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Varende maaimachine moet einde
maken aan overlast fonteinkruid in
Gooimeer
In de strijd tegen het woekerende fonteinkruid op de randmeren is een nieuw
middel ingezet:
een enorme maaimachine met een zeven meter breed ponton met enorme messen.
Dit apparaat moet de wateren bevrijden van de waterplant en vaart op dit moment
over het Gooimeer.
De machine komt uit de koker van Stichting Maaien Waterplanten Randmeren. Een zeven meter
breed ponton is voorzien van een maaibalk met messen. Het gemaaide kruid wordt op een ijzeren
loopband opgevangen en daarna met een hooivork op een grote stapel gelegd.
Dit apparaat wordt weer vooruit gevaren door viskotter HK3 Aaltje. Een varende grasmaaier dus.
Het geknipte fonteinkruid wordt naar een hovenier gebracht waar het wordt gemengd met ander
tuinafval, om het daarin te composteren. In een eerder artikel van NH Nieuws liet ecoloog Harm
van der Geest weten dat maaien een 'kansloze exercitie' is. De planten zouden nog meer
verspreiden omdat ze los drijven. Maar met de maaimachine van de stichting
is dit probleem getackeld. Voorheen moest het geknipte fonteinkruid aan boord worden gevist
met netten. Zwaar werk waarbij ook
andere planten en kleine visjes als
nevenschade aan boord werden
gevist. Deze machine voorkomt dit,
doordat het minimaal 60 centimeter
boven de bodem blijft. "Op de bodem
groeiende planten blijven staan en
vissen worden niet opgevist", legt
Kees Kooijman van Stichting Maaien
Waterplanten Gooimeer. Naast de
uitvoerders en bedenkers zijn ook de
opdrachtgevers van het project
tevreden met hoe het prototype
werkt. Rita Braam - van Valkengoed,
van Coörperatie Gastvrije Randmeren, heeft meerdere gemeenten en provincies bij elkaar
gebracht om dit project te helpen subsidiëren. "Met verenigde krachten krijg je dit voor elkaar."

Wat is het probleem?
De wildgroei van fonteinkruid is in heel Noord-Holland een groot probleem. Onder anderen in het
Gooimeer en Markermeer varen watersporters vaak tegen de woekeraar aan en komen de
schroeven van de boten vast te zitten in het kruid. In het lokale radioprogramma NH Gooi de
Lunchclub laat Mark van den Brink van de KNRM Huizen al weten dat hij het erg druk heeft met
de woekeraar. "Boten komen helemaal vast te zitten met de schroef van de motor in de planten.",
legt hij uit.
Het gaat zelfs zo ver dat de reddingsbrigade zelf slachtoffer kan worden van het venijnige plantje.
"Wij varen met een waterjet en hebben er ook last van als het kruid in onze jet terecht komt.
Dus wij moeten zelf ook uitkijken."
Ook vertelt Van den Brink over de site waterplanten.nu die dit jaar in het leven is geroepen.
Daarop is precies te zien wat de huidige situatie in de randmeren is en wat de maairoutes en gebieden zijn. Kijkend naar de vaarroute van de machine is duidelijk te zien dat er nog een groot
gebied te gaan is. Klik voor meer informatie op onderstaande link.
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/307237/varende-maaimachine-moet-einde-maken-aan-overlast-fonteinkruid-in-gooimeer
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Pechhulp voor watersporters door
heel Nederland
Dit voorjaar hebben wij mogen ervaren hoe het is om op een mooie pinksterdag, in “the
middle of nowhere”, pech te krijgen met de boot.

Wat te doen?
We zijn wat gaan googelen en vonden toen al heel snel de site van de botenwacht.
We werden nog diezelfde dag fantastisch geholpen en zijn lid geworden van de organisatie.

Wat is de Botenwacht?
Botenwacht Nederland helpt al sinds 2003 pleziervaarders op weg die zijn getroffen door pech
met de boot. Hiermee is Botenwacht de officiële pechhulporganisatie die directe technische
hulp verleent bij pech op het water.

Slechts

89,-

Per jaar

---------------------------------------------------------

Ʋ
Ʋ
Ʋ
Ʋ
Ʋ
Ʋ
Ʋ

Sinds 2003 de officiële pechhulpdienst
Pechhulp voor watersporters
Landelijke dekking
24/7 bereikbaarheid
Uniek in Nederland
Beoordeeld met een 8,7
Onbezorgd het water op

Voor meer informatie klik op onderstaande link;
www.botenwacht.nl
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Varen zonder waterplanten
Download de webapp.
Tot stilstand komen in een veld waterplanten of taaie stengels in je schroef. Watersporters
in het Zuidelijk IJsselmeergebied kennen het probleem. Toch zijn er genoeg plekken waar
je zonder hinder kunt varen. Je moet alleen weten waar. De webapp Waterplanten.nu geeft
de waterrecreant en watersporter een duidelijk beeld van de zones waar gevaren kan
worden en waar je hinder kunt verwachten. De webapp geeft ter plekke
de waterplantsituatie weer voor het hele gebied onder de Houtribdijk tot aan het
Ketelmeer.
Onderstaand de link naar de site van het watersportverbond. Hier kunt u de app
downloaden.
www.watersportverbond.nl/nieuws/varen-zonder-waterplanten-hinder-met-de-webapp

