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1. Samenvatting programma 
	
Looptijd:		 3	jaar	(1	januari	2020	tot	en	met	31	december	2022)		
Benodigd	budget:	 €	586.500	
Missie	 De	Noordzee	(CO2-neutraal)	schoon	duiken	en	zichtbaar	maken.	
Hoofddoelstelling:		 Een	schone	en	gezonde	Noordzee.	
Deelprojecten:		 -Expeditie	Borkumse	Stenen	2020		 	 	

-Expeditie	Wadden	2020	 	 	 	
-Expeditie	Bruine	Bank	2021		 	 	
-Expeditie	Wadden	2021		 	 	 	
-Expeditie	Doggersbank	2022		 	 	
-Expeditie	Wadden	2022		 	 	 	
Elk	jaar	wordt	beoordeeld	welke	bestemmingen	de	meeste	aandacht	
behoeven.	Daarbij	nemen	we	de	volgende	zaken	in	overweging:	waar	
is	het	meeste	en	het	meest	schadelijke	afval,	wat	zou	de	politieke	
agenda	kunnen	beïnvloeden,	wat	willen	de	sponsors	en	hoe	
interessant	is	het	voor	de	vrijwilligers?	Tot	slot	spelen	de	
weersomstandigheden	ook	altijd	een	rol.	

Bereik:	 -	30	deelnemers	per	expeditie	
-	Alle	organisaties	die	zich	actief	inzetten	voor	de	Noordzee.	
-	Het	bredere	publiek	via	(social)	media.	
-	Sponsors	en	stakeholders	

Activiteiten	aan	boord:	 -	Wrakken	ontdoen	van	netten,	lijnen,	lood	en	ander	afval	
-	Monitoren	onderwaterleven	tijdens	de	duiken	
-	Biologisch	monitoren	van	de	netten	
-	Opbergen	van	netten	per	duiklocatie	t.b.v.	malacologisch	onderzoek	
-	Geven	van	10	lezingen	door	deelnemers	
-	Duikflessen	vullen,	dek	voorbereiden	en	opruimen	
-	Bemonstering	mariene	organismen	voor	verder	onderzoek	
-	Bemonstering		waarmee	uit	een	liter	zeewater	huid-	en	slijmcellen			
werden	verzameld	en	de	aanwezigheid	van	vissen	en	zeezoogdieren		
werden	bepaald	door	het	DNA	hieruit	te	analyseren.		
-	Maken	foto’s	ten	behoeve	van	alle	communicatiedoeleinden	
-	Maken	filmbeelden	ten	behoeve	alle	communicatiedoeleinden	
-	Maken	van	tekeningen	van	wrakken	in	kader	van	monitoren	cultureel		
erfgoed	
-	Invullen	(per	buddypaar)	monitoringsformulieren	dieren	en	afval	
-	Schrijven	van	blogs	en	persberichten	
-	Communicatie	met	de	persvoorlichters	aan	wal	
-	Briefen	en	debriefen	van	de	duik	

