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 Een losgeslagen container van MSC Zoe, onderdeel van de containerramp boven de
Waddeneilanden. FOTO ANP

Een team van ervaren duikers vertrekt zaterdag voor een negendaagse duikexpeditie op de Noordzee.
Tijdens de expeditie wordt de Noordzeebodem opgeruimd.
De duikers verwijderen visnetten, vislood, lijnen en kunstaas uit wrakken en proberen lading uit de containers
van de MSC Zoe te bergen. Schattingen over de nog vermiste lading van de MSC Zoe lopen uiteen van
300.000 tot 800.000 kilo.
De reis start in Scheveningen en eindigt op de Borkumse Stenen, 20 kilometer ten noorden van
Schiermonnikoog, waar het Wereld Natuur Fonds in juni vorig jaar 6.000 kilo oesters op 3D-geprinte
kalksteenriffen heeft geplaatst. Deze dienen voor het herstel van de platte oester en vormen ook een thuis voor
tal van andere diersoorten. Naar verwachting zal de biodiversiteit hier groter zijn dan op de omringende,
zanderige zeebodem. Het duikteam gaat monitoringsduiken maken op dit rif.
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Deze expeditie wordt georganiseerd door Stichting Duik De Noordzee schoon in samenwerking met het Wereld
Natuur Fonds en Stichting De Noordzee. Het expeditieteam bestaat uit marien biologen, amateurarcheologen,
ecologen, fotografen, filmers en supportduikers.
Het duikwerk kan alleen worden gedaan door zeer ervaren sportduikers gezien de lastige omstandigheden
waarin het project moet worden uitgevoerd: op 25 tot 45 meter diepte in koud, stromend water.
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