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1. Inleiding 
 

Met de Coronapandemie is er veel aandacht geweest in de media voor geluidsoverlast op het wegennet. 

Het ging daarbij vooral over motorrijders die zich niet aan de geluidsnormen en verkeersregels houden, 

met hinder voor wandelaars, fietsers en bewoners.  

Hoe staat het echter met de geluidsoverlast op onze waterwegen? Zeker nu de Nederlandse 

vakantievierder het vertier in Nederland zoekt. Duidelijk is dat de recreatiesector het goed doet. Motorboten 

en waterscooters, zowel nieuw als tweedehands, zien recordcijfers in de verkoop.  

In de Volkskrant van 28 juli 2020 geeft Paul Onkenhout voor de Biesbosch een deprimerend beeld van de 

overlast van de watersport. Met Pinksteren was er sprake van filevaren waarbij Staatsbosbeheer kreken 

moest afsluiten omdat er geen doorkomen meer aan was. Tijdens zijn bezoek aan de Biesbosch samen 

met de boswachter op een relatief rustige dag was er sprake van een speedboot met ‘drie kaalgeschoren 

en mogelijk onder invloed verkerende inzittenden, type voetbalhooligans’ die met een absurd hoge snelheid 

passeerde. Overlast bestaat volgens Onkenhout uit, snelheidsovertredingen te water, illegaal kamperen, 

illegale houtkap, illegale kampvuren, keten en picknicksets die in vlammen op gaan, slagbomen die worden 

opengebroken, en; jongeren, vuurwerk en keiharde techno.  

Aangegeven wordt dat het een wonder mag heten dat de Biesbosch als natuurgebied zijn waarde heeft 

weten te behouden. Vanwege haar uniciteit maakt de Biesbosch deel uit van een Europees netwerk van 

natuurgebieden, Natura 2000, met een beschermde status. 

De Biesbosch is een typisch voorbeeld van de bedreiging van natuurgebieden door de excessieve 

toename van de recreatie op het water met alle uitwassen van dien. Hoe staat het echter met onze steden 
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en de recreatie op het water daar? In dezelfde editie van de Volkskrant van 28 juli 2020 schrijft Cincy 

Hoetmer een column over haar ervaringen in Amsterdam waar haar ouders een woonboot hebben liggen in 

één van de grachten.  

Het beeld dat zij schetst van het veranderende karakter van de recreatie te water geeft een vergelijkbaar 

beeld als voor de Biesbosch. Zij stelt:  

 “Vroeger waren ze alleen maar vervelend omdat ze veel te hard voorbijvoeren, waarbij golven ontstonden, 

die bij ons in de woonark de lampen heen en weer lieten zwaaien en waardoor wij onze thee morsten. 

Later kwam daar herrie bij. Dan stonden ze met z’n allen op zo’n bootje, in hun lichtblauwe korte broeken 

(de mannen) en Ibiza-jurken (de vrouwen) te dansen op keihard versterkte elektronische muziek. Glaasje 

rosé erbij en onder elke brug lekker gillen, want waar niet gegild wordt is het niet feestelijk. Of de ándere 

soort bootjesmensen, die meezingen met luide Nederlandstalige muziek en bier drinken. En dan 

wildplassen en - poepen, want al die drank en hapjes moeten er ook weer uit”.  

Naast de pleziervaart speelt nog de kwestie van de binnenvaart. Deze heeft een groot voordeel 

milieutechnisch gezien ten opzichte van het vrachtverkeer over de weg. Daar is geen discussie over. Daar 

staat tegenover dat de overheid weinig oog heeft voor de overlast veroorzaakt door dezelfde binnenvaart, 

juist vanwege het milieuvoordeel. Zoals aangegeven in een RIVM rapport , is de uitstoot van schadelijke 

stoffen en de geluidsoverlast van met name de oudere binnenvaartschepen aanzienlijk. Veel steden 

hebben milieuzones ingevoerd met inrijverboden voor oudere dieselvoertuigen vanwege de schadelijke 

effecten van emissies voor de volksgezondheid. Er is geen reden om op dezelfde gronden de emissies 

door de binnenvaart buiten beschouwing te laten en maatregelen te treffen. 