Activiteiten	aan	wal:	 -	Organiseren	en	evalueren	expedities	
-	Route-	en	duikplannen	
-	Expeditieplan	ontwikkelen	
-	Collectief	duikmateriaal	en	-materieel	in	orde	brengen		
-	Voorbesprekingen	deelnemers	omtrent	doelstellingen	
-	Selecteren	en	voorlichten	deelnemers		
-	Lancering	lespakket	middelbare	school	
-	Fondsenwerving	(incl.	netwerken	en	lezingen)	
-	Na	afloop	afval	duurzaam	afvoeren	
-	Bomen	(laten)	planten	om	CO2	te	compenseren	
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2. Missie  
De	Noordzee	is	wonderschoon.	Ondanks	het	feit	dat	deze	zee	nog	maar	10.000	jaar	bestaat,	is	er	
een	grote	biodiversiteit	en	heeft	zij	potentie	om	veel	en	kwalitatief	hoogwaardig	voedsel	te	
leveren.	Veel	Nederlanders	vinden	dit	vanzelfsprekend,	maar	als	er	geen	energie	zou	worden	
gestoken	in	de	bescherming	van	de	zee	en	we	haar	beschouwen	als	‘mare	libre’,	dan	zal	het	
leiden	tot	een	lege	en	vervuilde	zee.	De	Noordzee	is	niet	alleen	van	levensbelang,	maar	ook	een	
grote	inspiratiebron	voor	ontdekkingsreizigers,	wetenschappers	en	verhalenvertellers.	Zij	heeft	
een	rijke	geschiedenis	en	tradities	en	er	valt	ook	nog	veel	te	ontdekken.	Stichting	Duik	de	
Noordzee	Schoon	wil	de	zee	nog	schoner,	mooier	en	interessanter	achterlaten	dan	hoe	ze	haar	
ooit	heeft	aangetroffen.	De	focus	ligt	daarbij	op	wrakken,	de	hotspots	met	grote	biodiversiteit	en	
de	kunstmatige	riffen	van	de	Noordzee.	Daarbij	wil	de	stichting	zelf	ecologisch	verantwoord	
varen	door	de	verantwoordelijkheid	te	nemen	om	CO2	te	compenseren.		

3. Doelstellingen 
Stichting	Duik	de	Noordzee	Schoon	is	een	milieu-	en	natuurorganisatie	die	zich	richt	op	drie	
doelen:	ontdekken,	opruimen	en	beschermen.	Met	een	groot	team	van	vrijwilligers	en	
professionals	uit	verschillende	vakgebieden	zet	SDDNZS	zich	in	voor	het	zichtbaar	maken	van	de	
onderwaternatuur	in	de	Noordzee	bij	het	publiek	van	de	landen	rond	de	Noordzee,	met	als	doel	
beschermende	maatregelen	voor	deze	natuur	te	stimuleren.	Dit	doet	de	stichting	door	het	
organiseren	van	activiteiten	gericht	op	het	schoonmaken,	onderzoeken,	actievoeren	ter	
bescherming	van	scheepswrakken	en	van	nature	voorkomende	stenen,	educatie	en	
publiekscommunicatie.	De	Noordzee	houdt	niet	op	bij	de	Nederlandse	grens,	en	daarom	willen	
we	een	internationale	rol	gaan	spelen.			
	
De	speerpunten	van	de	6	expedities	in	2020	–	2022	zijn:			
	

Opruimen Ontdekken  Ontwikkelen 

De	stichting	heeft	tot	en	
met	2019	162	wrakken	
schoongemaakt.	50	
daarvan	bezoeken	we	
opnieuw	om	ze	schoon	te	
houden.	We	willen	16	
nieuwe	wrakken	bezoeken	
waarmee	we	op	een	totaal	
komen	van	180	wrakken.	
We	ruimen	niet	alleen	het	
verloren	vistuig	op,	maar	
ook	de	lading	van	de	MSC	
Zoe.	Naar	schatting	ligt	er	
nog	800.000	kg	van	het	
afval	in	zee.	Een	deel	
daarvan	ligt	in	de	
(slijpgeulen	van)	wrakken	
rondom	de	vaarroute	
boven	de	Wadden.		

De	stichting	stelt	een	aantal	
plaatsen	aan	boord	
beschikbaar	voor	marien	
biologen.	Dankzij	hun	
bevindingen	krijgen	we	
meer	kennis	en	inzicht	in	
de	biodiversiteit	op	de	
wrakken	en	(andere)	
natuurgebieden	in	de	
Noordzee.	De	expedities	
worden	door	biologen	
benut	als	proeftuin	voor	
natuurherstel-projecten,	
mits	dat	niet	conflicteert	
met	de	schoonmaakacties.		
	

