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Duikers geknield op de bodem van het koraalrif terwijl ze 
een filefish voeren in John Pennekamp Coral Reef State 
Park-Key Largo, Florida  
 
De milieu-impact van recreatief duiken is het effect van 
recreatief duiken op het onderwatermilieu, wat 
grotendeels het effect is van duiktoerisme op het 
mariene milieu.  
Het is niet ongebruikelijk dat drukbezochte 
duikbestemmingen meer zichtbare tekenen hebben van 
negatieve effecten van het duiken, die grotendeels te 
wijten aan duikers die niet zijn opgeleid tot voldoende 
bekwaamheid in de vaardigheden die vereist zijn voor de 
situatie ter plaatse, een ontoereikende oriëntatie 
voorafgaand aan de duik , of gebrek aan basiskennis van 
biodiversiteit en het delicate evenwicht van aquatische 
ecosystemen.  
Er kunnen ook indirecte positieve effecten zijn, aangezien door de lokale gemeenschappen 
wordt erkend dat het milieu in goede staat meer waard is dan aangetast door ongepast 
gebruik. En daarnaast door inspanningen voor natuurbehoud door duikgemeenschappen die 
milieubewustzijn bevorderen, en leren duiken met een lage impact en het belang het leven 
in zee te respecteren.  
Er zijn ook wereldwijde monitoringnetwerken voor koraalriffen, waaronder lokale vrijwillige 
duikers die helpen bij het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijke monitoring van 
koraalrifsystemen, wat uiteindelijk een netto positief effect op het milieu kan hebben. 
 
Tijdens de 20e eeuw werd recreatief duiken beschouwd als een activiteit met een over het 
algemeen lage impact op het milieu. Als zodanig waren die activiteiten in de meeste 
beschermde mariene gebieden toegestaan.  
Sinds de jaren zeventig is duiken veranderd van een elite-activiteit in een meer toegankelijke 
recreatie, op de markt gebracht voor een zeer brede doelgroep.  
Tot op zekere hoogte is er betere apparatuur in de plaats gekomen van strengere training, 
en de vermindering van het waargenomen risico heeft de minimale trainingsvereisten door 
verschillende trainingsbureaus verkort. De training heeft zich geconcentreerd op een 
acceptabel risico voor de duiker, en minder aandacht voor het milieu.  
 
De toename van de populariteit van duiken en de toegang van toeristen tot gevoelige 
ecologische systemen heeft geleid tot de erkenning dat duiken aanzienlijke gevolgen kan 
hebben voor het milieu. Duiken is in de 21e eeuw steeds populairder geworden, zoals blijkt 
uit het aantal brevetteringen dat wereldwijd is afgegeven, wat in 2016 is gestegen tot 
ongeveer 23 miljoen, met ongeveer een miljoen nieuwe brevetten per jaar.  
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Duiktoerisme is een groeisector en er moet rekening worden gehouden met ecologische 
duurzaamheid, aangezien de toenemende impact van duikers het mariene milieu op 
verschillende manieren nadelig kan beïnvloeden.  
De impact is ook afhankelijk van de specifieke omgeving; tropische koraalriffen worden 
gemakkelijker beschadigd door slechte duikvaardigheden dan sommige gematigde riffen, 
waar de omgeving robuuster en veerkrachtiger is vanwege de ruwere normale zee condities 
en minder fragiele, langzaam groeiende organismen.  
Dezelfde aangename zee condities die de ontwikkeling van relatief delicate en zeer diverse 
biosystemen mogelijk maken, trekken ook het grootste aantal toeristen aan, waaronder 
duikers die niet vaak duiken, uitsluitend op vakantie, en die nooit de vaardigheden 
ontwikkelen om op een milieuvriendelijke manier te duiken.  
Verschillende strategieën voor milieubeheer worden getest, in een poging om een duurzaam 
evenwicht te bereiken tussen instandhouding en commerciële exploitatie. 
Actief vermijden van contact met benthos (bodem) vereist een gepaste motivatie, en 
succesvol vermijden vereist gepaste competentie. Het is aangetoond dat een low-impact 
duiktraining effectief is in het verminderen van het contact met duikers bij goed 
gemotiveerde duikers.  
Ervaring blijkt de belangrijkste factor te zijn bij het verklaren van het onderwatergedrag van 
duikers, gevolgd door hun houding ten opzichte van duiken en het milieu, en hun 
persoonlijkheidstype.  
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Getroffen omgevingen  
Alle onderwateromgevingen die door sportduikers worden bezocht, worden mogelijk 
beïnvloed.  
De impact blijkt groter te zijn als er een groot aantal duiken is, of als de omgeving fragiele, 
langzaam groeiende organismen of delicate structuren heeft.  
De meer voor de hand liggende voorbeelden zijn tropische koraalriffen en ondergelopen 
grotten met fragiele druipsteengrot. Er zijn relatief veel onderzoeken gedaan naar tropische 
koraalriffen, aangezien de druk daarop als het hoogst wordt ervaren. 
Koraalriffen zijn tot op zekere hoogte zelf herstellend en lopen ook schade op door niet-
antropogene (niet menselijke) oorzaken, dus een acceptabel niveau van continue, door 
duikers veroorzaakte degradatie, is theoretisch mogelijk, indien het wordt geëvenaard door 
het natuurlijke herstelvermogen. 



