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INTRO 
 

Beste VVW-Duiken lid, 
 
U leest het vierde nummer van 
de VVW-Duiken Nieuwsbrief. 
 
Deze elektronische nieuwsbrief 
wordt verstuurd naar alle VVW-
Duiken leden.  
 
Met de BUDDY-lijn willen we u 
op de hoogte houden van alle 
belangrijke informatie die niet 
specifiek bedoeld is voor club-
besturen of instructeurs, maar 
voor elke VVW-Duiker en  
-Duikster. 
 
De BUDDY-lijn verschijnt enkel 
wanneer de actualiteit dat 
vereist. 
 
Veel leesplezier, 
 
De redactie. 
 
 
 

AGENDA 
 

juli ‘13 
 Fotowedstrijd 

 

augustus ‘13 
 Fotowedstrijd 

 

september ‘13 
 Fotowedstrijd 

 
13 oktober ‘13 
 Federatieduik & 
 > Den Osse 

 
16 & 17 november ‘13 
 Beurs Tekdive13 
 > Edegem 

 

RINA VAN DE MOSSELAER MET PENSIOEN 
 

Op 21 maart 2013 trok Rina Van de Mosselaer 
beroepshalve voor de laatste keer de deur 
van het VVW-Duiken secretariaat achter zich 
dicht. Sindsdien mag zij genieten van een 
welverdiende levenslange vakantie (lees: 
pensioen). 
 
Het spreekt voor zich dat wij Rina vooreerst 
wensen te feliciteren en haar nog vele 
gezonde jaren toewensen om met volle 
teugen van haar pensioen te genieten. 
 
Maar vooral willen wij Rina danken voor het 
vele werk dat ze gedurende al die jaren verzet 
heeft voor VVW en VVW-Duiken in het 
bijzonder. Een welgemeende ‘dank-je-wel’, 
Rina!!! 
 

De taken van Rina worden overgenomen door David Verrezen. 
 

VVW-Duiken kun je vanaf heden bereiken via onderstaande coördinaten: 
 

VVW-Duiken vzw 
Beatrijslaan 25 

2050 Antwerpen 
Telefoon: (03) 219.69.68 

Fax: (03) 219.77.00 
E-mail: secretariaat@vvw-duiken.be 

 

 

LIFESAVING & DIVING ASSOCIATION 
 

Met trots verwelkomen wij een nieuwe duikschool bij VVW-Duiken vzw: Lifesaving & 
Diving Association (LDA). 
 
Karel Logghe, Istvan Den Tyn en Pierre Bollenberg sloegen de handen in elkaar, zodat de 
militaire beroepsduikers ook hun passie binnen CEDIP & CMAS kunnen uitoefenen. 
 
Namens VVW-Duiken vzw wensen wij hen veel succes met hun club. 

 

 

ZEELAND: DUIKLOCATIES AFGESLOTEN IN 2013  
 

Rijkswaterstaat vraagt ons onderstaande informatie mee te delen betreffende het 
afsluiten van een aantal duiklocaties in het kader van dijkversterkingswerken. De Raad 
van Bestuur alsook de Commissie Opleiding dringen erop aan deze beperkingen te 
respecteren. 

In 2013 voert projectbureau weer zeven dijkversterkingen uit. Zie bijgevoegd kaartje voor 
de locaties. Hieronder geef ik aan welke duiklocaties vanwege de veiligheid afgesloten 
worden.  

Momenteel zijn er nog steeds duiklocaties in de Wilhelminapolder afgesloten. Zodra deze 
weer toegankelijk zijn, communiceren we hierover. 
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Duiklocaties afgesloten in 2013  
Het is verboden om te duiken in de werkgebieden van projectbureau Zeeweringen. 
Hieronder is aangegeven welke officiële duiklocaties van de NOB in 2013 tijdelijk 
afgesloten zijn.  

Zierikzee  
Afgesloten van 1 februari tot 1 november 2013    
33A Havenhoofd West  
34 Levensstrijd - Weldamseweg  

Afgesloten van 1 februari tot 13 juli 2013     
35 Lokkersnol  
36 Borrendamme - Kistersnol  

Bruinisse  
Afgesloten van 1 maart tot 1 november 2013  
23 Stoofpolder - Het Licht  

Nieuw Noord-Bevelandpolder  
Afgesloten van 15 maart tot 1 november 2013   
53 Oesterputten - Haven ’s-Gravenhoek  
54 Koningsheim - Noordhoeksnol  

Onderstaande duiklocaties liggen net buiten het werkgebied. Ze blijven open, maar 
duikers moeten wel opletten dat ze niet te dicht bij het werkgebied komen.  

52 Oostnol  
55 Oostnol Colijnsplaat  

Sint Philipsland  
De trailerhelling in de haven van Sint Philipsland die voor bootduiken wordt gebruikt, is 
niet beschikbaar van 1 maart tot 29 juni 2013.  

Breskens Kom  
Volgens onze gegevens zijn hier geen officiële duiklocaties.  

Hollarepolder  
Volgens onze gegevens zijn hier geen officiële duiklocaties.  

Krabbendijke  
Volgens onze gegevens zijn hier geen officiële duiklocaties.  
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BELGISCHE DUIKSPORTBEURS 2013 
 

Op zaterdag 16 en zondag 17 maart 2013 was er reeds voor de 10e keer de Belgische 
Duiksportbeurs -voorheen ‘Antwerpse Duiksportbeurs’- in Metropolis Antwerpen. 
 