De	strategie	voor	
bescherming	is	met	name	
bedoeld	om	burgers,	
beleidsmakers	en	andere	
NGO’s	te	inspireren.	De	
Noordzee	is	prachtig	en	
daar	willen	we	iedereen	
van	overtuigen	met	foto’s,	
films,	boeken	en	verhalen.	
De	stichting	gaat	respectvol	
om	met	andere	gebruikers	
van	de	Noordzee,	maar	
gaat	discussies	met	
bijvoorbeeld	vissers	of	
wrakslopers	ook	niet	uit	de	
weg.	Waar	nodig	zoekt	de	
stichting	de	publiciteit	op	
bij	misstanden.	Sinds	2019	
gaat	onze	berichtgeving	
niet	alleen	over	het	
verloren	vistuig	maar	ook	
over	de	MSC	Zoe-ramp.		We	
willen	ervoor	waken	dat	de	
ramp	wordt	vergeten.		
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4. Vrijwilligers  
	
Ons	werkterrein	is	de	Noordzee.	Onze	stichting	onderscheidt	zich	van	andere	water	
gerelateerde	natuurorganisaties	door	het	daadwerkelijk	veelvuldig	fysiek	onder	water	te	zijn.	
Wij	staan	‘met	de	voeten	in	de	zeeklei’.	Onze	duikers	hebben	een	voorbeeldfunctie	als	het	gaat	
om	hun	individuele	bijdragen	aan	het	onderwatermilieu,	waarna	ze	zij	door	hun	persoonlijke	
ervaringen	ambassadeurs	van	de	Noordzee	worden	en	anderen	gaan	inspireren.	Binnen	onze	
organisatie	is	het	onze	overtuiging	dat	het	geheel	meer	is	dan	de	som	der	delen.	Hierdoor	komen	
we	als	team	tot	grote	prestaties.	Onze	waarden	zijn:	veiligheid,	solidariteit,	respect,	tolerantie	en	
durf.	De	normen	daarbij	zijn:	je	mag	iets	komen	halen	als	je	iets	komt	brengen	(voor	onze	
duikers	betekent	dat	bijvoorbeeld	een	eigen	financiële	bijdrage	aan	de	expedities,	meehelpen	bij	
beurzen	en	lezingen	en	bijscholing).	Verder	zijn	de	vrijwilligers	sociaal	en	hulpvaardig.	Onze	
vrijwilligers	geven	niet	snel	op	en	bereiden	zichzelf	goed	en	zelfstandig	voor	op	activiteiten.			
	
Het	expeditie	team	bestaat	per	expeditie	uit	gemiddeld	30	deelnemers,	waaronder	maximaal	28	
duikers.	Alle	deelnemers	stappen	als	vrijwilliger	op	en	betalen	mee	en	zijn	geacht	van	
meerwaarde	te	zijn	voor	de	expedities.	Ze	dienen	uitstekende	duikers	te	zijn	en	succes	
veiligheidstrainingen	te	hebben	doorlopen.		
	
De	marien	biologen	die	met	ons	mee	duiken	zijn	werkzaam	bij:	
• Wageningen	Marine	Research	
• Bureau	Waardenburg	
• Rijksuniversiteit	Groningen	
• Wageningen	University	
• Stichting	ANEMOON	
• Wereld	Natuur	Fonds	
• Ministerie	van	Economische	Zaken	en	Klimaat	
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5. Focus op Noordzeeriffen 
	