Onderwater druipsteengrot structuren, eenmaal gebroken, regenereren helemaal niet 
zolang de grot onder water blijft, en blijven uitgaande van menselijke tijdspannes voor altijd 
gebroken.  
Ook cultureel erfgoed onder water in de vorm van historisch belangrijke wrakken en 
archeologische vindplaatsen is vatbaar voor onomkeerbare schade, maar verslechtert 
doorgaans toch voortdurend. De impact van een duiker versnelt hier vooral het 
onvermijdelijke.  
Subtropische, gematigde en polaire mariene rif omgevingen variëren aanzienlijk in hun 
vermogen om te herstellen van schade, en werden historisch beschouwd als minder 
beïnvloed door duiken, daarom zijn er minder studies beschikbaar over schade door duikers, 
rifherstel en duurzaam draagvermogen. 

 

Soorten impact  

Onderwater macrofotograaf die op de bodem 
rust tijdens het samenstellen van een foto  
 
Onderzoek naar de effecten van duikers op 
tropische koraalriffen heeft aangetoond dat er 
een verminderde koraalbedekking op zwaar 
gedoken locaties is en een verandering in de 
koraalstructuur, waarbij veerkrachtiger koralen 
dominant worden en een verlies aan 
soortendiversiteit in de loop van de tijd.  
Deze riffen zijn mogelijk minder veerkrachtig tegen andere stressfactoren, zoals het 
uitbreken van ziekten en ernstige weersomstandigheden. 
 
Er is overtuigend bewijs dat riffen kunnen worden beschadigd en dat de belevingswaarde 
van duikplekken kan worden aangetast door slecht gepland of te intensief toeristisch 
gebruik.  
Zeetoerisme heeft rechtstreekse gevolgen voor riffen door verstoring zoals structurele 
schade aan koralen, boten die op riffen aan de grond liggen en schade door ankers, en 
indirect door verandering van de waterkwaliteit door verrijking met nutriënten en vervuiling 
door giftige stoffen, afvalwater en verhoogde troebelheid.  
De mate van degradatie hangt af van de intensiteit, frequentie, tijd en type gebruik en de 
specifieke omgeving.  
Schade door duikers aan koralen omvat breuk van het skelet van vertakkende soorten, 
weefselafslijting, mogelijk leidend tot infectie door koraalziekten, en een algehele 
vermindering van de dekking van hard koraal op riffen.  
Duik gerelateerde activiteiten kunnen ook de veerkracht van het rif tegen rif stressoren zoals 
klimaatverandering en verbleking verminderen. 
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Duiker schopt het zand op met de vinnen.  
 
In sommige tropische koraalriffen, waar vaak 
wordt gedoken, veroorzaken recreatieduikers 
negatieve ecologische effecten door onbedoelde 
effecten op levende koralen door veroorzaken 
fysieke schade in een sneller tempo dan 
gecompenseerd door natuurlijk herstel.  
Het resultaat op lange termijn is degradatie van 
het rif.  

