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Klaudie Bartelink en Ben Stiefelha-
gen van Get Wet (gekend van het 
MTC - Maritiem Trainingscenter 

Falck Nutec, Rotterdam, Nederland) zet-
ten zich al jaren in voor een schone en 
mooie Noordzee. De prachtige wrakken, 
die een kraamkamer vormen voor veel 
vissoorten, raken langzamerhand volle-
dig bedekt met oude visnetten en vislijnen.

Iedereen die wel eens op de Noordzee ge-
doken heeft, kan zich het beeld herinneren 
van vissen, krabben en kreeften die hierin 
vastzitten en zo een tragische dood ster-
ven. Behalve het gevaar dat ze betekenen 
voor het onderwaterleven, vormt dit soort 
vervuiling ook een gevaar voor duikers.

In samenwerking met Willem en Paula van 
de Aquila (een boot voor duikuitstappen) en 
‘stichting De Noordzee’ organiseert Get Wet 
een aantal schoonmaakdagen. Deze dagen 
staan in het teken van het opruimen van 
rommel achtergelaten op wrakken. Om meer 
aandacht te vestigen op dit probleem, zullen 
de werkzaamheden vastgelegd worden op 
foto en film voor gebruik in de diverse media.

Deze dagen worden gesponsord door Get Wet, 
de Aquila en Oracle, waardoor er geen kosten 
zullen zijn voor de deelnemende duikers. 

Voorwaarde voor deelname is een ruime 
Noordzee ervaring. Er moet namelijk wel 
onderwater gewerkt worden. Het werken 
met hefballonnen is niet geheel zonder 
risico, verder vraagt het verplaatsen en 
lossnijden van grote netten teamwork en 
overleg. Het zijn dus best uitdagende dui-
ken, voor een zeer goed doel. De duikdagen 
zullen doordeweeks plaatsvinden. Heb je 
interesse, meld je dan aan bij Get Wet. 

Op het moment dat je dit leest zijn er al heel 
wat schoonmaakdagen geweest in de maan-
den juni, juli en augustus. Zeer waarschijn-
lijk zijn er ook in september dagen dat men 
de wrakken gaat schoonmaken. Kijk voor 
meer informatie over de beschikbare data 
op de site van Get Wet (www.getwet.nl) of 
neem contact op via info@getwet.nl. 
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Reportage - duikPlaaTs

Actie ‘Duik de 
Noordzee schoon’
Ervaren Noordzeeduikers gevraagd om visnetten en andere rom-
mel van de Noordzeewrakken te verwijderen.

Wij hopen met onze actie natuurlijk veel 
van deze dodelijke rommel naar boven 
te krijgen, maar ook een signaal uit te 
sturen naar andere duikers om gelijk-
aardige intitiatieven op te starten.

Kijk voor meer informatie over de pro-
blemen in de Noordzee op: 
http://www.vissenbescherming.nl/
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een noordzeekrab verstrikt in een kluwen van 
visdraden.

opkuisen van de noordzeewrakken: verwijderen van oude netten, touwen, lood, vislijnen, ...

vastgeraakte visnetten en vislijnen blijven tot 
in de eewigheid vis vangen.

RUDI’S OCEAN CENTER
Meer dan 35 jaar ervaring!
NITROX - CMAS-instructeur

• Alle gekende duikmerken
• Eigen hersteldienst
• “NITROX-opleidingen”
• CMAS Diving Center

• Alle inlichtingen en duikreizen 
(meer dan 35 jaar duikervaring)
• OW-film, -foto & -videospecialist 
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NITROX VULSTATION 300 BAR
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