	De	focus	van	de	expedities	zal	liggen	op	de	riffen	van	de	Noordzee.	Deze	zijn	zeldzaam,	maar	wel	
zeer	belangrijk	voor	biodiversiteit	en	voor	visbestanden	zoals	zeebaars	en	kabeljauw.	Ze	kunnen	
bestaan	uit	schelpdierbanken	of	steenvelden	maar	meestal	zijn	het	scheepswrakken	die	ook	nog	
van	cultuurhistorisch	belang	zijn.	De	natuurlijke	riffen	hebben	het	moeilijk	in	de	Noordzee	en	
verdienen	daarom	extra	aandacht.	Steenvelden,	zandkokerwormriffen	(Sabellaria	spinulosa)	en	
schelpkokerwormriffen	(Lanice	conchilega) waren	een	uiterst	belangrijk	onderdeel	binnen	de	
levenscyclus	van	een	groot	deel	van	het	onderwaterleven	in	de	Noordzee.	Vanaf	1900	deden	
stoomschepen	hun	intrede	in	de	visserij	en	wordt	de	Noordzee	op	industriële	schaal	leeggevist.	
Met	name	de	oesterbanken	die	tot	dan	toe	zo’n	20%	van	de	bodem	bedekten	werden	weggevist	
waardoor	de	Noordzee	veranderde	in	een	zandvlakte.	De	enige	overblijvende	rif-functie	werd	
vervuld	door	de	wrakken.	Deze	wrakken	worden	nu	op	hun	beurt	bedreigd	door	vissers	die	hun	
netten,	lijnen	en	vislood	verliezen.	Hierdoor	raken	telkens	opnieuw	levende	dieren	verstrikt	en	
sterven	een	langzame	en	zinloze	dood.	Veel	van	het	verloren	vistuig	is	gemaakt	van	nylon,	dat	op	
termijn	een	bijdrage	zal	gaan	leveren	aan	de	‘Plastic	Soep’,	die	bestaat	uit	microplastics.	Sinds	
2019	is	daar	ook	nog	de	vervuiling	van	de	MSC	Zoe	bijgekomen:	een	containerschip	dat	verging	
en	zijn	lading	verloor.	Wij	gaan	het	leed	verzachten	door	de	riffen	schoon	te	maken	maar	ook	
door	ze	te	onderzoeken	en	onder	de	aandacht	te	brengen.	Doordat	we	met	vrijwilligers	de	
handen	uit	de	mouwen	steken,	genereren	we	veel	aandacht	bij	het	grote	publiek.	Wij	fungeren	
als	platform	voor	partijen	die	streven	naar	duurzaam	beleid	en	bescherming	van	de	Noordzee.		
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6. Focusgebieden in de Noordzee 
	
Elke	expeditie	heeft	de	focus	op	natuurlijke	en/of	kunstmatige	riffen.	In	de	voorgaande	14	
expedities	heeft	de	stichting	in	alle	gebieden	van	de	Nederlandse	Noordzee	gedoken,	die	
ondieper	zijn	dan	45	meter.	Een	aantal	daarvan	heeft	de	stichting	de	komende	3	jaar	
aangewezen	als	focusgebieden.			
	
Wrakken	in	de	hele	Noordzee	
Bij	elk	van	de	genoemde	gebieden	zijn	wrakken	te	vinden	die	in	essentie	de	rol	van	de	vrijwel	
verdwenen	Noordzeeriffen	overgenomen	hebben.	Deze	wrakken	zijn	als	oases	in	een	woestijn:	
magneten	voor	het	leven	en	essentieel	voor	een	groot	aantal	soorten	in	de	Noordzee.	Ze	vormen	
ook	het	collectieve	biodiversiteitsgeheugen	van	de	afgelopen	150	jaar.	Op	elk	wrak	zijn	door	
vissers	verloren	netten	te	vinden:	‘spooknetten’	die	nog	generaties	lang	doorvissen	–	maar	nooit	
meer	worden	opgehaald.	Deze	vormen	een	bedreiging	voor	het	onderwaterleven	maar	omdat	
het	merendeel	van	de	netten	uit	nylon	bestaat,	is	het	ook	van	groot	belang	om	deze	netten	te	
verwijderen	voordat	ze	uiteenvallen	tot	microplastics	en	deel	uitmaken	van	de	‘Plastic	Soup’.	
	
