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«DE NOORDZEE
HEEFT ONZE VOLLE
AANDACHT NODIG»

Ben Stiefelhagen bevrijdt kabeljauwen
op het wrak HMS Hogue, één van de drie
schepen die in september 1914 zonk na
een aanval van een Duitse onderzeeboot.

De expeditie heeft dit
jaar een internationale
insteek. Waarom
hebben jullie daarvoor
gekozen?
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De Noordzee strekt
zich uit over zes
landen. Wij willen alle
gebieden in beeld
brengen om een
goede indruk te krijgen
over de actuele staat
van de Noordzee.
Dit jaar wijken we
uit naar Engeland, daar zijn nauwelijks
schoonmaakacties geweest. We hopen
dat we duikers kunnen inspireren om ons
voorbeeld te volgen. Ook vinden we het
belangrijk dat we met foto’s en filmbeelden
kunnen laten zien dat de hele Noordzee nog
biodiverser is dan alleen het Nederlandse
deel. Natuurorganisaties zoals Stichting De
Noordzee beschikken over onvoldoende
middelen om zelf expedities met 30
duikers op te zetten. Wij voorzien hen van
informatie en beeldmateriaal om de mensen
te informeren en de politiek in beweging te
krijgen. Momenteel worden we door tal van
instanties en media gevraagd om advies,
informatie en beeldmateriaal.
Deze expeditie wordt de 12e op rij! Had je
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ooit verwacht dat
het zo’n succes zou
worden?
Nee, dat hadden we
zeker niet verwacht.
Het kost heel veel tijd
en geld, zeker als je je
realiseert dat DDNZS
geen mensen in dienst
heeft. Doordat we
hoge eisen stellen aan
duikniveau, conditie
en mentaliteit van de
deelnemers, trekken
we sociale, fitte teamplayers aan die ieder jaar
terugkomen. Met dat team boek je dan mooie
resultaten dat opgemerkt wordt door de media
en sponsors.
Wat doen jullie tijdens zo’n expeditie?
De Noordzee heeft onze volle aandacht nodig.
Daar blijven we voor zorgen. Dit doen we door
het verwijderen van verloren vistuig en het
maken van steeds nieuw foto- en filmmateriaal.
Daarnaast voeren we biologisch onderzoek uit
en zijn op zoek naar nieuwe medicijnen uit zeeorganismen. Ook onderzoeken we de plastic
deeltjes in het zeewater. Voor de komende
expeditie hebben we prof. dr. Han Lindeboom
en hoogleraar Tinka Murk aan boord. Samen
met Joop Coolen en onze andere Noordzeebiologen vormen we een geweldig team.
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Meer dan 145 wrakken in de Noordzee
hebben ze schoongemaakt waarbij 32.000 kilo
aan spooknetten werd verwijderd. Duik De
Noordzee Schoon gaat onverminderd door, en
dit jaar staat Expedition North Sea 2018 op de
planning in juni. Een interview met founder
Ben Stiefelhagen.

Niet te vergeten onze foto- en filmploeg en
misschien wel de belangrijkste van allemaal,
onze supportduikers. Deze zorgen boven en
onder water voor de veiligheid en maken het
mogelijk dat de andere duikers efficiënt hun
werk kunnen doen.
Om deel te nemen aan de expeditie, moet je
best wat geld inleggen.
De deelnemers bekostigen zelf 1/3 van de
expeditiekosten. Iedere opvarende, ook het
bestuur zelf, betaalt € 100 per dag. Hiervoor
huren we het schip met 10 bemanningsleden
en worden we goed verzorgd. 2/3 van de
expedities wordt betaald uit fondsen die als
missie hebben de zee te beschermen. Deze
fondsen geven niet alleen geld, maar denken
ook mee in de organisatieontwikkeling van
Stichting Duik De Noordzee Schoon. In de
toekomst willen we ook bedrijven aan ons
binden, zodat we meer ambassadeurs krijgen
en meer beweging in de maatschappij.
Een Noordzee-expeditie is niet voor iedere
duiker weggelegd. Leg eens uit.
De Noordzee is niet te vergelijken met de plas
om de hoek of een duik in warm, rustig water.
Onze zee is onvoorspelbaar: de ene dag staan
er metershoge golven en sterke stroming, de
andere dag is de zee zo vlak als een spiegel. Als
Noordzeeduiker moet je de juiste uitrusting
hebben. Een droogpak en een dubbel 12
met wing zijn een must. Verder duik je altijd

Je hoeft echt geen
techduiker te zijn om
op de Noordzee te
duiken
met een stage voor de decostops en extra
veiligheidsmiddelen zoals vuurpijlen en een
handstakellicht. Je moet over een goede conditie
beschikken om deze duiken te kunnen maken en
vooral de juiste instelling hebben. Je moet iets
komen brengen en niet alleen komen halen.
Moet je een techduiker zijn om op de Noordzee
te kunnen duiken?
Nee, dat hoeft echt niet. Wel moet je een aantal
aanvullende trainingen hebben doorlopen.

Zoals een nettentraining, maritieme
veiligheidstrainingen en de wrakduikspecialty.
Veel van de duiken die worden gemaakt, zijn
decoduiken. Goede aanvullende specialty’s zijn
onder andere stromings-, drift-, droogpak- en
decoduiken.
Welke gassen gebruiken jullie?
We duiken altijd met nitrox. Wanneer de duiken
dieper zijn, gebruiken we trimix. Hiermee blijf
je helderder en het is beter voor je lichaam en
geest.
Kunnen we DDNZS ook op een andere manier
steunen?
Je kunt ons op verschillende manieren
steunen: koop ons boek In de diepte of laat ons
een lezing verzorgen voor je duikschool- of
vereniging tegen een redelijke vergoeding.
De opbrengst gebruiken we voor nieuwe
expedities en schoonmaakduiken. Ook zijn we
erbij gebaat dat mensen sponsors vinden voor
ons project of zelf sponsor worden.
Hoe zie jij de toekomst van de Noordzee voor
je?
De Noordzee heeft blijvende aandacht
nodig. De komende jaren vinden de
grootste veranderingen ooit plaats. 25%
van de oppervlakte komt vol te staan met
windparken. Het betekent meer hard substraat
en een verbod voor de bodemvisserij. Deze
parken zouden nog weleens de redding
kunnen zijn van de natuur. Zeker nu er door
wetenschappers goed wordt nagedacht
over de vorm van de constructies en andere
zaken waarbij de natuur een kans krijgt. Zo
zijn er ideeën om reefballs rond de poten
aan te brengen. We gaan een interessante
tijd tegemoet. Wij van SDDNZS hopen nog
jarenlang een positieve bijdrage te kunnen
leveren aan een gezonde Noordzee.

OVER BEN STIEFELHAGEN
Ben Stiefelhagen is de initiatiefnemer en expeditieleider van Duik De Noordzee Schoon.
Hij heeft 30 jaar ervaring met het organiseren van wrakduikexcursies in de Nederlandse
Noordzee en tal van duikreizen. Hij heeft meer dan 8000 duiken gemaakt en is tevens
beroepsduiker. Ben is in 2009 gestart met het project Duik De Noordzee Schoon.
Hij is 65 jaar, duikt sinds 1971 en is instructor trainer. Hij vindt het geweldig als je van je
hobby je beroep kunt maken en daarbij iets goeds kunt doen voor de natuur. Zijn motto:
De Noordzee beter achterlaten dan ik deze heb aangetroffen. Kijk voor meer info op
www.duikdenoordzeeschoon.nl.
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