
De stationsvernieuwing
van Utrecht Centraal gaat
vandaag een nieuwe fase
in. De nieuwe perrons
langs de sporen 1 tot en
met 3 worden opgele-
verd. Vandaag wordt het
startsein gegeven voor de
bouw van de grootste
fietsenstalling ter we-
reld.

15:00

Agnes van God gaat van-
avond in première in de
Koninklijke Schouwburg
in Den Haag. In het stuk
is een baby vermoord,
waarschijnlijk door een
non, maar die weet het
niet meer. De hoofdrollen
zijn voor Willeke van
Ammelrooy (L), Noortje
Herlaar (R) en Eva van de
Wijdeven.

20:00

In Tsjechië is het EK
honkbal aan de gang.
Nederland, dat eerder al
Kroatië en het thuisland
versloeg, zit in poule B
en staat vanavond tijdens
zijn vierde wedstrijd in
Ostrava tegenover Span-
je.

19:00 uur

„Ik hoop dat je niet gauw zeeziek
wordt, want het kan wel eens ruig
worden.” Kees geeft het grif toe: de
Noordzee rommelt op deze vroege
zaterdagochtend. „We varen gewoon
stevig door. Na tien zeemijl komen we
in rustiger vaarwater”, stelt zijn kom-
paan Jan ons gerust. De twee schippers
hebben de taak op zich genomen om
het vervoer naar de Cdt. Fourcault te
verzorgen. Op dat schip bevinden zich
de dertig bemanningsleden die de
afgelopen tien dagen in het kader van
Expeditie Noordzee duizend kilometer
zee hebben bevaren.

Na meer dan twee uur varen, berei-
ken we eindelijk de 58 meter lange
Cdt. Fourcault, op zo’n 50 kilometer
van de kust van Scheveningen. Door de
woelige baren is het nog een hele klus
om de boot te beklimmen, maar na een
paar bijna uitglijders lukt het om het
dek te bereiken. Het grootste deel van
de bemanning heeft zich dan al omge-
kleed en zit in duikpak klaar om voor
de laatste keer de zee te trotseren. Zo
ook Peter van Ling, archeoloog en
ervaren Noordzee-duiker. „Als het
weer een beetje meezit, ben ik hier elk
weekend te vinden.” 

Van Lings taak is proberen de Vader-
dag te identificeren, het wrak dat deze

ochtend wordt onderzocht. „Omdat
niemand weet welk schip het is, is het
genoemd naar de dag waarop het werd
gevonden. Vaderdag, dus.” Samen met
zijn team zoekt hij naar aanwijzingen
die iets over de aard van het schip
kunnen onthullen. „We speuren naar
opschriften op de boeg of voorwerpen
die ons kunnen leiden tot de naam van
dit onfortuinlijke schip. En we zijn niet
eenzaam onder water, want we duiken
met 26 man tegelijk.”

De expeditie waar Van Ling en zijn
collega’s zich voor inzetten is een
initiatief van Stichting Duik de Noord-
zee Schoon en het Wereldnatuurfonds.
Doel is het in kaart brengen van be-
oogde beschermde gebieden in de
Noordzee. Archeologen, biologen en
fotografen onderzochten belangrijke

Moe maar voldaan zijn ze, de beman-
ningsleden van Expeditie Noordzee. In tien
dagen legden ze maar liefst duizend kilo-
meter af, met als doel het in kaart bren-
gen van onze eigen, bedreigde Noordzee.

DOOR DION MEBIUS

De Noordzee in, 
voor het te laat is
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natuurgebieden zoals de Doggersbank,
het Friese Front en de Klaverbank om
een zo accuraat mogelijk beeld van de
drukst bevaren wateren ter wereld te
kunnen krijgen. Daarnaast worden
netten die door vissers zijn achterlaten
bij de wrakken, kapot gesneden en
meegenomen, zodat dieren er niet in
verstrikt kunnen raken.

En dat is hard nodig, zegt Ingvild
Harkes, kust- en oceaandeskundige in
dienst van het WNF. Terwijl de duikers
de mysteries van het schip trachten te
ontrafelen, vertelt ze over de noodzaak
van de expeditie. „Van de oorspronke-
lijke biodiversiteit is al meer dan de
helft verdwenen.” Ze wijst op het
verschil in aandacht voor natuurgebie-
den op land en in zee. „Vergeleken met
de hoeveelheid natuur die op land 
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wordt beschermd, is er nagenoeg geen
aandacht voor onze wateren. En dat
terwijl de Noordzee uniek is in zijn
soort.”

