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IN DE DIEPTE geeft een uniek beeld van tien 
avontuurlijke en bijzondere ontdekkingsreizen naar 
alle uithoeken van de Noordzee. Prachtige foto’s, 
informatieve columns en uitspraken van de expe-
ditieleden geven de beleving weer van de gepas-
sioneerde deelnemers aan deze duik expedities met 
het stoere schip de Cdt. Fourcault. In acht hoofd-
stukken wordt telkens een typerend gebied uit de 
Noordzee behandeld – allen juweeltjes met elk 
een eigen verhaal, wrakken en flora en fauna.

UNIEKE RIFFEN OP DE ZEEBODEM komen aan 
bod, in de vorm van volledig begroeide scheeps-
wrakken, stenen en rif bouwende soorten. Deze 
oases van leven liggen op een zandbodem van 
gemiddeld dertig meter diep en vormen de  
kraam kamers en schuilplaatsen van onze zee.  
De scheepswrakken lijken wel tijdcapsules die ons 
laten zien hoe de Noordzee er in het verleden 
uitzag. De riffen zijn bijzonder kleurrijk, divers en 
dichtbevolkt. Tijdens het duiken wordt de flora en 
fauna in kaart gebracht, waarbij tientallen voor 
Nederland nieuwe en zeldzame soorten zijn 
ontdekt. De meest sprekende voorbeelden en de 
verhalen erachter krijgen alle aandacht in het boek.
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Dankzij de visuele kracht van de foto’s en het 

grote boekformaat lijkt het alsof je als het ware 

meeduikt met de expeditieleden

Elk wrak is een ontdekkingstocht op zich,  

nooit verveelt het en altijd is er wel iets verrassends
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DEZE BIODIVERSITEIT trekt ook andere geïnteres-
seerden aan: op de wrakken wordt veel op kabel-
jauw en zeebaars gevist. De expeditieleden hebben 
tijdens de expedities ruim 35.000 kilo verloren vis-
tuig geborgen op honderddertig verschillende loca-
ties. Dankzij het verwijderen van deze spooknetten 
wordt voorkomen dat vissen, krabben en kreeften 
steeds opnieuw in deze netten verstrikt raken. De 
schitterende foto’s in dit boek tonen ook het belang 
van deze acties.

DE BEVINDINGEN VAN DE EXPEDITIES zijn van 
onschatbare waarde: ze laten ons zien hoe de 
Noordzee er nu uit ziet, gunnen ons een kijkje in het 
verleden en brengen aan het licht hoe onze zee er in 
de toekomst uit zou kunnen zien. Hieraan dragen de 
speciaal voor dit boek gemaakte illustraties in hoge 
mate bij.

IN DE DIEPTE is uitgevoerd in een spectaculair  
25 × 34 cm atlasformaat en telt vele prachtige  
duikfoto’s van de bekende onderwaterfotografen  
Udo van Dongen en Cor Kuyvenhoven. Velen 
beslaan een hele of een dubbele pagina zodat je als 
het ware meeduikt met de expeditieleden. Een boek 
met een enorme visuele zeggingskracht dat in geen 
enkele boekenkast mag ontbreken en dat tevens een 
uniek eindejaarsgeschenk is. 

Er is in onze contreien nog een flink stuk wildernis, 

waar geen mens ooit een blik heeft geworpen:  

de Noordzee
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Bereid je voor op een avontuurlijke reis 
met hoogtepunten uit tien duikexpedities in de Noordzee

in de diepte
Hoogtepunten uit tien duikexpedities in de Noordzee

Formaat 25 x 34 cm staand
Uitvoering gebonden
Omvang 200 pagina’s
Druk volledig in kleur

Consumentenprijs € 19,50 incl. 6% BTW
Kortingen aantal excl. BTW incl. BTW korting

  1 € 18,40 19,50  
  10 € 15,00 15,90 23%
  30 € 13,50 14,31 31%

Uitgave Stichting Duik de Noordzee Schoon
Bestellen http://www.duikdenoordzeeschoon.nl/webshop/boek-in-de-diepte/
Contact info@duikdenoordzeeschoon.nl

slechts

€ 19,50

Wrakken bieden prima schuilplaatsen  

voor het onderwaterleven

De Noordzee kan haar verhaal 

niet zelf vertellen. Dat is aan ons. 

Als wij haar verhaal vertellen, 

gaat de Noordzee leven, geven 

we kleur aan haar natuur