Een van de gemeenschappelijke uitdagingen voor lokaal beleid en -beheer is het 
maximaliseren van de voordelen van het toerisme en tegelijkertijd het terugdringen van de 
aantasting van het milieu tot een duurzaam niveau op lange termijn.  
In de "muck-diving"-omgeving met een zachte sedimentbodem werd waargenomen dat 
fotografie grotere milieuverstoringen veroorzaakt dan effecten veroorzaakt door 
duikervaring, brevet, geslacht of leeftijd. Duikers kwamen vaker in contact met het substraat 
op zacht sediment dan op koraalriffen, maar de milieuschade was niet groter.  
Duikers hebben de neiging om dieren vaker aan te raken bij het observeren of fotograferen 
van cryptobenthische fauna, en zijn tot vijf keer langer bezig met interacties bij het gebruik 
van spiegelreflex-camera's. De langetermijneffecten van dit gedrag op cryptobenthische 
fauna en zachte sediment habitats zijn onbekend. 
 

Duiker geknield op het zand in de Comores, let op 
de bungelende instrumentenconsole.  
 
De effecten van fotografen gedrag en 
fotografische flitsen is met een kleine steekproef 
op bentische vissoorten onderzocht.  
De studie toonde verwaarloosbare effecten aan, 
behalve die veroorzaakt door menselijke 
aanwezigheid alleen.  

Flitsfotografie veroorzaakte geen waarneembare oogveranderingen bij zeepaardjes en het 
voedingssucces werd niet beïnvloed. Fysieke omgang met dieren veroorzaakte sterke 
stressreacties. 
De impact van duikers op subtropische en vooral gematigde riffen is minder onderzocht dan 
bij tropische riffen. De perceptie is dat deze riffen minder kwetsbaar zijn dan tropische riffen 
en dat de sessiele soorten minder worden blootgesteld aan de impact van duikers.  
Onderzoek in de Middellandse Zee in Spanje geeft aan dat sessiele (vastzittende) 
organismen met fragiele en broze kalk- of hoornachtige skeletten niet bestand zijn tegen 
frequente verstoringen door duikers. 
Contact van duikers met de bodem komt ook veel voor op gematigde riffen, in 

zoetwateromgevingen en in grotten.  
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Een van de belangrijkste genoemde vormen is het vin contact met het bodemsediment, 
waardoor fijnstof opstijgt in de waterkolom met afnemende zichtbaarheid, maar verstoring 
van sediment en delicate benthische biofilms door vinbeweging zonder direct contact is ook 
een punt van zorg. 

Duiker die vissen voedt bij Cod Hole  
De impact van recreatief duiken culturele erfgoed 
van scheepswrakken blijkt uit vier basistypen te 
bestaan  
• Het verwijderen van artefacten en bijbehorende 
verstoring van wraklocaties,  
• Direct contact met wrakken en de daarop levende 
bentische biota door duikers en hun uitrusting,  
• Uitgeademde luchtbellen opgesloten in het wrak,  
• Impactschade door ankers van duikboten, door 
sommige onderzoekers beschouwd als de meest 

schadelijke vorm van impact die verband houdt met recreatief wrakduiken.  
 
Schotlijn gewichten kunnen ook relatief kwetsbare wrakstukken beschadigen door stoten en 
haken, maar meestal in mindere mate omdat het schot over het algemeen lichter is dan een 
anker of er minder zijdelingse belasting op staat. Dit soort schade kan volledig worden 
voorkomen door vaste ligplaatsen aan te brengen bij veel gedoken wrakken. 
Geslachtsverdeling van de impact van duikers op riffen is niet overtuigend, verschillende 
onderzoeken hebben tegenstrijdige bevindingen opgeleverd. 
 

Oorzaken voor impact  

Duiker met negatief drijfvermogen staande op 

koraalstructuren op Guam  

Herhaald contact door duikers en hun uitrusting 

op het benthos is het algemene mechanisme van 

rifdegradatie door recreatieve duikers. Factoren 

die correleren met de frequentie van contact met 

het rif bleken te zijn:  

• Interval sinds de vorige duik 
• Ervaring met het aantal duiken tot nu toe 
• Locatie certificeringstraining 
• Bewustwording van de zonering van mariene parken 
• Gebruik van fotoapparatuur - fotografen zullen eerder contact opnemen met het rif terwijl 
hun aandacht is gericht op het maken van een foto. 
• Diepte van de duik – er werd waargenomen dat duikers op grotere diepte minder 
contacten maakten. De redenen zijn niet duidelijk, maar kunnen verband houden met 
minder waterbeweging of minder variatie in drijfvermogen met de diepte. 