 
In het onderstaande willen wij de overlast en schadelijke gevolgen van de pleziervaart en binnenvaart aan 

de orde stellen. Wij doen dit aan de hand van een aantal voorbeelden. Het betreft de overlast van 

vaartuigen op de Lek bij de gemeenten Vijfheerenlanden en Lopik en de Hollandsche IJssel met de 

gemeenten Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Krimpenerwaard en Zuidplas.  

 
  



 

Pagina 3 van 10 

2. Ervaringen 
 

De Lek 

Het beheer van de Lek valt onder Rijkswaterstaat. Op de Lek gelden over het algemeen geen 

snelheidsbeperkingen behoudens een aantal korte trajecten waar vanwege de veiligheid en/of overlast 

voor omwonenden een snelheidsbeperking van <20 km/u is ingesteld. 

Een voorbeeld van een plaats waar veel 

overlast van watersport wordt ervaren is 

op de rivier ter hoogte van het stadje 

Ameide en Recreatiegebied Salmsteke 

(Lopik). De Lek wordt onder normale 

omstandigheden al druk gebruikt door 

vrachtschepen maar in de 

zomermaanden tijdens mooi weer 

voegen zich daar tientallen bezitters van 

speedboten/powerboten en 

waterscooters bij.  

De grote toeloop ter plaatse wordt mede 

veroorzaakt door de aanwezigheid van 2 

trailerhellingen met ruime parkeerruimte 

die door het Recreatieschap Utrecht 

(Lopikse-zijde) en de Gemeente Vijfheerenlanden (Ameidense-zijde) geheel gratis(!) ter beschikking 

worden gesteld. Deze gratis faciliteiten hebben een dusdanig aanzuigende werking dat botenbezitters uit 

een groot deel van midden Nederland met hun trailers over de smalle dijkwegen in optocht met de ook 

ruimschoots rond toerende motoren naar deze locatie(s) rijden. Bij de trailerhelling aangekomen wordt de 

powerboot/waterscooter te water gelaten, de auto met nog aangekoppelde trailer geparkeerd en wordt een 

plekje op het strand gezocht zo dicht mogelijk bij de trailerhelling.  

Bestuurders van waterscooters 

begeven zich over het algemeen niet 

verder dan 300 meter van het op het 

strand ingenomen plekje en cirkelen de 

hele dag rond op een relatief klein 

wateroppervlak, ‘bewonderend’ 

gadegeslagen door de meegekomen 

familieleden of vrienden. Doordat de 

locatie(s) van de trailerhellingen dicht 

bij het centrum van Ameide en het 

Recreatiegebied Salmsteke zijn 

gelegen, wordt op mooie dagen 

continue overlast ervaren door de inwoners en rustzoekende recreanten. Vanwege voortdurende klachten 

in het verleden is door Rijkswaterstaat tussen Jaarsveld en Ameide een <20 km/u zone ingesteld; als 

iedereen zich aan deze snelheid zou houden dan zou de overlast behoorlijk teruggebracht kunnen worden. 

Niets is echter minder waar; er is eigenlijk niemand die zich hier ook maar iets aan gelegen laat liggen; er 

varen regelmatig waterscooters en powerboten voorbij met snelheden boven de 100 km/u (!). De 

geluidsbelasting op de gevels van de huizen op de Lekdijk komt met regelmaat gemakkelijk boven de 

80dB(A). In deze omstandigheden buiten in de tuin of op het balkon zitten geeft ongeveer dezelfde 

‘sensatie’ als het bijwonen van een motorcross wedstrijd of wonen naast een bos dat door kettingzagen 

wordt omgehaald. 
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De laatste jaren is het vermogen van waterscooters en daarmee de overlast behoorlijk toegenomen. 

Waterscooters met 300 pk zijn vandaag de dag geen uitzondering 

meer. Deze snelheidsmonsters kunnen snelheden bereiken tot wel 

130 km/u. Rijkswaterstaat of andere instanties laten zich helaas 

zelden zien en geven desgevraagd aan niet de manpower te 

hebben om handhavend op te treden. Los van de geluidsoverlast is 

de veiligheid in het geding. Op drukke dagen komen gevaarlijke 

situaties voor zoals waterscooters die rakelings langs zwemmers 

varen en moeten binnenschippers alle zeilen bij zetten om iedereen 

te ontwijken.  

