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De Verenigde Naties (VN) hebben 
2007 uitgeroepen tot het ʻjaar van de 
dolfijnʼ. In een wereldwijde campag-

ne moet de aandacht gevestigd worden op de 
bedreigingen voor het zeezoogdier. Dat zei 
de directeur van het VN-akkoord over het 
behoud van rondtrekkende, in het wild le-
vende diersoorten (CMS), Robert Hepworth, 
maandag 4 december 2006 in Bonn. Volgens 
cijfers van het VN-milieuprogramma UNEP 
worden dolfijnen vooral door de jacht, het 
verstrikt raken in visnetten en vervuilde wa-
teren bedreigd.

bescherming
Hun bescherming is dringend en noodzake-
lijk. Om te overleven, hebben dolfijnen zui-
vere en rustige oceanen en beschermde ge-
bieden nodig. Er zijn circa 35 soorten, van 
wie de meeste lange afstanden afleggen. 
De campagne wil niet alleen de noodsitu-
atie van de dolfijnen in het licht stellen, 
maar heeft ook als doel om tegen 2010 een 
duidelijke vermindering van de soortenrijk-
dom tegen te gaan, aldus Hepworth.

overeenkomst
Over dit doel hebben de regeringen in het 
kader van de Verenigde Naties een overeen-
komst bereikt. Beschermheer van de cam-
pagne is prins Albert van Monaco, die reeds 
op 17 september 2006 bekend maakte dat 
2007 zou uitgeroepen worden tot het ʻJaar 
van de Dolfijnʼ.
Op papier zijn er weliswaar vele besluiten 
voor de bescherming van dieren. Maar in 
de praktijk worden die besluiten spijtig ge-
noeg niet voldoende uitgevoerd, zei Nicolas 
Entrup van de ʻWhale and Dolphin Conser-
vation Society  ̓(WDCS). Een voorbeeld is 
de visvangst met drijfnetten, die weliswaar 
verboden is, maar in het oosten van de Mid-

dellandse Zee nog steeds één van de hoofd-
oorzaken is van de dood van vele dolfijnen. 
Maar daar zou in de toekomst dus verande-
ring in moeten komen.

website
De officiële website van het ʻJaar van de 
Dolfijn 2007  ̓voor Nederland en België is 

Om te overleven hebben dol-
fijnen zuivere, rustige oceanen 
nodig. Helaas worden die steeds 
schaarser. Sommige soorten dol-
fijnen worden met uitsterven be-
dreigd, vooral omdat er elk jaar 
honderdduizenden onnodig 
omkomen. Hun bescherming is 
dan ook dringend noodzakelijk 
en daarom is 2007 uitgeroepen 
tot het ‘Jaar van de Dolfijn’.

www.jaarvandedolfijn.org en in België 
zal Natuurpunt, onder leiding van Bart Slab-
binck, het aanspreekpunt worden. 
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2007 is het 
‘Jaar van de Dolfijn’

De bescherming van dolfijnen is dringend en noodzakelijk.

Wereldwijd worden dolfijnenpopu-
laties bedreigd door verstikking in 
visnetten, habitatverlies, vervuiling 

en marinesonar. Ook op onze stranden 
spoelen steeds meer dieren dood aan. Er 
wordt geschat dat er wereldwijd elk jaar 
ongeveer 300.000 dolfijnen en walvissen 
het slachtoffer worden van bijvangst. Van 
de bruinvis, een veel voorkomende dolfijn 
in Europa, wordt geschat dat er alleen al 
in de noordelijke Europese zeeën jaarlijks 
rond de 10.000 dieren worden bijgevan-
gen, zowel in sleepnetten als in staand-
wantnetten. Deze ‘bijvangst’ is een ernsti-
ge bedreiging voor bruinvissen en andere 
dolfijnsoorten. 
In het kader van het ‘Year of the Dolphin 
2007’ werken de ‘Kustvereniging’ (EUCC) 
en ‘NatureNet Europe’ (NNE) aan moge-

lijkheden om deze bijvangst te verminde-
ren.
Dolfijnen zijn hoogontwikkelde dieren 
en er zijn voorbeelden bekend dat dol-
fijnen mensen in nood redden. Daarom 
willen ‘NatureNet Europe’ en de ‘Kust-
vereniging’ de dolfijnen redden van een 
gruwelijke dood. Ze gaan daarom aan-
dacht vragen voor het probleem en geld 
inzamelen voor de bescherming van 
dolfijnen. Ze willen hierbij samenwer-
ken met natuur- en visserijorganisaties 
en vele anderen: bedrijven, scholen en 
verenigingen. Doe jij óók mee? E-mail 
dan naar: info@kustvereniging.nl, bart.
slabbinck@natuurpunt.be of bel 0031 
71 5122900. 

