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SPOOKVISSEN
DUIKERS RUIMEN 
ACHTERGEBLEVEN NETTEN OP 
WRAKKEN IN DE NOORDZEE OP

TANJA VANHOECKE
FOTO’S COR KUYVENHOVEN
‘Wat er door toedoen van de

Duitsers allemaal is achtergeble
ven op de bodem van de Noordzee.
Schoon dat dat is! Scheepswrak
ken, onderzeeërs!’ Zeventig jaar
na DDay kijkt een mens een beet
je anders tegen de gevolgen van de
oorlog aan. Maar je moet er wat
voor overhebben om het te zien.
‘Kou, slecht zicht en een sterke
stroming. Om in de Noordzee te
duiken, moet je technisch perfect
zijn. Zeker als je netten van de
scheepswrakken wilt snijden’, zegt
duiker Ben van Asselt. De Belgi
sche tak van de Global Underwa
ter Explorers (GUE) duikt van

Grote schoonmaak
ONDER WATER

Duikers speuren naar vastgehaakte netten op scheepswrakken. Ze snijden ze los en halen ze boven om te verhinderen dat vissen erin verstrikt geraken.

Elk jaar blijft er 640.000
ton visuitrusting achter in
de wereldzeeën. Vooral in
de buurt van
scheepswrakken liggen
bérgen spullen waarin
massa’s vissen en krabben
verstrikt raken. Dit
weekend duikt voor het
eerst een Belgisch team in
de Noordzee om grote
schoonmaak te houden.
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Duikers speuren naar vastgehaakte netten op scheepswrakken. Ze snijden ze los en halen ze boven om te verhinderen dat vissen erin verstrikt geraken.

daag de Noordzee in om visnetten
op scheepswrakken weg te halen.
Geen potje scubadiving deze keer,
maar grote schoonmaak om te
verhinderen dat nog meer vissen
en schaaldieren in de achterge
bleven netten verstrikt geraken.
‘De GUEduikers hebben een
aparte manier van duiken, die
hen perfect maakt voor deze klus’,
vindt Roel Van Bouwel van Eco
duikers, die de eerste schoon
maakacties in ons land organi
seert. Ze zijn technisch geschoold,
werken in teams, uitsluitend met
mensen met hetzelfde gestan
daardiseerd duikmateriaal, met
dezelfde passie voor wrakduiken,
met dezelfde ervaring op de

Noordzee en met hetzelfde res
pect voor de wrakken en de na
tuur. ‘Je raakt niets aan, en je
haalt niets weg.’ En vooral: ze stel
len veiligheid boven alles. ‘Zelfs
als veilig duiken betekent dat je
geen zak afval naar boven kunt
brengen, niets aan te doen’, zegt
Van Asselt. ‘Als de bodemtijd be
reikt is, ga je weer naar boven.’

Destroyer

Vandaag duiken ze in zes paren,
twee keer zestig minuten naar een
scheepswrak. Van de zes paren
doet de helft ondersteunend werk
– de camera bedienen en de veilig
heidslijn over het wrak uitleg
gen. De anderen snijden netten

weg en halen ze naar boven. ‘Van
elk duikerspaar is er een die
werkt, de ander houdt alles in de
gaten’, verduidelijkt Van Asselt.
De duikers en hun vaste kapitein
maakten een shortlist op uit de
245 beduikbare wrakken op de
bodem van de Belgische Noord
zee. Pas op de duikdag beslist de
kapitein naar welk wrak er gedo
ken wordt. Allicht wordt het van
daag een Franse ‘destroyer’ uit de
Eerste Wereldoorlog, op vijftien
meter diepte. ‘De keuze van de ka
pitein hangt af van de windkracht
en van de stroming. Voor de
schipper is de uitdaging van de
missie het grootst, hij moet zijn
duikers op elk moment kunnen

