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Nederlands  

Samenvatting C 78: Recente ontwikkelingen in antifouling, 

Maarten Plesman (1997)  

De toepassing van organische tinverbindingen als aangroeiwerend middel (antifouling) in 

scheepsverven leidt tot schade aan het aquatisch milieu. Met name de invloed op de 

voortplanting van zeeslakken door imposex, de geslachtsverandering van vrouwelijke 

dieren, is ingrijpend en vraagt om alternatieve systemen voor de bestrijding van aangroei 

op schepen en constructies in zee- en oppervlaktewater. Voor kleinere schepen is het 

gebruik van organische tinverbindingen al verboden.  

Plesman stelde op grond van literatuuronderzoek en interviews een overzicht samen van 

de stand van ontwikkeling van alternatieven voor organische tinverbindingen. Deze kunnen 

worden gezocht in andere additieven in verfsystemen, zoals koperzouten en (organische) 

biociden met een dodende en/of afwerende werking op de aangroei. Hieronder kunnen ook 

de natuurlijke biociden worden gerekend, gebaseerd op de aangroeiwerende werking die 

zeesponzen en andere organismen van nature hebben, en enzymen, die de aanhechting 

van de eerste stadia van aangroei aan de scheepswand verbreken.  

Een tweede klasse van systemen vormen de anti-hecht systemen, die aangroei voorkomen 

door hun gladde karakter. Tot deze klasse behoren gefluorideerde siliconen, die op 

sommige scheepsklassen al met succes worden toegepast. Ten derde kunnen alternatieve 

materialen toegepast worden voor de constructie van de scheepshuid: koper-nikkel heeft 

zowel roestwerende als aangroeiwerende eigenschappen.  

Verschillende systemen zijn gebaseerd op fysische technieken, zoals electrische, 

electrolytische of ultrasonische afweer. Deze systemen worden toegepast op 

waterinnamepunten; of zij geschikt zijn voor toepassing op de scheepshuid is (nog) niet 

duidelijk en wordt door veel van de geraadpleegde deskundigen betwijfeld. Tenslotte 

vormt regelmatige reiniging van de scheepshuid een alternatief voor de toepassing van 

organische tinverbindingen.  

Plesman vergelijkt de systemen naar stand van techniek en toepasbaarheid voor 

verschillende scheepsklassen. Hij constateert dat er geen sprake is van één optimaal 

alternatief voor alle scheepsklassen: de markt zal diversificeren. Tinvrije verven, siliconen 

en koper-nikkel constructiemateriaal vormen voor verschillende (kleine en middelgrote) 

scheepstypes een goede keuze; ook de ontwikkeling van natuurlijke biociden kan op 

termijn mogelijkheden bieden. Weinig goede keuzes zijn voorhanden voor de grote 

oceaanschepen, die hoge eisen stellen aan de mechanische sterkte van het systeem en 

aan het minimaliseren van het onderhoud in dok.  
 

 


