
 

Meer ‘weesboten’ in Drentse wateren 

• 25 juli 2016  Sven Jach 

Steeds vaker komen Drentse brug- en sluiswachters weesboten tegen. Dat zijn boten die voor oud 
vuil worden achtergelaten. 

Door de vergrijzing van de watersportsector is het aanbod van tweedehands bootjes enorm. 
Booteigenaren worden te oud en zetten hun boot in de etalage.

"De botenmarkt is kapot"

,,Na 38 jaar neem ik afscheid van mijn kindje’’, zegt booteigenaar Joop van Gameren, die in de 
passantenhaven van Dieverbrug ligt. ,,Ik ben nog niet uitgevaren, maar heb hem wel alvast te koop 
gezet. De botenmarkt is namelijk kapot en je weet niet hoelang het duurt voordat je hem kwijt 
bent.’’

Een probleem waarmee meer booteigenaren kampen. Jongeren staan niet te springen om een boot 
aan te schaffen. ,,Als ze al een boot kopen, is het een nieuw exemplaar’’, zegt Jeroen van den 
Heuvel van branchevereniging Hiswa. De meeste boten stammen uit de jaren zeventig en tachtig, 
toen de sector booming was. ,,Die zijn technisch in orde, maar voldoen niet meer aan de eisen van 
vandaag de dag.’’

Meer verwaarloosde boten

Als de boot niet wordt verkocht, zit er niets anders dan hem naar de sloop te brengen. Maar dat is 
kostbaar. De eigenaar is al gauw 3000 euro kwijt voor een polyester boot. Steeds meer mensen laten
hun boot daarom voor oud vuil in het water achter. Het valt Drentse sluiswachters, brugwachters en 
havenmeesters op dat het aantal verwaarloosde boten toeneemt. 

,,In Dieverbrug liggen er drie waarvan we niet weten wie de eigenaar is’’, zegt Nienke Zwerver, 
sluiswachter van Dieverbrug. Ook Eveline Wijnholds, havenmeester van Assen, komt vaker 
wrakken tegen. ,,In de haven valt het mee. Het gebeurt vaak op afgelegen plekken. Zo ligt in de 
Drentsche Hoofdvaart achter palletbedrijf Faber een verwaarloosde zeilboot.’’

Afgelegen plekken

Concrete cijfers ontbreken, omdat die niet worden bijgehouden. Maar branchevereniging 
Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) schat dat er landelijk zo’n zesduizend weesboten in 
jachthavens liggen. ,,Een nog groter aantal ligt op afgelegen plekken’’, zegt Gerwin Klok van de 
NJI.

Gedeputeerde Henk Brink (VVD) weet dat het in Friesland wel een probleem is, maar vooralsnog 
valt het volgens hem in Drenthe mee. ,,We hebben hooguit een paar keer een dwangsom opgelegd 
omdat iemand zijn boot in de herfst te laat heeft opgeruimd.’’ Verder zijn er de afgelopen vijf jaar 
slechts twee weesboten geruimd.

Laagdrempeliger

Volgens de NJI moet het laagdrempeliger worden voor boot-eigenaren om hun boot duurzaam te 
laten slopen. Klok: ,,Het moet makkelijker worden om ontmantelde onderdelen te verkopen. Het 
slopen van een boot wordt dan goedkoper.’’
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