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Deze zomer gaan sportduikers in Zeeland goed 
geïnformeerd te water. Eind juni werden op een 
aantal plaatsten langs de Oosterschelde en het 
Grevelingenmeer informatieborden geplaatst, 
waarop de meest voorkomende mariene 
planten en dieren van die locatie worden 
getoond en toegelicht, samen met de 
belangrijkste gedragscodes voor ‘onderwater-
recreanten’. 
Het werd tijd dat sportduikers wat meer te 
weten kwamen over het leven onder water, zo 
concludeerde de Biologische Werkgroep van de 
Nederlandse Onderwatersport Bond, die het 
project in samenwerking met enkele Zeeuwse 
organisaties uitvoert. De borden zouden een 
manier zijn om ecologische schade aan het 
gebied te voorkomen. Ze zouden bovendien de 
niet-duikende bevolking bewust maken van de 
natuurwaarden van hun provincie. 
 
Rotskusten 
De duiksport wordt in Nederland steeds 
populairder. De steenbestortingen van de 
Zeeuwse dijken vormen de ‘rotskusten’ van de 
lage landen, en een rijke leefomgeving voor 
ondermeer wieren, anemonen, kreeftachtigen, 
weekdieren en vis. Voor Zeeland zijn nu al 
35.000 duikvergunningen in omloop. 
Met de invloed van duikactiviteiten op flora en 
fauna lijkt het echter nogal mee te vallen. Uit 
eigen ervaring weet Henk Baptist, werkzaam op 
het afdeling biologie bij het Rijksinstituut voor 
Kust en Zee (Rijkswaterstaat) dat veel andere 
factoren – met name de visserij – meer schade 
aan het onderwatermilieu toebrengen dan de 
duiksport. 
Een onderzoek door het milieu-adviesbureau 
Waardenburg uit 1982 wees uit dat zelfs tijdens 
piekdrukten in de Oosterschelde geen 
significante beschadiging aan flora en fauna 
optrad. Alleen in het ondiepe gedeelte – waar 

de duikers hun duikvinnen aan- en uittrekken – 
werden wat wieren vertrapt en bodemdieren 
verstoord of losgerukt, maar doordat zij toch al 
zijn aangepast aan het dynamische milieu van 
het gebied (storm, getijdeverschillen, stroming) 
vormen dit soort lokale verstoringen geen 
ernstige bedreiging voor het onderwatermilieu. 
 
Culinair interessant 
Wel bleek een enkele duiker zich schuldig te 
maken aan het illegaal verzamelen van ‘culinair 
interessante dieren’ uit het wild, hoofdzakelijk 
kreeften en schelpdieren zoals wulken. Controle 
op deze illegale praktijken is moeilijk, en over 
de omvang ervan is weinig bekend. Voor het 
vangen van bijvoorbeeld een kreeft is geen 
speciaal materiaal nodig, en om een 
overtreding te constateren zou het 
duikmateriaal grondig moeten worden 
doorzocht. 
Er is echter nog een andere manier van 
stropen. In 1994 kregen de sportduikers ruzie 
met de Zeeuwse vissers, die hen beschuldigden 
van het leeghalen en vernielen van fuiken en 
netten. De duikers ontkenden de aantijgingen; 
zij zijn ‘in overgrote meerderheid geen 
stropers’, aldus het verslag van een 
bijeenkomst van duikers, vissers en 
bestuurders in het januari-nummer van het 
blad van de Nederlandse Onderwatersport 
Bond. 
Om het probleem het hoofd te bieden, wordt dit 
jaar geëxperimenteerd met zogenaamde 
corridors: visgebieden waar duikers het water 
in en uit kunnen gaan zonder de beroepsvissers 
in het vaarwater te zitten. Ook via de 
informatieborden worden de duikers gemaand 
de netten met rust te laten. 
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Handen af van de kreeften 
 

Er komen steeds meer sportduikers in de Oosterschelde. Een enkeling 
maakt  zich schuldig aan het stropen van de fuiken en netten van 
kreeftenvissers. Maatregelen zijn bedacht om duikers en vissers uit elkaar 
te houden. 
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