Overzichtskaart
vuilwaterinnamepunten
I.v.m. de ontwikkelingen rond de verzegeling van de afvoer van het zwarte water
aan boord van de recreatievaart. Vragen wij uw aandacht en medewerking voor
het volgende;
Waterrecreatie Nederland heeft de opdracht gekregen om de informatie rond de
vuilwaterinname punten in Nederland te actualiseren.
Hiertoe is de viewer “Vuilwater innamepunten Nederland” ontwikkeld waarin
opgenomen alle bekende innamepunten.
Door heel Nederland zijn vuilwaterinnamepunten te vinden.
Op de Overzichtskaart Vuilwaterinnamepunten ziet u een overzicht van alle
bekende vuilwaterinnamepunten in Nederland. In opdracht van het Ministerie van
I & W is Waterrecreatie Nederland bezig met een update en uitbreiding van deze
kaart.
Help mee! Voor deze update roepen we de hulp van waterrecreanten in! We zijn
op zoek naar extra informatie over de status van vuilwaterinnamepunten in
Nederland. Hiervoor maken we gebruik van een melder waarmee u extra
informatie door kunt geven. Gebruik de melder voor het geven van deze extra
informatie of om de huidige informatie te corrigeren.
Naar de Melder Vuilwaterinnamepunten
Hartelijk dank voor de hulp. S.v.p. deel dit bericht a.u.b. met uw mede watersporters.
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CE-markering recreatievaartuigen
Op vrijwel de meeste recreatievaartuigen in Nederland zul je een plaatje met een CE-markering
aantreffen. Is dat verplicht? En welke informatie staat er op zo’n label? In dit artikel leggen we je
uit wat de CE-markering van een boot inhoudt en waarom deze belangrijk is om veilig te kunnen
varen.
Wet pleziervaartuigen
Alle nieuwgebouwde of door particulieren of importeurs van buiten de Europese Unie ingevoerde
recreatievoertuigen met een lengte tussen de 2,5 en 24 meter moeten voldoen aan bepaalde milieu- en
veiligheidsregels en -voorschriften. Deze regels zijn vastgesteld in de Wet Pleziervaartuigen 2016, waar
deze vaartuigen dus onder vallen. Voor bijzondere vaartuigen zoals kano’s, SUP’s, waterfietsen of
surfplanken geldt die wet niet.
CE-markering
Een van de eisen waaraan vaartuigen moeten voldoen, zoals bepaald in de Wet Pleziervaartuigen, is dat
ze zijn voorzien van een CE-markering. Die CE-markering is een Europees productlabel voor vaartuigen
die voldoen aan de Europese eisen op het gebied van constructie, uitrusting, uitstoot en milieu. Je ziet de
CE-markering vaak in de vorm van een ‘bouwersplaatje’ aan boord van recreatieschepen. Het plaatje moet
worden aangebracht op een zichtbare plaats vanaf de stuurstand. Daarnaast moet er een zogenoemde
WIN-code (Watercraft Identification Number) of rompidentificatienummer, zijn aangebracht aan
stuurboordzijde op de spiegel van het vaartuig. Ook is het verplicht de gebruikershandleiding te
overhandigen als een boot in de handel wordt gebracht.
Bouwersplaatje
Op het bouwersplaatje staat de volgende informatie:
•
•
•
•

•

•

de naam van de fabrikant;
de CE markering;
de ontwerpcategorie;
de maximale
belasting aanbevolen
door de fabrikant;
het maximale aantal
personen aan boord
dat is aanbevolen
door de fabrikant.
Voorbeeld (Bron: ILT)

Op dit plaatje kun je dus in één oogopslag zien voor welk type wateren jouw boot ontworpen is. Categorie
A staat voor oceaan, B voor zee, C voor kust en D staat voor beschutte wateren. Ook zie je met hoeveel
mensen aan boord je veilig zou kunnen varen en of jouw boot niet te zwaar beladen is voor een veilige
tocht.
Technisch dossier
Fabrikanten van pleziervaartuigen moeten een technisch dossier aanleggen van het pleziervaartuig (of
onderdeel) dat ze in de handel brengen. Zij moeten zo'n dossier 10 jaar bewaren. Hiermee kunnen zij
aantonen dat het vaartuig aan de veiligheidseisen voldoet. Bouw je zelf een boot? Dan hoeft deze niet te
voldoen aan de voorwaarden van Wet pleziervaartuigen 2016, mits de boot niet binnen 5 jaar na bouw
wordt doorverkocht. Er gelden dan andere regels, je leest ze op de website van de Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT).
Verplicht
De CE-markering, WIN-code, verklaring van overeenstemming en de gebruikershandleiding zijn verplicht.
Biedt een verkoper een nieuw pleziervaartuig te koop aan zonder deze zaken, dan is hij in overtreding. De
koper moet zich in dat geval afvragen of het pleziervaartuig wel veilig is.
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Keuring en toezicht
De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op de Wet pleziervaartuigen met name waar het
gaat om het aanbrengen van de CE-markering en de verantwoordelijkheden van de fabrikanten,
distributeurs en importeurs. De ILT ziet erop toe dat de CE markeringen terecht worden aangebracht en
kan handhavend optreden wanneer dat niet het geval is. De ILT heeft drie instanties aangewezen die
pleziervaartuigen mogen keuren om CE-markeringen te verstrekken: het Dutch Certification
Institute , EMCI-register en het European Certification Bureau Nederland.
Meer informatie over de Wet pleziervaartuigen, CE-markering en een handleiding voor bouwers en
importeurs staat op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Wimpel Gooierhaven