• Grote groepen duikers verzamelen zich aan het begin van een duik voordat ze een 
neutraal drijfvermogen hebben. Tijdens de beginfase van duiken is een aanzienlijk hoger 
aantal schokken waargenomen en dit wordt toegeschreven aan het feit dat duikers enige 
tijd nodig hebben om hun drijfvermogen correct te krijgen en om zich te oriënteren, 
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vooral wanneer de toegangspunten zich direct boven ondiepe koraalformaties bevinden 
of de duikers niet bekend zijn met de omgeving. 
 

Duiker die met het hoofd omhoog is getrimd, produceert 
neerwaartse wervelingen tijdens het vinnen die het 
bodemsediment optillen.  
 
Waarnemingen dat ervaring de frequentie van effecten 
niet voorspelt, zijn niet noodzakelijk onverenigbaar met 
de bevindingen dat praktische training de frequentie van 
effecten vermindert, aangezien ervaring niet altijd een 
indicator van competentie is. Van vin effecten is 
vastgesteld dat ze het meest bijdragen aan de schade 
aan rifbiota; rechtopstaande en vertakte harde koralen 
zijn het meest gevoelige taxon voor contactschade op 

tropische riffen, en de ernst van de schade wordt beïnvloed door de complexiteit van de 
habitat.  
Dit geeft aan dat betere trim-, drijfvermogen- en vinnentechnieken voor duikers, 
situationeel bewustzijn van positie ten opzichte van het rif en bewustzijn van de schade die 
wordt aangericht door contact met koralen in habitats waar de nabijheid van vinnen tot 
gevoelige organismen waarschijnlijk is, prioriteiten zijn voor het verminderen van schade. 
Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat schade aan koraalriffen door duikers tot 
een minimum kan worden beperkt door het gedrag van die duikers aan te passen.  
Training in duikvaardigheden met een lage impact lijkt het contact met het benthos 
aanzienlijk te verminderen bij duikers van alle brevet- en ervaringsniveaus.  
Dit resultaat kan worden geëxtrapoleerd naar andere duikomgevingen als een methode om 
het milieu te beschermen en om recreatief duiken ecologisch duurzamer te maken, en kan 
de duikervaring verbeteren. 
Er lijkt weinig correlatie te zijn tussen de topografie van de site en koraalschade, maar 
schade houdt verband met koraalmorfologie en structurele sterkte. De meeste schade is aan 
vertakkende soorten die inherent zwakker zijn tegen buigbelastingen.  

Duiker met bungelende instrumentenconsole, die de 
bodem kan raken of zelfs kan blijven haken op een rif. 
Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de 
belangrijkste reden voor contact door onervaren duikers 
een slechte controle over het drijfvermogen is. Studies 
met recreatieve duikers op tropische koraalriffen hebben 
aangetoond dat de mate van contact tussen duiker en 
omgeving aanzienlijk varieert tussen duikers die in staat 
zijn om een neutraal drijfvermogen te behouden en 

degenen die onvoldoende vaardigheid hebben, en duikers die geen neutraal drijfvermogen 
behouden die contact maken met het rif vaker. Het informeren van duikers over de effecten 
van contact met het rif verminderde het contact bij duikers met een goed drijfvermogen, 
maar niet bij duikers die deze vaardigheden niet hadden.  
Het probleem lijkt een competentieprobleem te zijn. Zonder de nodige competentie zijn 
duikers niet in staat hun gedrag op de juiste manier aan te passen, en kunnen ze de 
vaardigheden niet produceren door alleen maar bewust te worden gemaakt van hun 
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noodzaak. De oplossing om contact met het rif te verminderen, is dat de duiker de 
vaardigheid moet hebben voordat hij of zij mag duiken in de omgeving waar dat nodig is. Er 
zijn aanwijzingen dat het vermogen van duikgidsen om het gedrag van duikers met 
betrekking tot rifcontact positief te beïnvloeden, minder is voor grotere groepen duikers, 
maar de implementatie van programma's die zich richten op activiteiten in de duikindustrie 
kan bijdragen aan het verminderen van antropogene (menselijke) rifschade.  
Sommige marine reservaten (MPA) in de Middellandse Zee hebben duiken volledig 
verboden, of hebben het beperkt tot riffen nabij de grenzen van het marine reservaat. 
Anderen hebben duikroutes aangelegd die duikers weghouden van kwetsbare gebieden. Een 
andere instandhoudingsstrategie identificeerde potentieel kwetsbare soorten en baseerde 
de bepaling van duurzame bezoekersaantallen hierop. 