terugvinden. De weerberichten
voorspellen voor zaterdag wind
kracht 4,5. Dat geeft al snel golven
van anderhalve meter. We willen
de Noordzee zo vlak mogelijk als
we duiken’, zegt Van Asselt. ‘Ook
de zichtbaarheid onder water
moet goed zijn.’
Om de shortlist voor deze eerste
duiken te halen, moesten de
scheepswrakken aan drie voor
waarden voldoen. Ze mogen niet
te diep liggen: hoe minder diep,
hoe minder gas een duiker ver
bruikt en hoe meer hij in staat is
onder water te werken. De sche
pen moeten beduikbaar zijn, wat
betekent dat ze niet in een vaar
geul liggen en niet te vergaan zijn. >>> Lees verder op blz. 22
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En ze moeten bij voorkeur vooral
sleepnetten en geen warrelnetten
rond en op zich verzameld heb
ben. Van Bouwel: ‘De sleepnetten
zijn zwaarder en minder beweeg
lijk, en daardoor voor de duikers
minder gevaarlijk dan de warrel
netten. Die fijnmazige badmin
tonnetjes bewegen op en neer, je
raakt er zo in verstrikt.’

Kraamkamers

‘Mensen denken dat de Noordzee
een donkergrijze poel is, zonder
schoonheid. Dat klopt helemaal
niet’, vertelt Ben van Asselt. ‘On
der water is de Noordzee prachtig.
Het grootste deel van de zeebo
dem is weliswaar een woestijn,
maar de wrakken, boeien en wind
molenparken zijn oases van leven
en begroeiing. Op en in de
scheepswrakken bevindt zich ne
gentig procent van het totale vis
bestand.’
Dat is meteen ook de reden waar
om de scheepswrakken bedekt
zijn met visnetten. Vissers vissen
vooral dáár. Hoe vaker ze dat
doen, hoe groter de kans is dat ze
er hun netten, lijnen, haken en
lood verloren zien gaan. ‘De net
ten kunnen bij het binnenhalen
bij veel stroming aan iets scherps
blijven haken en afscheuren’, zegt
Roel Van Bouwel, ‘en dan worden
ze daar achtergelaten. Maar die
wrakken doen ook dienst als
kraamkamers van de zee. De
meeste vissen worden er geboren,
en de kleine kabeljauw heeft het
steeds moeilijker om door de dich
te netten te zwemmen zonder erin
verstrikt te raken en te stikken.’
Daar begint het ‘spookvissen’: de
zinloze en doelloze vangst van
massa’s vissen in netten die nooit

meer opgehaald worden. De vis
sen, krabben, kreeften en schild
padden die erin terechtkomen,
belanden nooit op ons bord, ze
gaan gewoon langzaam dood.
De GUE’s die vandaag hun eerste
schoonmaakduik voor de Belgi
sche kust doen, leerden van Ne
derlandse collega’s om zichzelf uit
netten te bevrijden, met messen
de dikke netten door te snijden, ze
vervolgens onder water in grote
zakken te steken en die met be
hulp van rode ballonnen naar de
oppervlakte te schieten. Daar
kunnen ze door de kapitein opge
haald worden. De inhoud zullen
de duikers sorteren tussen het
duiken door – de getijden ver
plichten hen tot een onderbreking
van zes uur. Dan kunnen ze het
lood en de netten uit elkaar halen,
en de nog levende krab weer in het
water gooien. Van Bouwel: ‘Door
de vele dode vis die in de netten
vastzit, belooft het een stinkend
karwei te worden.’
De duikers doen dit belangeloos.
Het enige voordeel is dat ze hun
boot en hun gasvoorraad niet zelf
hoeven te betalen. De actie laat
hen toe om in de Noordzee te dui
ken, en daarvoor zijn ze tot zowat
alles bereid.