BRON: WWW.JAARVANDEDOLFIJN.ORG 

Red de dolfijnen
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De werken zijn gestart met het storten 
van 250 kubieke meter beton voor de 
bodem, die een oppervlakte heeft van 

30 x 40 meter. In een volgende stap wordt 
een staalconstructie opgetrokken waar de 
zij- en achterwanden aan bevestigd worden. 
Eerst wordt het aquarium gebouwd en pas 
daarna het gebouw eromheen. 
Begin 2007 arriveert per schip, vanuit Ame-
rika, de glazen voorwand van 13 x 3 meter 
en 15 centimeter dik. Als alles waterdicht is 
wordt het aquarium gevuld met 300.000 li-
ter zeewater. Voor de glazen wand komt een 
tribune waar de bezoekers zes keer per dag 
een interactieve voedershow zullen kun-
nen zien. Het is de bedoeling dat duikers 
met cameraʼs beelden maken en inzoomen 
op details die op een groot scherm wor-
den geprojecteerd zodat de bezoekers een 
optimaal beeld krijgen van het voederen. 
Medewerkers van Aquapolis verstrekken 
daarbij de nodige uitleg. 

Er komen geen exotische vissen in het groot-
ste zeeaquarium van Zeeland want alles zal 
in het teken staan van wat leeft en groeit in 
de Oosterschelde en de Noordzee. 
Om in te spelen op de groeiende vraag naar 
accommodaties op bijzondere locaties, wordt 
in het gebouw ook nog een vergader- en pre-
sentatieruimte gepland. Zonder vertraging 

Aquapolis wordt grootste 
zeeaquarium van Zeeland!
Half mei 2007 moet de nieuwste 
attractie van themapark Water-
Land op Neeltje Jans de deuren 
openen. De bouw van dit reus-
achtig aquarium vergde een in-
vestering van bijna twee miljoen 
euro.

met de bouwwerken gaat deze nieuwe at-
tractie open in het voorjaar van 2007. Vanaf 
dan hoef je geen duikerpak meer aan te trek-
ken om te kunnen genieten van al het moois 
dat de Oosterschelde te bieden heeft. 
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In het aquarium enkel dieren uit de Oosterschelde en de Noordzee.

Slapen kwallen?

De kwallen bleken steevast rond 
15.00 uur naar de zeebodem af 
te zakken, om daar pas opnieuw 

weg te zwemmen bij dageraad. Dit pa-
troon herhaalde zich dag na dag, en 
toen duikers de dieren ter plekke gingen 
bezoeken, bleken de zeewespen rustig 
op de zeebodem te liggen en nauwelijks 
activiteit te vertonen. Pas als ze met een 

Toen Australische onderzoekers meerdere zeewespen - de meest 
dodelijke kwallen ter wereld - met zendertjes hadden uitgerust 
om hun verplaatsingen beter te kunnen opvolgen, kwamen ver-
rassende activiteitspatronen naar boven. 

lamp werden beschenen, kwamen ze in 
actie. 
Of hoe ook kwallen een uiltje kunnen 
knappen! 

UIT ‘DE GROTE REDE - NIEUWS OVER ONZE KUST 

EN ZEE’, NR. 17 NOV. 2006 (INGEKORT DOOR 

LUC BEETS). 