Bijzonder is dat genoemde geluidsoverlast (en bijbehorende CO2 

en stikstofuitstoot) plaats vindt binnen een straal van 500 meter van 

een aantal waardevolle Natura 2000 natuurgebieden (EU niveau) 

zoals de Achthovense Uiterwaarden en de Zouwelanden die door 

de overheid extra beschermd zouden moeten worden; helaas is 

daar wat deze overlast betreft niets van te merken. 

 

Hollandsche IJssel 

Het beheer van de Hollandsche IJssel, van Gouda 

tot aan Krimpen a/d IJssel, valt onder 

Rijkswaterstaat. De Hollandsche IJssel is tot de 

Juliana sluis een rivier waar volgens de wet geen 

snelheidsbeperkingen zijn. M.a.w. >20 km/u is 

toegestaan. Alleen een klein stuk dicht bij de Juliana 

sluis heeft de verplichting langzamer te moeten 

varen.  

Ieder vaartuig dat harder kan varen dan 20 km/u 

heeft tenminste een vaarbewijs 1 nodig. 

Waterscooters en snelle motorboten vallen 

hieronder. De actie van politie te water is gericht op 

het varen met een geldig vaarbewijs. Controle op snelheid en overlast vindt niet of nauwelijks plaats.  

De Hollandsche IJssel biedt een gevarieerd beeld aan watergebruik. Met het vergroten van de Juliana 

sluizen is het een belangrijke doorvoerader van de binnenscheepvaart geworden. Naast containerschepen 

van onder anderen de Heineken fabriek in Alphen a/d Rijn is er veel binnenvaart met zand- en 

grindschepen die laden en lossen bij Kortenoord in Nieuwerkerk a/d IJssel. Daar behoren veel oudere 

binnenvaartschepen bij. Een aantal daarvan zou meer dan welkom zijn bij het Scheepvaartmuseum in 

Rotterdam.  

Zeker bij de nauwere passages en woonlocaties bij 

Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, Ouderkerk a/d 

IJssel, Krimpen a/d IJssel en Capelle a/d IJssel is er 

sprake van conflicterend watergebruik.  

Er wordt in de rivier gezwommen, weliswaar minder 

dan vroeger vanwege de toenemende drukte en 

onveiligheid, maar gezwommen wordt er nog steeds. 

Er zijn jongeren die met surfplanken over het water 

peddelen. Motorboten die banden of drijfplanken op 

sleeptouw nemen. Bij Moordrecht en Nieuwerkerk 

zijn er veelgebruikte veerponten.  



 

Pagina 5 van 10 

Daarnaast is de Hollandsche IJssel een belangrijke route voor zeilschepen en plezierjachten. Bij de 

jachthavens zoals in Ouderkerk a/d IJssel is er sprake van overlast van partyboten met feestvierders die tot 

laat in de avond met luide muziek 

rondvaren of in de jachthaven liggen.  

Zeker bij mooie zonnige dagen zijn het 

meest in het oog springend de 

waterscooters en motorboten die met hoge 

snelheid en veel lawaai over het water 

razen. Binnen de bebouwde kom geven 

deze watergebruikers veel overlast. Het 

wordt als spannend ervaren om rond de 

binnenschepen en veerboten te cirkelen 

en rondjes te draaien bij de kades. Met de 

snelheden die gehanteerd worden neemt 

de onveiligheid toe, zijn er risico’s voor 

andere watergebruikers en is de kans op 

ongelukken groot. Het ontmoedigt ook 

andere recreanten gebruik te maken van 

de rivier. 

Recreatieplassen en vaarwateren 

In de inleiding werd verwezen naar overlast in de Biesbosch en de Amsterdamse grachten. Bij 

recreatieplassen en vaarwateren is de situatie niet anders. In dit geval valt overlast onder de 

verantwoordelijkheid van lokale overheden en waterschappen.  

Zorgelijk is dat gemeenten en 

waterschappen, bedoeld of onbedoeld, 

facilitair optreden. Een aantal aspecten 

zijn daarbij van belang. Bij de 

vergunningverlening aan bootverhuurders 

worden geen consequenties bij overlast 

meegenomen.  

