
www.ecoduikers.be
facebook.com/ecoduikers

Een propere zee 
voor de komende generaties

WE HEBBEN U NODIG
Sinds 2014 verwijderen we jaarlijks zo veel mogelijk  
plastic en netten uit de Noordzee. Daar kruipt veel tijd en 
energie in. Tijd en energie die we hier héél erg graag aan 
besteden.

Onze mandaten en vrijwilligers zijn onbezoldigd, maar het 
gespecialiseerd materiaal, verzekeringen, opleidingen, 
verplaatsingskosten enz ... kosten handenvol geld.

Uw steun is dan ook van vitaal belang om onze acties te 
kunnen voortzetten in de toekomst. Steun ecoduikers en 
zorg mee voor een propere Noordzee voor de komende 
generaties.

25% 
van het plastic in zee zijn visnetten

STEUN ECODUIKERS
Draagt u Ecoduikers een warm hart toe?  

Steun ons op het rekeningnummer:

BE69 3631 2914 9678

Ecoduikers vzw
Heideland 20
2640 Mortsel
T: 0497 48 60 40
E: info@ecoduikers.be



ECODUIKERS VZW ZET ZICH MET 
VRIJWILLIGERS IN OM WRAKKEN 
IN DE NOORDZEE TE ONTDOEN 
VAN OUDE VISNETTEN, LIJNEN, 
HAAKJES EN LOOD. 

De honderden wrakken op de zandbodem voor de  
Belgische kust vormen  oases van leven. Ze zijn 
sprookjesachtig begroeid en een woonplaats voor 
vele soorten vis, krabben en kreeften. 

Door de aanwezigheid van al dat leven, hebben deze 
wrakken ook een enorme aantrekkingskracht op  
zowel professionele als recreatieve vissers. Visnetten en 
haakjes blijven echter regelmatig achter de wrakken 
haken. Deze afgescheurde netten blijven doorvissen en 
doden zo onnodig veel leven. Dit wordt ‘spookvissen’ 
genoemd. 

Met de hulp van vrijwillige duikers verwijderen wij  
achtergebleven netten en lood. De netten worden  
gerecycleerd tot o.a. badmode en sokken. 

Grote schoonmaak van wrakken
Samen met vrijwilligers ontdoen we wrakken van  
visnetten, lijnen, vishaakjes en lood.

Recyclage
De visnetten worden gerecycleerd tot o.a. badmode en 
sokken. Het lood gaat naar het recyclagepark.

Preventie en opleiding
We informeren een zo breed mogelijk publiek over de 
noodzaak van een propere Noordzee. 

Duikers verwijderen achtergelaten netten van 
wrakken. De krabben die hierin verstrengeld zitten 
worden bevrijd. Nadien worden deze netten schoon 
gemaakt en gerecycleerd tot sokken en badmode.