Borkumse	Stenen		
Deze	locatie	heeft	waardevolle	harde	substraten:	wrakken,	zwerfkeien	uit	de	voorlaatste	ijstijd	
en	schelpkokerwormenriffen.	Deze	natuurlijke	riffen	konden	hier	blijven	bestaan,	omdat	
bodemvissers	gebieden	met	grote	stenen	liever	mijden.	Vanuit	ARK	Natuurontwikkeling	&	het	
Wereld	Natuur	Fonds	is	hier	een	project	gestart	om	de	platte	oesters	te	herintroduceren.	De	
route	naar	deze	locatie	volgt	exact	de	route	van	de	MSC	Zoe	en	daarom	gaan	we	op	weg	naar	de	
Borkumse	Stenen	wrakken	schoonmaken	in	de	verwachting	dat	we	daar	verloren	lading	aan	
zullen	treffen.	

		
Deze	twee	foto’s	laten	het	verschil	zien	tussen	een	beroerde	en	onberoerde	Noordzee	bodem.	De	foto’s	zijn	
gemaakt	in	het	gebied	Borkumse	Stenen	waar	minder	bodemberoerende	visserij	plaatsvindt	(foto’s	Udo	van	
Dongen).		
	
Bruine	Bank	
Bij	de	Bruine	Bank	werden	in	2018	onverwacht	op	een	aantal	locaties	zandkokerwormriffen	
aangetroffen,	die	zich	ondanks	de	intensieve	bodemberoerende	visserij	konden	handhaven.	
Meer	onderzoek	en	bescherming	zijn	nodig.	Daarnaast	bevinden	zich	in	het	gebied	veel	wrakken	
die	we	gaan	ontdoen	van	netten,	vislijnen	en	vislood.	
	
Doggersbank	
Bij	de	Doggersbank	zijn	bijzondere	soorten	te	vinden.	Ook	zitten	veel	wrakken	vol	met	
sleepnetten.	Het	water	is	er	helder,	dus	we	kunnen	hier	mooie	foto’s	en	filmbeelden	maken	om	
ons	werk	zichtbaar	te	maken.	Dit	is	ook	het	gebied	waarbij	de	kans	binnen	de	Nederlandse	
grenzen	het	grootst	is	dat	we	de	vermiste	Nederlandse	onderzeeboot	O13	kunnen	vinden.	 
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7. Staat van dienst stichting 
	

	
	
	

Hoogtepunten	van	Stichting	Duik	de	Noordzee	Schoon	
1998	 	 Eerste	publicatie	over	spooknetten	door	Ben	Stiefelhagen,	de	oprichter		
	 	 van	Stichting	Duik	de	Noordzee	Schoon.	
2010	 Project	'Duik	de	Noordzee	Schoon'	is	winnaar	van	AD	Paul	Fentener	van	Vlissingen	

natuurprijs;	
	
Eerste	3-jaren	programma:	
2011	–	2013	 Uitvoer	van	het	project	van	de	Nationale	Postcodeloterij	(in	samenwerking	met	de	

E.U.C.C.)	‘100	wrakken	schoon'	in	vier	meerdaagse	expedities	en	tientallen	losse	
duikdagen.	Onze	vrijwilligers	zetten	zich	gezamenlijk	maar	liefst	30.000	uur	in	om	
de	Noordzee	schoon	te	duiken.	In	totaal	verwijderden	ze	in	deze	periode	naar	
schatting	10.000	kg	netten	en	lijnen	en	duizenden	kilo's	vislood.	Landelijk	nieuws	
werd	met	iedere	expeditie	gehaald	omdat	we	nieuwe	diersoorten	ontdekten	en	
maar	liefst	100	verschillende	wrakken	in	de	Noordzee	schoonmaakten.		