Laat zien dat u lid bent van WSV Gooierhaven en bestel uw nieuwe wimpel.
Kosten: € 10 inclusief verzendkosten. Over te maken op rek. nr. NL26 INGB 0000 7318 05
t.n.v. WSV Gooierhaven onder vermelding van: “Wimpel” en het verzendadres.
Wij zorgen dan dat u z.s.m. de wimpel ontvangt.
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Botenshow Sneek 4, 5 en 6
november
MOTORBOOT SNEEK, EEN UNIEKE BOTENSHOW IN SNEEK
Motorboot Sneek najaar show is er weer op 4, 5 en 6
november 2022!
Motorboot Sneek is een unieke botenshow in Sneek, inmiddels
uitgegroeid tot de grootste motorjachten show van het Noorden. Het event vindt plaats op
locatie van de organiserende werven die u gedurende het evenement allemaal kunt bezoeken.
Zo maakt u in één keer kennis met alle verschillende jachten én krijgt u direct een ‘kijkje
achter de schermen’. Op elke locatie wordt u onder het genot van een hapje en drankje ook
geïnformeerd over de laatste trends en noviteiten. Opgeteld is Motorboot Sneek hét event voor
het vinden van uw droomboot!
2 KEER PER JAAR EEN BREED EN WISSELEND MOTORJACHTEN AANBOD
Sneek, hét watersport hart van Friesland. Met de vele werven en de watersport gerelateerde
bedrijven in de omgeving is er veel kennis en aanbod aan motorjachten. Deze krachten zijn
gebundeld en vormen samen de basis van Motorboot Sneek, het evenement met een breed en
wisselend aanbod aan jachten.
Motorboot Sneek organiseert twee keer per jaar een show. Zo vindt in het eerste weekend
van april de voorjaarsshow plaats; laat u zich nog vóór het vaarseizoen informeren over de
laatste innovaties, óf wordt u eigenaar van een nieuwe motorboot? Na de zomer bent u
misschien tot de ontdekking gekomen dat u andere wensen heeft, in het eerste weekend
van november wordt de najaar show georganiseerd.
Bezoek de site voor meer informatie en het plannen van uw route.

www.motorbootsneek.nl
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Kennismaken met:
Op deze pagina laten wij u kennis maken met verschillende personen binnen uw
vereniging. Deze keer Eugene Popma voorzitter WSV Gooierhaven.
1. Hoelang ben je met Watersport bezig?
Mijn eerste zeilervaring had ik tijdens de lagere school,
op het Pikmeer in Grouw.
2. Wat voor type was je eerste boot?
Het eerste bootje waar ik in zeilde was een Piraatje, een
klein houten scheepje, waar je net met zijn tweeën in paste.
3 Met wie vaar je altijd?
Vaak vaar ik alleen, maar vrienden en familie mogen graag
aan boord stappen. Elke zomer vaar ik met twee andere
schepen enkele weken door Friesland en op het IJsselmeer.
4 Wat gaf de doorslag voor de aankoop van de huidige boot?
Aangezien mijn werk me altijd buiten Nederland bracht, kon ik de “Zwerver”, een
Dartsailer 30, pas na mijn pensioen kopen. Comfort was belangrijker dan ultieme
zeileigenschappen.
5 Was het wel eens spannend aan boord?
Op het IJsselmeer, tijdens een snelle weersverandering, is het er wel eens ruig aan
toe gegaan. Ik vermoed dat de schipper zich meer zorgen maakte dan dat het schip
nodig vond.
6 Wat is je favoriete vaargebied?
De ruimte van het IJsselmeer, de schoonheid van Friesland en de weidsheid op de
Waddenzee.
7 Wat was je mooiste vaartocht?
Twee jaar terug voeren we met drie schepen
een paar weken door Friesland, waarbij
o.a. het Lauwersmeer bezochten. Mooi
steden en dorpen, schitterende natuur en
goed gezelschap is natuurlijk erg belangrijk.
8 Hoelang breng je jaarlijks door op het
water?
Het eerste jaar was ik ongeveer drie
maanden op het water, het was toen een
prachtige zomer. Dit jaar, door
rugproblemen, heel wat weken minder.
9 Wat wordt je volgende boot?
Deze boot heb ik in de afgelopen jaren weer
in een perfecte staat gebracht. Ze gaat
nog heel lang mee. De schipper is erg happy met de “Zwerver”!
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