 
breken en dergelijke moet een deugdelijk en ruim bemeten zeil onder de boot zijn aangebracht. 
Hiermee kunnen de afvalstoffen worden opgevangen.  
Het zeil dient iedere dag na afronding van de werkzaamheden schoongemaakt en opgeruimd te 
worden.  
 
2.3. Gescheiden afval inzamelen  
Voor de verschillende afvalstoffen zullen speciale afvalbakken komen. Ook voor verfblikken, kwasten, 
rollers etc. komt een aparte afval bak.  
 
2.4. Boetes  
Eventuele bekeuringen, boetes of dergelijke welke de vereniging ontvangt zullen op de vervuiler(s) 
verhaald worden.  
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TIP: Milieuvriendelijk 
Er zijn tegenwoordig milieu vriendelijke producten op de markt zie hiervoor bijgaande links.  

Antifouling: https://www.varendoejesamen.nl/overig/alternatieven-antifouling  
Koelvloeistof: https://groenewatersporter.nl/?product=van-wees-oil-koelvloeistof Richtlijnen 
verrichten van werkzaamheden aan je boot in de Koornwaard  
WV Neptunus ’s-Hertogenbosch, 17 oktober 2021. Bladzijde 2 van 2  

  
 

Beknopte Wet en regelgeving  
Jachthaven valt onder Activiteitenbesluit, Inrichtingstype A  
Waterwet paragraaf 6.2  
Het is verboden om stoffen in het oppervlaktewater te brengen, tenzij middels een vergunning of 
vrijstelling hiervoor toestemming is verleend. Onder stoffen wordt verstaan:  
- afvalstoffen  

- verontreinigende stoffen  

- schadelijke stoffen  
 
Hiermee is bepaald dat (klus)werkzaamheden aan vaartuigen, waarbij afvalstoffen vrijkomen 
(stof, slijpsel, vloeistoffen etc.) ten alle tijden buiten het water dienen plaats te vinden.  
Bovenstaande geldt óók voor stoffen die niet bij (klus)werkzaamheden vrijkomen, zoals het lozen 
van boordtoiletten, huishoudelijk afval, uitwerpselen van dieren, bilgewater etc.  
Activiteitenbesluit, Paragraaf 3.3.5,  
 
Bij meer als 50 ligplaatsen en hobbymatig onderhoud aan pleziervaartuigen  
Afvalstoffen:  
Gescheiden afvalinzameling voor:  

- vet en olie voor consumptie  

- smeervet en afgewerkte olie  

- olie- en vethoudend afval  

- slijpsel/zaagsel/stof verf, lak en antifouling  

- metaal  

- hout  
 
Afvalwater:  

- Meer als 50 ligplaatsen, waaronder inbegrepen pleziervaarschepen met een 
binnenboordmotor dan bilgewater innemen -> kan in vuilwaterriool  

- Meer als 50 ligplaatsen, waaronder minimaal 50 pleziervaartuigen met vaste afsluitbare 
verblijfsruimte dan ook huishoudelijk afvalwater en chemisch toiletafvalwater innemen  

- Bovenstaande betekent dat er geen onderhoud aan schepen in het water mag 
plaatsvinden!  

- Schuren, verven, boren, hakken en breken vindt plaats op de wal. Alle vrijkomende 

afvalstoffen (stof, slijpsel en grotere stukken) dienen opgevangen te worden en 

gescheiden verwerkt te worden op de hiervoor bestemde locaties binnen de jachthaven 