 

Sociaalpsychologische factoren  
Een studie uit 2012 door Ong en Musa over sportduikers in Maleisië toonde aan dat ervaring 

de belangrijkste factor was bij het verklaren van onderwatergedrag van duikers, gevolgd 

door de houding ten opzichte van duiken en persoonlijkheidstype, en dat houding ten 

opzichte van de omgeving gedeeltelijk de invloed van ervaring op gedrag onder water, maar 

Scott-Ireton (2008) ontdekte dat een besef van hoe en waarom het milieu moet worden 

beschermd, meer effect heeft dan vaardigheden om duikers te motiveren om hun omgeving 

te beschermen. Actieve vermijding van rifcontact vereist de juiste motivatie, en succesvolle 

vermijding vereist passende competentie. 

Strategieën om de impact van duikers te verminderen  

• Correct uitloden is een voorwaarde voor een goede controle over het drijfvermogen. 
• Een goede controle over het drijfvermogen is noodzakelijk (maar niet voldoende) voor een 
aanhoudend juiste trim. 
• Level trim brengt vinnen hoger boven het benthos op de meeste riffen met als gevolg een 
lagere frequentie van direct contact en van verstoorde sedimenten. 
• Het verminderen en afknippen van bungelende uitrusting vermindert het risico dat 
laaghangende voorwerpen in contact komen met het rif wanneer ze in de buurt zijn. 
• Bewustzijn van de nabijheid van de omgeving maakt het vermijden van bewegingen 
mogelijk die zullen resulteren in contact met het rif, met name contact met hoge impact. 
• Een geschikte vinnentechniek zou het risico op inslag op het rif moeten verminderen en 
kan worden gekozen om geschikt te zijn voor laterale of verticale nabijheid. 
• Inzicht in de ecologische effecten van contact met riffen en kennis van de kwetsbaarheden 
van lokale soorten maakt het mogelijk om bijzonder kwetsbare organismen te vermijden en 
zal ecologisch verantwoorde duikers waarschijnlijk motiveren om meer moeite te doen om 
contacten te vermijden. 
• De nabijheid aanpassen aan de omstandigheden op zee – de afstand tussen de duiker en 
het benthos kan worden aangepast om een acceptabel risico op contact mogelijk te maken 
voor variaties in golfslag en stroming.  



 

Duiktraining met lage impact  

Duiktraining moet worden gegeven waar het 

geen directe impact heeft op het milieu, indien 

mogelijk Diamond Reef "rollercoaster" opbouw 

voor training en evaluatie van vaardigheden met 

een lage impact.  

 

Het is aangetoond dat een low-impact 

duiktraining effectief is in het 

verminderen van contact met duikers. 

In 1989 werd Buoyancy Training Systems International, een bedrijf gevestigd in Seattle, 

Washington, de eerste organisatie ter wereld die een internationaal uniforme, opleidings- en 

objectieve onderwatervaardigheidstest creëerde, speciaal ontworpen om de impact van 

duikers op het mariene milieu te verminderen. 

Het curriculum en de mobiele oefenlocatie, nu bekend als het Diamond Reef System, maakt 

gebruik van gestandaardiseerde draagbare rifsimulatie structuren genaamd 'Diamond Reef 

Hover Stations' om de vaardigheid en het bewustzijn van duikers te vergroten in alle stadia 

van duiktraining, inclusief acclimatiseringsduiken in tropische resorts. 

Dit programma wordt gebruikt door duikoperators over de hele wereld en de U.S. 

Environmental Protection Agency. 

Het specifieke PADI Low Impact Diver-trainingsprogramma duurt 2 dagen en lijkt effectief te 

zijn voor een groot aantal reeds bestaande vaardigheids- en certificeringsniveaus. 