Harkes legt uit dat staatssecretaris
Sharon Dijksma van Economische
Zaken enkele dagen geleden een stap
in de goede richting heeft gezet met
betrekking tot het beschermen van de
Noordzee. „Dankzij een beschermde
status zijn er nu in bepaalde gebieden
belemmeringen voor de visserij opge-
worpen, maar het is voor ons nog lang
niet genoeg. Wat de zaak er niet een-
voudiger op maakt, is dat een stuk zee
als de Doggersbank niet alleen in
Nederlandse wateren ligt, maar wordt
gedeeld met Engeland, Denemarken en
Duitsland. En dan is er ook nog de
visserij zelf, die natuurlijk haar belan-
gen verdedigt.” 

Het gesprek wordt afgebroken als
de duikers weer tevoorschijn komen en
een voor een met een speciale con-
structie het schip worden opgehesen.

Oude PTT-zakken vol kapotgesneden
netten worden op het dek uitgepluisd
op bijzondere beestjes en plantensoor-
ten. Terwijl er boven verder wordt
gegaan met het inventariseren van de
vondsten, vertelt Han Lindeboom,
directeur wetenschap bij Imares, een
onderzoeksinstituut op het gebied van
marien ecologisch onderzoek, bene-
dendeks over de teloorgang van het
leven in de zee.

„We maken nu een sprongetje van
opwinding bij het vinden van bepaalde
diersoorten terwijl die nog niet zo lang
geleden nog gewoon op het strand te
vinden waren. Nederland heeft te lang
doorgemodderd met het beschermen
van kleine gebiedjes, terwijl de vissers
verder vrij spel hadden.” Volgens
Lindeboom zal het herstel van de
Noordzee een langzaam proces zijn.
„Maar als we deze kraamkamers van de
natuur niet beschermen, verliezen we
een groot deel van onze biodiversiteit.
Dat zou doodzonde zijn.”

Een van de initiatiefnemers van Expe-
ditie Noordzee is Stichting Duik de
Noordzee Schoon, een organisatie die
jaarlijks duikexpedities op de Noord-
zee organiseert. De stichting is opge-
richt door ervaren wrakduikers en
stelt hobbyduikers in staat om een bij-
drage te leveren aan het schoonhou-
den van de wrakken in de Noordzee.

De wrakken hebben zich door de jaren
heen namelijk ontwikkeld als leefom-
gevingen voor planten en dieren die
zich vestigen op het harde materiaal
van gezonken schepen. In drie jaar tijd
heeft Duik de Noordzee schoon meer
dan honderd verschillende wrakken
schoongemaakt van netten waar
schaaldieren en vissen in vast komen

te zitten. Wrakken zijn geliefde vis-
plekken omdat er zich veel leven be-
vindt. De vissers laten de netten achter
als blijkt dat ze zijn blijven hangen in
de wrakken. Door middel van betere
bescherming hoopt Duik de Noordzee
Schoon de leefomgevingen af te kun-
nen schermen, zodat het zeeleven vrij
spel krijgt.

Duik de Noordzee Schoon

Tijdens de tiendaagse expeditie heb-
ben de bemanningsleden van Expedi-
tie Noordzee enkele dier- en planten-
soorten aangetroffen waarvan hun be-
staan in de Noordzee stevig werd be-
twijfeld. De meest bijzondere vondst
was echter het anjelierkoraal, waarvan
men tot op heden vermoedde dat het
enkel voor de Britse kust leefde. Het

zogeheten harde koraal heeft een ske-
let van kalk en is zeer kwetsbaar, waar-
door het bestaan ervan al gauw wordt
bedreigd.

Ook het aantreffen van de zandko-
kerworm stemde de expeditieleden tot
tevredenheid. De zandkokerworm,
ook wel sabellaria spinulosa geheten,
maakt riffen van zandkorrels die zo

sterk zijn samengedrukt dat het wel
steen lijkt. De riffen trekken veel ander
leven aan en kwamen vroeger op grote
schaal voor in de Noordzee. De zand-
kokerworm wordt tegenwoordig in de
Nederlandse wateren beschouwd als
uitgestorven, maar is nu dus toch weer
gesignaleerd.

Unieke vondst van hard koraal
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