FOTO: IVO MADDER

Oorkwallen - zoals deze in een aquarium - sla-
pen niet, maar sommige kwallen blijken dat wel 
te doen.
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De jongste boei werd ontworpen als 
antwoord op recente grondingen en 
aanvaringen bij nieuw ontstane ge-

varen. Deze boei is bedoeld om direct bij 
een nieuw ontstaan wrak uit te leggen en in 
positie te houden totdat de locatie van het 
wrak voldoende bekend is en de gebruike-
lijke kardinale betonning is uitgelegd.
Eén of verscheidene nood-wrakboeien zul-
len zo dicht mogelijk bij het wrak worden 
gelegd. 
De boeien zullen in positie blijven tot:
t het bestaan van het wrak algemeen ver-
spreid is en voldoende bekend gesteld is in 
nautische publicaties;
t het wrak geheel onderzocht is zodat de 
exacte gegevens betreffende de positie en de 
diepte bekend zijn;

t een permanente markering is aange-
bracht.

specificaties
De boei heeft de volgende specificaties:
t één boei en het formaat hangt af van de 
locatie;
t als er verscheidene boeien worden toe-
gepast, zullen de lichten gesynchroniseerd 
worden;
t voorzien van een gelijk aantal (minimaal 
4 en maximaal 8) en een gelijk formaat gele 
en blauwe verticale strepen;
t voorzien van een wisselend blauw en 
geel knipperend licht met een nominale 
dracht van 4 mijl, waarbij het lichtkarakter 
als volgt gespecificeerd wordt: 
Bu 1.0s + 0.5s + Y 1.0s + 0.5s = 3.0s;

t de boei kan voorzien worden van een 
Racon (morsecode ʻD  ̓van ʻDangerʼ) en/of 
een AIS-baken;
t indien voorzien van een topteken, dan is 
dit een geel rechtopstaand kruis. 
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Nieuwe nood-wrakboei
Het gebeurt niet ieder jaar, maar met het algemeen bericht 412 
van midden 2006 werd de geboorte van de nieuwste telg van 
de IALA-familie aangekondigd. Deze pilaar- of sparvormige boei 
luistert naar de naam ‘nood-wrakboei’.  

Sprokkels

Met het nieuwe sterrenwaarde-
ringssysteem zie je in één oog-
opslag waar je in Nederland en 

België comfortabel kan duiken. Vijf ster-
ren betekent dat alles dik in orde is: vol-
doende zicht, voldoende leven, onder-
waterparcours, vulstation, verwarmde 
kleedruimte met douche en toilet, spoel-
kranen, restaurant, enzovoort. Ook staat 
bij elke locatie met een rolstoel-icoon de 
geschiktheid voor mindervalide duikers 
aangegeven. Het Zilvermeer te Mol, in 
België, scoort in deze uitgave het best en 
prijkt daarom op de cover. 
Natuurlijk staan ook de ongerepte na-
tuurplassen en de meest fascinerende 

Duikersgids 3
Persbericht

Medio januari 2007 verscheen de Duikersgids, uitgave 3. Met weer 
een groot aantal verbeteringen lijkt de gids nu zijn definitieve vorm 
gevonden te hebben. De beste duiklocaties - aangegeven met vier 
of vijf sterren - blijven permanent in de gids staan met actuele in-
formatie en duikkaartje. Overige, nieuw te ontdekken duikplaat-
sen, rouleren jaarlijks. 

buitenlandse bestemmingen in de Dui-
kersgids!
Andere verbeteringen: de tekst en het 
kaartje staan nu op twee pagina’s naast 
elkaar zodat je tijdens het lezen de kaart 
kunt raadplegen. Ook heeft elke duik-
plaats een autonavigatie-adres gekregen. 
Bijzonder leuk is de tip bij elke duikplaats-
beschrijving die kan leiden tot interessante 
nieuwe ontdekkingen ... 

verkoop
Verkoopprijs is € 14,50. Voor een abonne-
ment betaal je € 10,00 per jaar, exclusief 
verzendkosten. Verkrijgbaar in tal van duik-
winkels, reguliere boekhandels en diverse 

bibliotheken. Bestellen of abonneren kan 
ook op www.duikersgids.nl. 
Duikscholen, winkels, reisbureaus en ver-
enigingen worden gratis in de gids ver-
meld bij afname van een abonnement.

meer informatie
De Duikersgids is een uitgave van Bla-
denmaken - info@bladenmaken.nl - 
(voorheen Ray Reclame) - Rozenlaan 115 
Postbus 35053, 3005 DB Rotterdam. 
Tel. +31 10 425 78 65 of +31 6 55 19 79 
48 (vraag naar Errol Vos). 
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