Met een systeem waarbij verhuurders bij 

overlast het risico lopen hun vergunning te 

verliezen is al een groot deel van het 

probleem opgelost. Een voorbeeld is de 

jachthaven in Ouderkerk a/d IJssel met overlast van feestende jongeren op boten.  

Een ander aspect is de beschikbaarheidsstelling van trailerhellingen om vaartuigen in het water te laten. 

Een voorbeeld is de trailerhelling van het Hoogheemraadschap van Schieland aan de Schielandsche 

Hogezeedijk. Het is bij mooie dagen een populaire plek om de motorboot en waterscooter in het water te 

leggen. Via het sluisje kan naar de Hollandsche IJssel gevaren worden maar ook over de ringvaart richting 

Gouda of de andere kant uit naar Nieuwerkerk a/d IJssel. De trailerhelling van het hoogheemraadschap is 

voor het eigen onderhoud van het waterschap maar is niet afgeschermd voor ander gebruik.  

Het derde aspect zijn ontwikkelingen bij de nieuwbouw van woningen. Voor projectontwikkelaars en 

makelaars is het aantrekkelijk nieuwbouw te ontwikkelen waarbij middels het graven van grachten toegang 

verleend wordt tot vaarwater en recreatieplassen; het concept van de ‘watervilla’. De woning verkoopt beter 

en levert een hogere prijs op. Een voorbeeld is nieuwbouw in Nesselande in de gemeente Zuidplas. Voor 

milieubewegingen een ontwikkeling die aandacht vraagt. 
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3. Beleid 
In een artikel in het Hart van Holland wordt aangegeven dat de provincie Zuid-Holland een onderzoek 

gestart is naar de behoeften van mensen die aan watersport en waterrecreatie doen . Het onderzoek moet 

aantonen in hoeverre vraag en aanbod op elkaar aansluiten, en hoe bestaande voorzieningen worden 

gewaardeerd. De doelstelling van het onderzoek is knelpunten aan te pakken, bijvoorbeeld door 

waterrecreatie extra te spreiden in ruimte en tijd.  

Deze gedachtegang sluit aan bij het beleid dat 

Staatsbosbeheer voert bij de aanpak van de 

overlast in de Biesbosch. Hier wordt een systeem 

van zonering toegepast om de bezoekers al naar 

gelang hun voorkeuren over het gebied te 

verspreiden. Zoals Staatsbosbeheer zelf aangeeft, 

een eenvoudige maatregel is het niet. Er zijn tal 

van dilemma’s, plus tal van partijen met niet 

overeenkomstige belangen: de gemeenten, de 

bootverhuurders, de watersporters en 

Staatsbosbeheer zelf met als verantwoordelijkheid 

het natuurbeheer. Dat het beleid niet tot een 

vermindering van de overlast geleid heeft mag 

duidelijk zijn.  

Voor de Biesbosch wordt de noodzaak aangegeven voor meer ingrijpende maatregelen om de excessen bij 

de recreatie op het water tegen te gaan. Gesproken wordt over: ‘Nóg betere regulering van de 

bezoekersstroom, het propageren van duurzaam varen en vaarrestricties (zoals kreken in het meest 

kwetsbare deel alleen toegankelijk maken voor elektrische bootjes), een verplichte bijdrage voor 

bezoekers, een limiet aan het aantal huurboten en strenge handhaving van de regels’. 

Als kader voor het voorgenomen onderzoek van de provincie Zuid-Holland naar de watersport zijn dit 

goede uitgangspunten. Een aantal specifieke aspecten bespreken wij hieronder.  