	
Tweede	3-jaren	programma:	
2014	–	2016	 Uitvoer	van	het	project	‘In	actie	voor	Noordzeeriffen’	in	zes	meerdaagse	expedities	

in	samenwerking	met	WNF,	Stichting	Adessium,	ING	Goede	Doelen	Fonds	voor	
medewerkers	en	Stichting	Zabawas	naar	Friese	Front,	Centrale	Oestergronden,	
Klaverbank,	Bruine	Bank,	Doggersbank,	Borkumse	Stenen	en	Noordzeekustzone.	
We	halen	met	onze	resultaten	alle	landelijke	media	(waaronder	NPO	journaal,	NPO	
Jeugdjournaal,	Vroege	Vogels	TV,	Hart	van	Nederland,	de	Telegraaf,		NRC	
Handelsblad,	Volkskrant,	National	Geographic	Magazine	en	Volkskrant).	Er	wordt	
aandacht	geschonken	aan	zowel	het		bergen	van	netten	als	het	ontdekken	van	
nieuwe	soorten.	Ook	kreeg	ons	werk	veel	publiciteit	omdat	we	konden		aantonen	
dat	het	gebied	Borkumse	Stenen	nog	veel	rijker	aan	plant-	en	diersoorten	is	dan	
werd	aangenomen.	Dankzij	onze	expeditie	staat	dit	gebied	weer	op	de	politieke	
agenda.	Opnieuw	wordt	beoordeeld	of	het	in	aanmerking	komt	voor	bescherming.		
De	stichting	heeft	wrakkenbescherming	een	boost	gegeven	met	het	project	‘The	
Live	Bait	Squadron’	(tentoonstelling,	herdenkingsduik	en	documentaire	over	de	
grootste	scheepsramp	van	de	Noordzee).	Dit	droeg	er	aan	bij	dat	de	overheid	de	
erfgoedwetgeving	op	zee	aanscherpte.	De	nieuwe	wet	trad	in	2016	in	werking.	

	 Voor	het	eerst	zet	de	stichting	alle	wetenschappelijke	resultaten	op	een	rij	die	
dankzij	de	expedities	tot	stand	zijn	gekomen	sinds	2010.	Er	zijn	8	
wetenschappelijke	artikelen	verschenen	over	nieuwe	en	zeldzame	soorten	voor	
Nederland.	In	2016	zijn	daar	nog	4	artikelen	bijgekomen.		
In	november	2016	geeft	de	stichting	een	eigen	boek	uit:	‘In	de	diepte’.	In	7	weken	
tijd	is	de	eerste	oplage	van	3000	boeken	uitverkocht.		

	
Derde	3-jaren	programma:	
	
2017-2019	 Het	project	Duurzame	Noordzeeriffen	resulteerde	in	4	expedities.	In	totaal	werden	

meer	dan	1.600	duiken	gemaakt	waarbij	bijna	12.000	kilo	aan	afval	uit	de	Noordzee	
werd	verwijderd.	Naast	het	monitoren	van	het	onderwaterleven	en	het	vinden	van	
vele	bijzondere	diersoorten	werden	er	ook	4	nieuwe	soorten	voor	Nederland.	In	
totaal	staat	onze	teller	vanaf	de	start	van	Duik	de	Noordzee	Schoon	op	50.000	kilo	
netten,	3.000	vishaken,	13.000	kg	vislood	en	40	km	sportvislijnen.		

	
Overige	(afgeronde)	cijfers	sinds	de	oprichting:	92.000	vrijwiligersuren	waarvan	35.000	op	zee,		
4.200	duiken,	200.000	minuten	doorgebracht	onderwater,	162	wrakken	schoongemaakt,	7.500	
dieren	bevrijd,	220.000	views	op	You	Tube,	11.000	online	posts,	300	artikelen	in	kranten	en		
magazines.			
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Foto:	Cor	Kuyvenhoven	
	