Vergelijkbare trainingen van andere aanbieders zouden vergelijkbare resultaten moeten 

hebben. Veel van deze vaardigheden zijn opgenomen in technische duikopleidingen, met 

name grot- en wrakduiken, waar ze ook belangrijk zijn voor de veiligheid. Hoewel 

competentie, die direct verband houdt met training en ervaring, van fundamenteel belang is 

voor duiken met een lage impact, lijkt de houding ten opzichte van de omgeving en het 

persoonlijkheidstype van invloed te zijn op de vraag of en hoe de duiker zijn competentie 

toepast om de ecologische impact te matigen. 

Duikopleiding  

Verschillende onderzoekers hebben aanwijzingen gevonden dat veel van de schade aan het 

onderwatermilieu kan worden vermeden door het gedrag van duikers aan te passen door 

een combinatie van een opleidingssessie gevolgd door een demonstratie in het water, maar 

korte briefings voorafgaand aan de duik alleen hebben weinig effect op contactpercentages. 
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Camp en Fraser, 2012, ontdekten dat duikers die hadden deelgenomen aan cursussen voor 

milieubehoud net zo vaak contact opnamen met het rif als degenen die dat niet deden, maar 

natuureducatie in een duikbriefing verminderde het contact met het rif, en de diepte van 

natuureducatie is relevant aan zijn effectiviteit.  

Bekendheid van duikers met de lokale omgeving werd ook genoemd als een effect op het 

verminderen van de impactfrequentie. 

Er zijn verschillende duikprogramma's die verrijkende instructie bieden in niet alleen de 

juiste technieken en uitrusting, maar ook een focus op milieubehoud, met name het behoud 

van koraalriffen.  

In de Florida Keys hebben bedrijven zoals Quiescence en Sea Dwellers verschillende 

educatieve mogelijkheden voor gevorderde openwaterduikers om meer te leren over de 

impact van de recreatieve sport op de oceaandieren, en hebben ze banden met met 

organisaties zoals het Blue Star Dive Center en de Coral Restoration Foundation. 

Deze programma's benadrukken het belang van duikers die een relatieve afstand houden tot 

zichzelf en zeedieren om besmetting te minimaliseren en de gezondheid en veiligheid van de 

onderwaterwereld te behouden.  

Met name de Coral Restoration Foundation geeft een grondige illustratie van de essentiële 

rol die koraalriffen spelen in het oceaanmilieu, als bron van voedingsstoffen en 

duurzaamheid voor ongeveer een kwart van al het waterleven. 

Hoewel mensen de neiging hebben om koraalriffen niet als dieren te beschouwen, vertrouwt 

elke koraalsoort op veilige interactie met andere organismen, de energie die ze ontvangen 

van de algen zoöxanthellen en het vermogen om te gedijen in een ecosysteem dat vrij is van 

schadelijke verontreinigingen. 

Helaas hebben veel koraalriffen over de hele wereld de afgelopen jaren geleden onder de 

effecten van stijgende temperaturen, die de groei van zoöxanthellen hebben vernietigd 

waarvan koraalpoliepen regelmatig afhankelijk zijn om te overleven.[25] Naast deze kleinere 

organisaties in Florida die de milieuproblemen aanpakken die gepaard gaan met 

ongereguleerde duikpraktijken, hebben andere internationale groepen soortgelijke zorgen 

geuit dat deze sport mogelijk het leven in zee kan schaden. Zo heeft Kish Island langs de 

Perzische Golf een golf van watersportactiviteiten meegemaakt, met name duiken en 

snorkelen, en hoewel de koraalriffen rond de landmassa vaak veilig worden bekeken door 

duikers, kunnen bepaalde gevoelige soorten hier negatief door worden beïnvloed constante 

menselijke interactie. Volgens het tijdschrift Regional Studies in Marine Science kunnen 

duikers en snorkelaars schade toebrengen aan intergetijdengebieden en ondiepe delen van 

riffen, wat een nadelige invloed heeft op de overlevingskansen van zowel het koraal als de 

organismen die afhankelijk zijn van zijn hulpbronnen en voedingsstoffen. 

Om ervoor te zorgen dat de industrie die zich bezighoudt met duiktoerisme het bestaan van 

dit essentiële waterleven niet direct of indirect bedreigt, is het uiterst belangrijk dat 

duiklocaties de juiste draagkracht hebben om overbevolkte duikexpedities te verminderen 



en ook dat onderzoekers meer onderzoeken diep in het bestuderen van de exacte effecten 

van recreatief duiken op Kish Island en andere plaatsen met een rijke oceanische fauna. 