Geluidsnormen 

Richtlijn 2013/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 betreffende 

pleziervaartuigen en waterscooters, geeft aan dat pleziervaartuigen met binnenboordmotor of met 

hekmotor zonder geïntegreerde uitlaat, waterscooter- en buitenboordmotoren en hekmotoren met 

geïntegreerde uitlaat, zo moeten worden ontworpen, gebouwd en gemonteerd dat de geluidsemissies de 

grenswaarden niet overschrijden. Bijlage I geeft de specificaties van de grenswaarden aan. Er is een 

variatie in maximaal geluidsdrukniveau van 67 dB voor de kleinere motoren tot 75 dB voor de grootste 

motoren. Ter vergelijking, de Euro 6 norm voor nieuwe personenwagens die nog maar weinig 

geluidsoverlast geven, is 74 dB(A) maximaal bij typegoedkeuring. Het betekent dat het maximale 

motorgeluid van een pleziervaartuig of waterscooter ongeveer evenveel mag bedragen als het huidige 

maximum voor een nieuwe persoonswagen.  

Het mag geen verrassing zijn dat veel pleziervaartuigen en waterscooters niet aan de normen voldoen en 

dat er geen afdoend mechanisme bestaat om hier effectief op te handhaven.  

Handhaving  

Voor de bepaling van vaarsnelheden hanteert Rijkswaterstaat de Snelvaartkaart (zie hiernaast). Zowel voor 

de Lek als de Hollandsche IJssel geeft de kaart aan dat er weinig delen zijn waar sprake is van beperking 

van de vaarsnelheden. Dit betekent een beperking in middelen om overlast tegen te gaan. Voor 

recreatieplassen ligt de verantwoordelijkheid bij de lokale overheid en bij vaarten bij het waterschap. 
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Rijkswaterstaat geeft aan dat de capaciteit om te kunnen handhaven op geluidsoverlast beperkt is. De 

werkwijze is het uitvoeren van prikacties waarbij hinderlocaties aangepakt worden. Men reageert daarbij op 

klachten van bewoners over overlast, en aandacht in de media en hanteert daarbij een regionale structuur.  

Toegepaste middelen zijn de controle op het bezit van het vaarbewijs, noodzakelijk bij een vaartuig met 

een hogere maximale snelheid dan 20 km/u, en de subjectieve waarneming van overschrijding van de 

maximale snelheid en het toegestane geluidsniveau. Overheden en zeker de waterschappen hebben 

weinig of geen mogelijkheden voor handhaving op overlast op het water en zijn daar ook niet op ingericht.  

Daarnaast is er onvoldoende aandacht voor de schade en overlast die veroorzaakt worden zoals de 

kwaliteit van leven in woongebieden en de ecologische impact in kwetsbare natuurgebieden.  

Elektrificatie 

Binnenvaart: In een artikel in de NRC van woensdag 3 juni 2020 door Milo van Bokkum wordt aangegeven 

dat een consortium van Engie, Havenbedrijf Rotterdam, ING en Scheepsmotorbouwer Wärtsila een 

netwerk aan oplaadpunten bouwt om de binnenvaart te elektrificeren. 

Bij de oplaadpunten kunnen binnenvaartschepen volle ‘batterijcontainers’ oppikken en lege achterlaten. De 

verwachting is dat al dit jaar de eerste elektrische schepen van Heineken over de Hollandsche IJssel varen 

op de route Alphen aan den Rijn-Moerdijk, met voorziene uitbreidingen richting Rotterdam en Nijmegen.  

Heineken stapt er als eerste bedrijf in, en zal vanaf eind dit jaar oplaadbare batterijen gebruiken om bier te 

transporteren vanaf de brouwerij in Zoeterwoude. Het gaat om ongeveer 70.000 biercontainers per jaar.  

De directeur van het consortium ZES dat staat voor Zero Emission Services, geeft aan dat dit een grote 

stap is in emissievrij vervoer. Binnen de transportsector, verantwoordelijk voor 21% van de CO2-uitstoot in 

Nederland, is de binnenvaart verantwoordelijk voor 5% van de uitstoot. Een gemiddeld binnenvaartschip 

vervoert de lading van 52 vrachtwagens en stoot 30% minder CO2 uit.  

Het artikel geeft aan dat vanwege klimaatdoelen de regering streeft naar verplaatsing van vervoer van weg 

naar water. Toch moet nog blijken hoe groot de stap zal zijn van ZES, waarvoor de investeringen in eerste 

instantie € 20 miljoen bedragen (€ 2 miljoen is subsidie van het Rijk). De verwachting is dat in 2030 zo’n 

150 schepen emissievrij zullen varen. Dat zou gaan om 25% van de containerbinnenvaartvloot, maar het 

totaal aantal in Nederland geregistreerde binnenvaartschepen – inclusief bulkvervoer – is enkele duizenden 

schepen, blijkt uit cijfers van het CBS. 