Verder	tussen	2011	en	2019:	De	expedities	droegen	bij	aan	werkgelegenheid:	promotieplaatsen,	
onderzoeksplaatsen	en	stageplaatsen.	Ze	waren	inspirerend	voor	jonge	studenten.	Er	was	een	
kruisbestuiving	aan	boord	waardoor	informatie	over	de	Noordzee	intensief	werd	uitgewisseld	en	
kennis	werd	ontwikkeld.	Expedities	van	de	stichting	zijn	een	begrip	geworden	in	het	netwerk	van	
stakeholders.	Ze	zijn	binnen	dit	netwerk	een	‘must	have	done’.	Als	stabiele	organisatie	zijn	wij	in	de	
loop	der	jaren	een	betrouwbare	partner	geworden	voor	overheid	waardoor	we	waardevolle	posities	
krijgen,	uitgenodigd	worden	voor	lezingen	en	persoptredens.	In	november	2016	geeft	de	stichting	
een	eigen	boek	uit:	‘In	de	diepte’.	Er	zijn	er	inmiddels	8000	van	verkocht.		
	

Prof.	Dr.	Han	Lindeboom,	Wageningen	Universiteit,	Texel,	september	2016: 
“Het	particuliere	initiatief	en	de	vrijwilligers	die	de	Noordzee	schoon	en	zichtbaar	maken,	
leveren	een	onschatbare	bijdrage	aan	een	duurzame	toekomst	van	de	Noordzee.“	
	

Floris	van	Hest	(directeur	Stichting	De	Noordzee): 
Maar	waarom	zijn	deze	duikers	helden?	Heel	simpel.	Zij	laten	ons	-	de	gewone	stervelingen	-	
zien	hoe	schitterend	de	Noordzee	kan	zijn.	Zij	brengen	bijzondere	gebieden	in	kaart,	maken	
fantastische	foto´s	en	films.	En,	last	but	not	least,	zij	maken	de	Noordzee	schoon	door	verloren	
visnetten,	-lijnen	en	-lood	te	verwijderen.	De	Noordzee	is	niet	altijd	een	even	makkelijke	dame.	
Flinke	stroming,	pittige	golven,	slecht	zicht	in	bepaalde	waterlagen:	het	kan	allemaal	
gebeuren	binnen	één	duik.	Dan	moet	je	bijzonder	goed	weten	wat	je	doet	én	lef	hebben.		
	

Drs.	Wim	van	Urk	(projectmanager	mariene	strategie	Noordzee,	Min.	van	I&M):	
“Het	was	jarenlang	maar	behelpen.	Belangenorganisaties	en	bedrijven	van	allerlei	pluimage	
konden	hun	feiten	en	cijfers	niet	(?)altijd	laten	vergezellen	van	het	meest	prachtige	
beeldmateriaal	om	hun	punten	nog	eens	kracht	bij	te	zetten.	[…].	Daar	hebben	de	Noordzee-
expedities	verandering	in	gebracht.	De	onderwaterwereld	heeft	een	gezicht	en	een	verhaal	
gekregen.	In	beeld	en	geluid	en	met	volle	overtuiging	worden	scheepswrakken	gepresenteerd	
als	tijdcapsules	van	een	rijk	verleden.	Deze	wrakken	geven	weer	hoe	het	onderwaterleven	in	
de	Noordzee	er	ooit	uitzag	en	er	weer	uit	kan	zien.	Als	hij	maar	wordt	beschermd.	En	dat	is	
een	belangrijke	boodschap	op	een	steeds	drukker	wordende	zee	waarop	steeds	meer	partijen	
om	de	schaarse	ruimte	strijden!	De	expedities	maken	die	boodschap	tastbaarder	dan	ooit.	
”	
		



	

	10	

	

8. Dekkingsbeleid 
	
Voor	het	3-jarenprogramma	zoeken	wij	financiering	voor	6	expedities,	oftewel	2	expedities	per	
jaar.	Wij	maken	onderscheid	in	5	posten	die	terug	te	vinden	zijn	in	het	dekkingsplan:	