Strategieën voor duurzaam gebruiksbeheer  
Wrakduiker die uit de buurt 

blijft van het wrak tijdens het 

zwemmen door een vrij kleine 

ruimte  

Er zijn verschillende 

methodologieën ontwikkeld 

met de bedoeling de milieu-

impact van duikers op 

koraalriffen te minimaliseren  

 

• Draagvermogenbenadering, waar het aantal duikers beperkt is. Dit beperkt ook de 

toeristische inkomsten uit de regio. Het draagvermogen van een duurzame duiker wordt 

beïnvloed door factoren die van locatie tot locatie verschillen. Deze omvatten 

koraalmorfologie, aanwezigheid van kwetsbare soorten, milieubewustzijn en competentie 

van de duikers, aanwezigheid van andere stressoren, grootte van de duikplek, rif topografie 

en zeecondities. Voortdurende aanpassing kan nodig zijn om rekening te houden met 

veranderingen, onbekenden en onnauwkeurige modellen.  

• Grenzen van acceptabele verandering. Dit model maakt gebruik van kwantitatieve limieten 
voor verandering die zijn gedefinieerd in specifieke beheerdoelstellingen voor een locatie 
met behulp van een vastgestelde basislijn. Het gaat niet goed om met natuurlijke variatie als 
dit onbekend is, en kan geen onderscheid maken tussen oorzaken van verandering, waarvan 
sommige mogelijk geen verband houden met duiken. In sommige gevallen is er mogelijk 
geen ongestoorde basislijn beschikbaar. 

• Percentielbenadering: deze methode houdt rekening met de behoefte aan meerdere 
referentielocaties en stelt snel triggerwaarden vast door de omvang van koraalbeschadiging 
tussen gedoken locaties en vergelijkbare niet-gedoken controlelocaties te vergelijken. De 
trigger voor managementactie is als de mediane hoeveelheid schade aan koraal gelijk is aan 
of groter is dan het 80e percentiel van schade op de referentielocaties. Beperkingen van dit 
systeem zijn onder meer gevoeligheid voor beginomstandigheden - het werkt niet goed als 
de referentielocaties al aanzienlijk zijn aangetast, en permanente ligplaatsen de neiging 
hebben om schade te concentreren in de regio nabij de ligplaats, het kan valse positieven 
oppikken van schade door niet-duikers veroorzaakt en is gevoelig voor omstandigheden op 
de controlelocaties. 

• Het beperken van sportduikers tot afgebakende locaties, wat meestal duikers en schade 
langs duikpaden concentreert. 

Dit creëert paden van aangetast rif door de meer ongerepte gebieden, en zal 
ontevredenheid bij de klant veroorzaken naarmate het pad verder degradeert. • Regelen 
van het toegestane type duikuitrusting, over het algemeen accessoires waarvan wordt 



gedacht dat ze de rifcontacten vergroten, zoals handschoenen en camera's. Deze 
beperkingen zijn begrijpelijkerwijs niet populair bij fotografen en kunnen worden toegepast 
op zowel duikers die contact weten te vermijden als duikers die dat niet doen. De kosten en 
complexiteit van fotografische apparatuur correleren niet goed met duikcompetentie.  

• Verandering van de methoden waarmee de industrie diensten verleent: Nauwgezetter 
toezicht en interventie door duikgidsen kan het aantal contactmomenten met duikers 
verminderen wanneer de duikers voldoende bekwaam zijn om hun gedrag tijdens de duik 
aan te passen.  

Het gaat niet in op fundamentele incompetentie, wat vaak voorkomt. Een briefing 
voorafgaand aan de duik over verantwoord gedrag, regelgeving en milieuwaarden kan het 
aantal duikers verminderen als de duikers voldoende bekwaam zijn om contact te vermijden. 
Ervaring bleek geen sterke indicator van bekwaamheid te zijn, maar onervarenheid en 
gebrek aan regelmatige of frequente oefening zijn over het algemeen goede indicatoren van 
slecht drijfvermogen en slechte trimvaardigheden. Effectievere interventies vinden plaats 
wanneer de verhouding tussen duikers en gids laag is. 