Het is juist om te stellen dat de binnenvaart relatief schoon is ten opzichte van het vrachtverkeer over de 

weg. Daar staat tegenover dat er veel oudere dieselschepen in de vaart zijn met hoge emissies aan stikstof 

en geluid. Naast de luchtvaart is de scheepvaart een sector die zich aan de klimaatdoestellingen van Parijs 

heeft weten te onttrekken. Dit dankzij een effectieve lobby. Hoewel het een hoopvol teken is dat ook deze 

sector de eerste stappen zet om schoner en stiller te worden, blijkt tevens dat er nog veel te doen is. Wat 

zorgen baart is het blijvend gebruik van oudere en sterk vervuilende binnenvaartschepen die veel overlast 

bezorgen en schadelijk zijn voor het milieu. Een opkoopregeling en vaarverboden bij woonlocaties en 

landschappelijk waardevolle gebieden zou een belangrijke bijdrage zijn om emissies tegen te gaan.  
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Pleziervaart: 

Elektrificatie van de vloot is ook van belang voor de pleziervaart. In een artikel van Noel van Bommel en 

Thomas Nondh Jansen in de Volkskrant van 5 september 2020 wordt uitgebreid ingegaan op de 

ontwikkeling van de elektrische buitenboordmotor. Geconstateerd wordt dat deze lichtjaren achter loopt op 

die van elektrische auto’s. Voornaamste problemen zijn het beperkte vaarbereik en aandrijfvermogen 

resulterend in een lage snelheid en hoge prijs. De voordelen volgens de auteurs zijn evident: geen herrie, 

geen vervuiling, geen onderhoud en nooit meer moedeloos rukken aan trekkoorden, sleutelen aan 

verstopte carburateurs of verzopen bougies drogen.  

Aangegeven wordt dat de gemeente Amsterdam het gebruik van elektrische motoren bevordert door een 

korting van 70% op het liggeld en een geleidelijke verhoging van het liggeld voor brandstofmotoren. Na 

2025 is er een totaalverbod voor brandstofmotoren in de binnenstad. Ook op een aantal recreatieplassen is 

er een verbod op het gebruik van de brandstofmotor, waaronder de Zevenhuizerplas in de gemeente 

Zuidplas. 
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4. Voorgestelde maatregelen. 
 

Op grond van het bovenstaande stelt de NEFOM de volgende maatregelen voor: 

 Het invoeren van een APK met geluidtest voor alle vaartuigen met een brandstofmotor. 

 Overleg tussen gemeenten en bewonersgroepen om hinderlocaties in beeld te brengen. 

 Vaarverboden door of in de nabijheid van kwetsbare natuur- en stiltegebieden en locaties waar overlast 
is. 

 Beperking van de toegang tot kwetsbare vaargebieden en hinderlocaties behalve voor elektrisch 
aangedreven vaartuigen naar voorbeeld van Amsterdam en een aantal natuurgebieden. Handhaving op 
geluidsoverlast met gebruik van ‘slimme handhavingstechnieken’ als akoestische meters en 
geluidapps. 

 Inzet van handhavers zoals BOA’s om beter toezicht en controle op overlast te verzekeren. 

 Snelheidslimieten op waterwegen waar de pleziervaart overlast geeft en veiligheidsrisico’s oplevert.  

 Afsluiting van trailerhellingen voor overlastgevende vaartuigen.  

 Opkoopregeling voor oudere binnenvaartschepen en verruiming van de subsidie mogelijkheden voor 
verduurzaming van de binnenvaart. 

 Vaarrestricties voor oudere binnenvaartschepen en andere vaartuigen met een hoog niveau aan 
emissies, met prioriteit voor die locaties waar relatief hoge schade toegebracht wordt aan bewoners en 
het milieu. 

 Faciliteren is handhaven: Voor nieuwe watersportfaciliteiten moet handhaving voorwaardelijk voor de 
plaatsing zijn, voor bestaande faciliteiten moet handhaving voorwaardelijk voor continuering zijn. 