Naïevelingen

‘De vzw Ecoduikers begon als een
impulsief idee, minder dan een
jaar geleden. Even later zat ik al
bij de minister van de Noordzee
Johan Vande Lanotte, en vorige
maand kreeg ik subsidies voor
mijn schoonmaakproject’, vertelt
Van Bouwel. Hij had gehoord over
projecten die in Nederland al
sinds 2007 bestaan, en hij fanta
seerde erover om in België hetzelf
de te doen, samen met zijn zeilen
de neef Peter. ‘We wilden er zeilen
en duiken in combineren. Een

slecht idee, natuurlijk, want voor
zeilen heb je wind nodig en voor
duiken net niet.’ Als het iets illus
treert, dan de enthousiaste naïvi
teit waarmee Van Bouwel aan zijn
actie begon. ‘Ik schreef in decem
ber een brief aan Vlaams minister
van Leefmilieu Joke Schauvliege,
aan Kris Peeters, bevoegd voor de
Zeevisserij, en aan Johan Vande
Lanotte, federaal minister van de
Noordzee. De eerste twee reageer
den nooit, Vande Lanotte wel. Hij
is vertrouwd met het fenomeen
van spookvissen en de impact er
van op het leefmilieu en het visbe
stand.’ Vande Lanotte gaf via de
Stichting voor Duurzame Visserij
ontwikkeling een eenmalige toe
lage van 12.000 euro aan de Eco
duikers, en werd peter van het
project.
Van Bouwel is net zoals de duikers
een vrijwilliger. Hij verdient er
geen geld aan, en hij probeert, al
leen met een vrijwillige adminis
tratieve kracht en een studente
die de sociale media verzorgt, de
12.000 euro zo verstandig moge
lijk te besteden. Zo niet wordt het
moeilijk om een vervolg te breien
aan de vier Belgische Noordzee
schoonmaakduiken die voor dit
jaar gepland zijn. ‘Het geld gaat op
aan een website, Tshirts, foto’s,
een beursstand, een aansprake
lijkheidsverzekering en materi
aal: stroboscopen, lijnen, messen
en de dubbelsets gas, verrijkt met
zuurstof en helium, die elke dui
ker elke duikdag verbruikt.’ De
duikers werden gratis opgeleid
door hun Nederlandse collega’s,
hun boot is betaald door Healthy
Seas, de grote zakken waarin het
afval verzameld wordt, zijn van
Fishing for Litter, een Europese
organisatie die de inzameling van
het afval organiseert. Om vissers
te stimuleren om de netten die ze

op zee vinden en degene die ze zelf
scheuren binnen te brengen, biedt
de organisatie hen gratis zakken
aan, en plaatste ze containers in
Oostende. Voorzieningen die al
heel wat netten opleverden. De
opgeviste netten worden naar Slo
venië gebracht, waar ze worden
gerecycleerd tot sokken, badpak
ken en tapijten.

Recyclage

‘Het is een samenwerkingsver
band van ngo’s en duurzame be
drijven, dat geld inzamelt om de
zee schoon te maken. Omdat we
geloven dat uiteindelijk iedereen
kan verdienen aan de gerecycleer
de visnetten, focussen we voorlo
pig daarop’, zegt Robert Steenber
gen, hoofd van de Vereniging Kust
en Zee en ook van Healthy Seas.
‘Toen we begonnen met het
schoonmaken van de wrakken op
de Nederlandse zeebodem, wilden
we die troep – die door anderen
was achtergelaten en die we nota
bene opruimden om de vissterfte
en de vervuiling tegen te gaan –
laten ophalen door de afvaldienst.
Maar omdat wij het aan land
brachten, was het zogezegd van
ons, en moesten wij betalen om
het te laten ophalen. Op dát mo
ment werd het idee om te recycle
ren geboren.’ In Nederland, uiter
aard.
Van de kunststoffen netten wor
den chips van econyl gemaakt, die
eerst tot garen en later tot sokken
en badpakken worden verwerkt.
‘We geloven in dit businessmodel.
Na een jaar hebben we partners in
verschillende landen. Deze
maand nog komen onze eerste
producten op de markt in Duits
land en OostEuropa, en we pra
ten met grote ketens om ze ook in
Nederland en België te verdelen.’
Decennialang was het voor vissers