Draagvermogen van de duiker  
Sidemount-duiker goed getrimd om contact met de 
bodem op een gematigd granieten rif in False Bay bij 
Kaapstad te vermijden  

Het aantal duiken tijdens een tijdsinterval dat resulteert 
in een acceptabel en stabiel niveau van degradatie hangt 
af van een combinatie van factoren die per duikstek 
verschillen.  

Deze omvatten:  

• de aanwezigheid van kwetsbare organismen en de spanningen waarvoor ze specifiek 
kwetsbaar zijn,  

• het niveau van milieubewustzijn en verantwoordelijkheid van de duikers, 

• de duikvaardigheden en situationeel bewustzijn van de duikers, heersende 
watercondities tijdens duiken, inclusief stromingen en golfslag die de moeilijkheid van 
positiecontrole vergroten,  

• andere antropogene stressoren die aanwezig kunnen zijn, en hun effecten kunnen 
combineren met de impact van de duiker,  

• topografische details die van invloed zijn op het manoeuvreren van de duiker en het 
risico van impact, en de grootte van de locatie.  

Voortdurende periodieke herbeoordeling zal over het algemeen nodig zijn, ook als er geen 
duidelijke grote veranderingen zijn in externe omstandigheden.  

Deze factoren kunnen zelfs binnen een specifieke ecologische zone aanzienlijk variëren, en 
kunnen naar verwachting zeer verschillend zijn tussen bijvoorbeeld: 

• een tropisch koraalrif dat wordt gedomineerd door vertakte steenkoralen op een 
geleidelijk aflopende bodem met aanhoudende matige golfwerking en continue 
stroming,  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sidemount_diver_at_the_Labyrinth_reef_P7070036.jpg


• in een gebied ver van de grote industrie, en een opvallend gematigd rif met granieten 
kernsteen met diepe geulen en steile richels, gedomineerd door kelp, zakpijpen en 
stekelhuidigen, en met seizoensvariaties in de heersende golfrichting in de buurt van een 
grote industriële stad.  

De juiste uitrusting en relevante vaardigheden zullen ook variëren, en onbekende 
huuruitrusting kan enige oefening vergen voordat de duiker het goed kan gebruiken, met 
name voor het optimaliseren van het uitloden en trimmen.  

Van duikers in opleiding kan niet worden verwacht dat ze op hun best presteren terwijl ze 
worden afgeleid door het leren van nieuwe vaardigheden, en dit is ook een potentiële 
stressfactor als er geen scheiding is tussen trainingslocaties en locaties voor gekwalificeerde 
duikers.  

Positieve impact activiteiten  

Zie ook: Citizen science en ecotoerisme  

Recreatieve duikactiviteiten met een algemeen positief effect op het milieu kunnen onder 
meer het observeren van riffen door vrijwillige sportduikers en soorten observatierapporten 
door onderwaterfotografen zijn, economische druk door duiktoeristen om de gewenste 
duikomstandigheden te behouden, en het opruimen van plastic en ander ongewenst afval 
door duikers . De meeste burgerwetenschapsprojecten vereisen een zekere mate van inzet 
op lange termijn, inclusief training, en redelijk frequente activiteiten om vaardigheden op 
peil te houden, en zijn daarom meer geschikt voor lokale bewoners dan voor toeristen.  

Mariene natuurbeschermingsprojecten met vrijwillige recreatieve duikers (Engelstalig): 

• Coral Reef Alliance – Non-profit, milieu NGO 
• Green Fins – Organisatie in Zuid-Oost Azië voor het behoud van koraalriffen door het 

verbeteren van het gedrag van duikers.  
• Padi Project AWARE – Non-profitorganisatie voornatuurbehoud op zee voor 

recreatieve duikers 
• Reef Check – Internationale NGO voor rifbehoud 
• Reef Life Survey – Monitoring programma Marien leven in Hobart, Tasmania 

Observationele recorddatabases voor wetenschap en natuurbehoud:  

• iNaturalist – Website en app voor het delen van biodiversiteitsobservaties  

• iSpot – Webgebaseerd burgerwetenschappelijk biodiversiteitsproject 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Citizen_science
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecotourism
https://coral.org/en/
https://greenfins.net/
https://www.padi.com/nl/aware
https://www.reefcheck.org/
https://reeflifesurvey.com/
https://translate.google.com/saved
https://translate.google.com/saved
https://translate.google.com/contribute
https://translate.google.com/contribute