1. Eigen	bijdrage	van	deelnemers.	Hierin	maken	we	onderscheid	in	de	hoogte	van	de	
bijdrage	tussen	de	vrijwilligers	die	geen	eigen	belang	hebben	bij	de	resultaten	van	de	
expedities	(de	nettensnijders)	en	de	vrijwilligers	die	wel	een	eigen	belang	hebben.	
Voorbeeld	van	vrijwilligers	met	een	eigenbelang	zijn	biologen	die	mee	gaan	in	het	kader	
van	eigen	onderzoeksprojecten	en	foto-	en	videografen,	die	gebruiksrechten	verkopen	
aan	de	stichting	ten	behoeve	van	persuitingen,	maar	wel	het	eigendomsrecht	behouden	
van	de	beelden	die	ze	maken	tijdens	de	expeditie.		

2. Expeditiepartners	zijn	organisaties	die	deelnemen	aan	de	expedities	of	waarmee	we	een	
relatie	hebben	wat	betreft	het	(belang	voor	het)	uitwisselen	van	informatie.		

3. Donateurs	zijn	(stille)	sponsors	die	willen	doneren,	maar	geen	‘Vriend	van	de	Noordzee’	
willen	zijn.	Zij	willen	bijvoorbeeld	anoniem	blijven	of	minder	dan	€	5.000	per	jaar	
doneren	of	zich	niet	op	voorhand	voor	een	langere	periode	vastleggen.		

4. Vrienden	van	de	Noordzee	(www.vriendenvandenoordzee.nl)	is	een	club	van	
organisaties	die	zich	verplichten	minimaal	drie	jaar	lang	minimaal	€	5.000	per	jaar	te	
doneren.	Dit	is	de	doorlooptijd	van	1	programma.	Zij	vormen	een	interessant,	actief	
netwerk	en	hebben	(commercieel)	belang	bij	het	netwerk.	Zij	hebben	ook	belang	bij	
publiciteit	en	worden	graag	positief	en	zoveel	mogelijk	in	verband	worden	gebracht	met	
de	waardevolle	media-aandacht.	De	stichting	zal	hen	promoten	daar	waar	de	
gelegenheid	zich	voordoet.		

5. Eigen	producten	en	diensten:	verkopen	van	duiklood	en	boeken	en	het	verzorgen	van	
lezingen.	Dit	duiklood	wordt	gemaakt	van	omgesmolten,	opgedoken	vislood.		

9. Begroting en dekkingsoverzicht 
De	begroting	en	het	dekkingsoverzicht	staat	in	een	aparte	bijlage.		

Drs.	Vincent	van	der	Meij	deelnemer	aan	Expeditie	Borkumse	Stenen	2015	en	ex-
senior	beleidsmedewerker	Natura2000,	Ministerie	van	Economische	Zaken: 
“Werkbezoeken	zijn	onmisbaar	voor	het	snappen	waar	je	mee	bezig	bent,	als	je	met	de	
Noordzee	werkt.	Voor	mensen	aan	wal	zeker.	Ik	denk	dat	deze	expedities	uniek	zijn	in	het	
kennismaken	met	je	werkterrein,	want	je	maakt	op	een	onvergelijkbare	manier	kennis	met	de	
onderwaterwereld	van	de	Noordzee:	je	gaat	op	expeditie,	je	leeft	op	zee	met	bevlogen	mensen	
die	je	meenemen	op	ontdekkingstocht	naar	die	onbekende	onderwaterwereld,	en	op	de	
mooiste	plekken.	Natuurgebieden,	historische	wrakken,	en	altijd	worden	nieuwe	
ontdekkingen	gedaan.	Want	eigenlijk	ziet	iedereen	maar	de	helft	van	de	zee,	ook	mensen	in	de	
zeevaart,	offshore	en	zelfs	vissers.	Op	deze	expedities	leer	je	die	andere	helft	pas	echt	kennen	
en	waarderen:	belangrijke	ingrediënten	om	er	rekening	mee	te	houden,	en	dan	kom	je	terug	
als	een	ambassadeur.”	


