Reportage

- DUIKPLAATS

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

K

laudie Bartelink en Ben Stiefelhagen van Get Wet (gekend van het
MTC - Maritiem Trainingscenter
Falck Nutec, Rotterdam, Nederland) zetten zich al jaren in voor een schone en
mooie Noordzee. De prachtige wrakken,
die een kraamkamer vormen voor veel
vissoorten, raken langzamerhand volledig bedekt met oude visnetten en vislijnen.
Iedereen die wel eens op de Noordzee gedoken heeft, kan zich het beeld herinneren
van vissen, krabben en kreeften die hierin
vastzitten en zo een tragische dood sterven. 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.

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 duiken, 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 maanden juni, juli en augustus. Zeer waarschijnlijk 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. 

Een Noordzeekrab verstrikt in een kluwen van
visdraden.

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

Kijk voor meer informatie over de problemen in de Noordzee op:
http://www.vissenbescherming.nl/
nw-17 392-7-183833/nieuws/reis _
naar_de_zeebodem.html

Tekst: Klaudie Bartelink
Foto’s: Cor Kuyvenhoven

Opkuisen van de Noordzeewrakken: verwijderen van oude netten, touwen, lood, vislijnen, ...

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

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 gelijkaardige intitiatieven op te starten.

ADVERTENTIE

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

NITROX VULSTATION 300 BAR
• Alle gekende duikmerken
• Eigen hersteldienst
• “NITROX-opleidingen”
• CMAS Diving Center

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

STAPELPLEIN 45 | 9000 GENT | TEL & FAX (09) 223 34 70 | E-MAIL rudi.ocean@skynet.be
Openingsuren: ma, wo & vr: 09.30 - 12.30 u - 19.00 u | do: 13.30 - 19.00 u | za: 09.30 - 12.30 u & 13.30 - 18.00 | zo: 10.00 - 12.00 | di gesloten
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