doodnormaal om hun oude en
versleten netten achter te laten in
zee. Het hoorde bij het vissen, net
zoals lood en aas. Nu de Verenigde
Naties de achtergebleven uitrus
ting op tien procent van het totale
afval in zee schat, en de impact
van deze systematische vervuiling
onderkend wordt, proberen aller
hande organisaties de vissers op
andere gedachten te brengen. De
grootste slaagkans lijken ze te
hebben als ze de vissers als slacht
offers aanspreken. Wat ook klopt.
In Massachusetts wordt de achter
gebleven visuitrusting samen met
de bijvangst en de klimatologi
sche veranderingen verantwoor
delijk geacht voor de langzame
ondergang van de visnijverheid.
‘De achtergebleven netten hebben
een kritisch maximum bereikt’,
schreef Boston Magazine. ‘Vissers
moeten niet alleen hun werk on
derbreken om de fuiken en netten
die ze per ongeluk ophalen weg te
halen, omdat de visuitrusting op
de zeebodem haar werk blijft
doen, sterft een groot deel van het
visbestand zonder dat de vissers
er iets aan hebben.’

Wantrouwige vissers

In België en Nederland verandert
de mentaliteit langzaam: vissers
blijven wat wantrouwig kijken
naar het nieuwe initiatief en voe
len er weinig voor om alweer met
de vinger te worden gewezen. Alle
betrokken organisaties in de
strijd tegen spookvissen proberen
een systeem in te voeren van ge
markeerde netten, opdat de eige
naars ervan gemakkelijk gevon
den kunnen worden en ze hun ei
gen afval kunnen opruimen.
Evengoed kijken ze naar financië
le stimulansen om de conservatie
ve visserijsector ervan te overtui
gen achtergebleven en gescheur

>>> Vervolg van blz. 21
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de netten binnen te halen en in te
leveren, zoals nu al gebeurt met de
zakken en containers van Fishing
for Litter. En ze denken ook hard
op aan netten van biologisch af
breekbaar materiaal in plaats van
de kunststoffen versie die nu
wordt gebruikt, en waarvan de le
vensduur op 600 jaar wordt ge
schat.
Voorlopig blijft het op het Neder
landse meldpunt voor verloren
netten behoorlijk stil. Zodra vis
sers moeten melden waar ze zelf
een net verloren of een net van
een ander vonden, moeten ze ook
zeggen waar ze zelf aan het vissen
zijn. Reden genoeg om de lippen
stijf op elkaar te houden.
‘Het belangrijkst nu is dat er mili
euvriendelijke alternatieven voor
lood in gebruik zouden worden
genomen’, zegt Roel Van Bouwel.
‘Het is toch hallucinant dat een
giftig materiaal dat al verboden is
in verf, munitie en brandstof nog
dagelijks gebruikt mag worden
om te vissen? Het lood breekt niet
af, het lost langzaam op in het zee
water.’ Het meeste lood gaat net
zoals de netten verloren in en
rond de scheepswrakken, omdat
daar het intensiefst gevist wordt.
Daar treft het natuurlijk ook de
meeste vissen en de jongste vis
sen.
Heeft de actie van dit weekend
écht zin? Per duikdag kunnen er
hooguit twee wrakken bezocht
worden en om ze werkelijk schoon
te krijgen ontbreekt het aan man
kracht en materiaal. Dan zijn er
nog de prijs van het duiken, de ho
ge technische vereisten waaraan
elke wrakduiker moet voldoen en
de wetenschap dat er elke dag net
ten en lijnen verloren gaan in de
Noordzee. Het lijkt even zinvol als
water naar de zee dragen. Maar de
goodwill is er. Scheepswrakken zijn echte kraamklinieken voor vissen.

‘OP EN IN SCHEEPSWRAKKEN
BEVINDT ZICH NEGENTIG

PROCENT VAN HET TOTALE
VISBESTAND’

BEN VAN ASSELT
duiker

DE OPGEVISTE NETTEN
WORDEN NAAR SLOVENIË

GEBRACHT, WAAR ZE WORDEN
GERECYCLEERD TOT SOKKEN,

BADPAKKEN EN TAPIJTEN


