
Denk goed na over welke 
verf u gebruikt voor het  
tegengaan van aangroei op 
de onderzijde van uw boot!

www.hhnk.nl/antifouling

Antifouling 

heeft 

impact op het  

watermilieu 

en de  

gezondheid



Verstandig gebruik  
van antifouling
Wat is antifouling?
Antifouling is verf die ervoor zorgt dat er geen wieren, algen en 

schelpen aan de onderzijde van een boot kunnen groeien wanneer die 

in het water ligt. De koperverbinding of zink (biocide) in de verf zorgt 

hiervoor. De biociden werken niet alleen tegen aangroei op de boot, 

maar belanden ook in het water. Dit is belastend voor het watermilieu. 

Te veel koper is giftig voor planten en dieren. Bij verkeerd gebruik en 

onvoldoende bescherming kan de verf door uitdamping ook schadelijke 

effecten hebben op de gezondheid van de persoon die het aanbrengt. 

Kortom: genoeg redenen om voor een alternatief zonder biociden te 

kiezen!

Gebruik zo min mogelijk antifouling 
Het beste voor het watermilieu is om geen antifouling te gebruiken en 

te kiezen voor een onderwaterverf zonder biociden. Natuurlijk moet 

uw onderwaterverf wel afgestemd zijn op uw vaargedrag, ligplaats en 

vaargebied. Er bestaat bijvoorbeeld verf waar aangroei slecht aan hecht 

en die het schoonmaken van de onderkant van de boot vergemakkelijkt 

(non–stick coatings) of u kunt kiezen voor een harde verf (bijvoorbeeld 

op basis van epoxy) die zonder schade kan worden geborsteld.  

Er zijn nog veel meer alternatieven te vinden op  

www.varendoejesamen.nl/overig/alternatieven-antifouling 

Tips om na te gaan of anti-

fouling wel echt nodig is
 

1Bekijk na het vaarseizoen of het 

nodig is om een nieuwe laag 

antifouling aan te brengen. Is er 

sprake van weinig aangroei, dan kan 

de oude laag misschien nog een jaar 

mee.  

2Kijk of de milieuvriendelijke 

alternatieven die op de markt 

zijn, passen bij uw situatie. 

Zie de tips op  

www.milieucentraal.nl/antifouling. 

3Ligt uw boot in zoet water en is 

er weinig aangroei? Probeer 

dan eens verf zonder koper of zink. 

Kies bijvoorbeeld een harde verf of 

non-stick coating die je goed schoon 

kunt spuiten of borstelen.

4Uw boot krijgt aangroei als 

deze stilligt. Gebruikt u uw 

boot lange tijd niet, overweeg dan 

om hem boven water te stallen.  

Of leg hem in een donker boothuis, 

daar is de aangroei minder. 

Informeer wel of u een vergunning 

voor een boothuis en/of een 

botenlift nodig heeft.

5Maak de boot meteen schoon 

als hij na het vaarseizoen uit het 

water komt. De aangroei is dan 

makkelijker te verwijderen dan 

wanneer deze is ingedroogd.

Tips voor verstandig 

gebruik antifouling
 

1Gebruik alleen antifouling die 

bestemd is voor particulieren. 

Op de verpakking staat dan dat het 

middel voor ‘niet-professioneel’ 

gebruik is.  

2Koop alleen middelen in het 

buitenland of via buitenlandse 

websites als u zeker weet dat dit 

ook in Nederland is toegestaan voor 

niet-professioneel gebruik.  

Op www.varendoejesamen.nl vindt 

u een lijst met toegestane middelen.

3Schuur antifoulingverf altijd nat, 

zodat u geen schadelijk 

schuurstof inademt en er geen 

schuurstof in het water komt.

4Draag bij het schuren en 

aanbrengen van de verf 

handschoenen, een overall en 

beschermingsbril.

5Schuren en schoonmaken doet 

u boven een dichte vloer, zodat 

er geen schuursel of aangroei in de 

bodem of het water terechtkomt. 

Veeg het schuursel en de aangroei 

op en gooi die bij het restafval.

6Zit er al verf met koper of zink 

op uw boot? Borstel de 

aangroei niet weg als de boot in het 

water ligt. U haalt dan ook een 

laagje verf weg, waardoor er extra 

veel koper of zink in het water komt.

Denk goed na over welke verf u  

gebruikt voor het tegengaan van aangroei 

op de onderzijde van uw boot. U als 

eigenaar kunt het verschil maken bij het 

(laten) onderhouden van uw boot.  

Maak uw keuze op basis van uw 

vaargedrag, ligplaats en vaargebied.

Meer informatie 
www.hhnk.nl/antifouling 

Gebruik de tips in deze flyer!

Antifouling heeft  
impact op het watermilieu  
en de gezondheid

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt samen met o.a. 
Rijkswaterstaat, belangenverenigingen en producenten aan bewustwording 
van de impact die antifouling heeft op het watermilieu en de gezondheid.

Veel  

vaarplezier! 

Samen zorgen we 

voor schoon en 

gezond water.