 

5. Conclusie 
Er is sprake van ernstige geluidsoverlast en verstoring van de natuur op waterwegen en recreatieplassen. 

Het is de NEFOM niet bekend hoe hoog het percentage vaartuigen is dat overlast geeft. Gezien de 

ervaringen in de gemeenten Zuidplas en Vijfheerenlanden is het aanzienlijk. Mediaberichten bevestigen dit 

beeld. Het betekent aan de andere kant ook dat er veel bootbezitters die zich wel aan de regels houden, 

geen overlast geven en last hebben van negatieve associaties.  

Bij overlast treden overheden en waterschappen vaak al of niet onbedoeld facilitair op. Het gaat om 

aspecten als; het beschikbaar stellen van gratis parkeerplaatsen en trailerhellingen op toeristische plekken 

langs het water, gemeenten en projectontwikkelaars die nieuwe woonwijken voorzien van vaargeulen naar 

open water en waterwegen, en vaarwater en recreatieplassen waar de gemotoriseerde pleziervaart 

toegestaan wordt of gedoogd, geen snelheidsbeperkingen zijn en handhaving op geluidsoverlast gebrekkig 

of niet aanwezig is.  

De ervaring leert dat excessen bij recreatie op het water standaardpraktijk zijn. Het gaat om vaargedrag, 

geknoei met uit- en inlaatsystemen van de motor, fabrikanten die de grenzen opzoeken van wat mogelijk is 

aan maximalisering van het geluidsniveau, en een gebrekkig systeem van regulering en handhaving. 

Daarnaast is er te weinig oog voor de schadelijke emissies van de binnenvaart en pleziervaart, zowel wat 

betreft geluidsoverlast als uitstoot van schadelijke stoffen.  

Er is de noodzaak voor een betere bescherming van bewoners, landschap en natuur tegen de overlast en 

schade van de plezier – en binnenvaart. Het vergt een structurele aanpak van de overheid om de sector te 

verduurzamen en overlast uit te bannen.  
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Bijlage: Geluidsemissiewaarden  
De geluidnormen zijn vastgelegd in Richtlijn 2013/53/EU van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 november 2013 betreffende pleziervaartuigen en waterscooters (https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:32013L0053) als volgt:  

 

1.   GELUIDSEMISSIEWAARDEN 

 1.1. Pleziervaartuigen met binnenboordmotor of met hekmotor zonder geïntegreerde uitlaat, 

waterscooter- en buitenboordmotoren en hekmotoren met geïntegreerde uitlaat moeten zo 

worden ontworpen, gebouwd en gemonteerd dat de geluidsemissies de grenswaarden in de 

volgende tabel niet overschrijden: 

Nominaal motorvermogen 

(één motor) 

in kW 

Maximaal geluidsdrukniveau = LpASmax 

in dB 

 67 

 72 

 75 

waarin PN = nominaal motorvermogen in kW van één motor bij nominaal toerental en 

LpASmax = maximaal geluidsdrukniveau in dB. 

Voor tweemotorige installaties en voor meermotorige eenheden van alle motortypes mag de 

grenswaarde met 3 dB worden verhoogd. 

 1.2. Als alternatief voor geluidsmetingen worden pleziervaartuigen met een binnenboordmotor 

of met een hekmotor zonder geïntegreerde uitlaat geacht in overeenstemming met de in punt 

1.1 beschreven geluidseisen te zijn indien hun getal van Froude ≤ 1,1 is en hun verhouding 

vermogen/deplacement ≤ 40 is en de motor en het uitlaatsysteem gemonteerd zijn 

overeenkomstig de specificaties van de fabrikant. 

 1.3. Het „getal van Froude” Fn wordt berekend door de maximumsnelheid van het 

pleziervaartuig V (m/s) te delen door de vierkantswortel van de waterlijnlengte lwl (m) 

vermenigvuldigd met een gegeven zwaartekrachtversnellingsconstante g, van 9,8 m/s2 

 

De „verhouding vermogen/deplacement” wordt berekend door het nominale 

motorvermogen PN (in kW) te delen door het deplacement van het pleziervaartuig D (in ton). 
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