Ook VVW-Duiken was opnieuw van de partij op deze jubileumeditie en pakte uit met een 
volledig nieuwe beursstand, waarbij alle bezoekers en geïnteresseerden konden genieten 
van een natje en een droogje. 
 
Bedankt aan alle bezoekers, standhouders en medewerkers om er opnieuw een 
geslaagde beurs van te maken.  
 
 

VERDRAG TER BESCHERMING VAN HET CULTUREEL ERFGOED ONDER WATER 
 

Mevrouw Sabine Vermeulen, senator, vroeg ons om haar vragen om over “de uitvoering 
van het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water” te willen 
publiceren, vermits dit interessante info is voor duikers. 
 
Belgische Senaat – donderdag 13 december 2012 – namiddagvergadering 
 
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de vice-eersteminister en minister van 
Economie, Consumenten en Noordzee over «de uitvoering van de wrakkenwet» (nr. 5-741). 
 
Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA). - Omdat vandaag het verdrag ter bescherming van 
cultureel erfgoed onder water voorligt, wil ik graag de wrakkenwet boven water halen. 
 
In april 2007 verscheen in het Staatsblad de nieuwe wrakkenwet. Volgens die wet moet 
via een koninklijk besluit "een ontvanger der wrakken" worden aangewezen. 
 
Tot nu toe is dat koninklijk besluit nog steeds niet uitgevaardigd, waardoor er ook geen 
"ontvanger der wrakken" is en de wrakkenwet niet uitvoerbaar is. 
De wrakkenwet is dus nog steeds dode letter. 
 
Zijn er plannen om de wrakkenwet uitvoerbaar te maken? Wat is de stand van zaken van 
het ontwerp van koninklijk besluit over de aanstelling van de ontvanger der wrakken? 
Vorige week was ik op een voordracht over wrakken. 
Daar werd me meegedeeld dat de gouverneur van West-Vlaanderen ontvanger der 
wrakken zou worden. Klopt dat? 
 
Hoever staan de besprekingen over een samenwerkingsakkoord met het Vlaams Gewest 
inzake een efficiënte uitvoering van de wrakkenwet? 
 
De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, 
Consumenten en Noordzee. - De federale wet betreffende de vondst en de bescherming 
van wrakken geeft een cruciale rol aan de ontvanger der wrakken. 
 
Een tijdje geleden heb ik met Vlaams minister Geert Bourgeois over het onderwerp 
overlegd. In een gemeenschappelijk akkoord zijn we toen overeengekomen dat de 
gouverneur van West-Vlaanderen zou worden aangewezen als de ontvanger der 
wrakken. 
 
We proberen de wet nog wat te wijzigen. Daardoor zal ze ook van toepassing zal zijn in 
de exclusief economische zone. Momenteel geldt ze enkel voor de territoriale wateren. 
Bovendien zal de bescherming ook worden uitgebreid naar alle sporen van menselijke 
aanwezigheid. Minister Bourgeois gaat daarmee akkoord. 
 
Voor de uitvoering van de wet zal een zo eenvoudig mogelijk samenwerkingsakkoord 
worden opgesteld, wat niet zo eenvoudig is. In een eerste fase gebeurt de voorbereiding 
op niveau van de kabinetten. 
 
Er is nog één knelpunt, maar dat is meer de bekommernis van de federale regering, 
namelijk de vergoeding voor de vinder van het wrak. Daar ben ik persoonlijk tegen, want 
dat kan tot plundering leiden. Mensen zouden kunnen gaan duiken om zaken naar boven 
te halen en er een vergoeding voor te kunnen vragen. Dat aspect moet nog worden 
bekeken, maar ik ga ervan uit dat er binnen afzienbare tijd een oplossing komt. 
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Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA). - Ik dank de minister voor zijn antwoord. 
Ik volg de problematiek grondig op. Archeologisch onderzoek onder water is duur en niet 
rendabel. Bovendien is erfgoed onder water onzichtbaar. Het zichtbaar maken van dat 
erfgoed draagt bij tot bewustmaking over zijn waarde bij het brede publiek. 
 
Het is een goede zaak de gouverneur aan te wijzen als de ontvanger der wrakken. Het 
maritiem erfgoed zal er wel bij varen. Als uithangbord voor de provincie moeten de 
gouverneur en het provinciebestuur blijven investeren in de troeven van de provincie op 
het vlak van toerisme en recreatie. 
 
Belgische Senaat – donderdag 13 december 2012 – namiddagvergadering 
 
Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de vice-eersteminister en minister van 
Economie, Consumenten en Noordzee over «de uitvoering van het Verdrag ter bescherming 
van het cultureel erfgoed onder water» (nr. 5-2879) 
 
Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA). – Het Verdrag ter bescherming van het cultureel 
erfgoed onder water wil dat dat erfgoed bewaard wordt ten voordele van de mensheid, 
en niet ten voordele van enkelingen, met name archeologen en onderzoekers. De 
bewaring ten voordele van de mensheid betekent bewaring en toegankelijkheid in situ. 
Dat impliceert ook dat het voor sportduikers niet verboden wordt om te duiken naar 
wrakken, op voorwaarde dat ze zich houden aan de regels voor niet-inbrekend duiken. 
 
Archeologisch onderzoek onder water is duur en nooit rendabel. Vanwege de hoge 
kosten staan overheden niet te springen. Bovendien is erfgoed onder water onzichtbaar. 
Het brede publiek op de hoogte brengen van dat erfgoed is wel onmisbaar voor de 
bewustwording van de waarde ervan en voor de besluitvorming. 
 
Vanwege de uitgestrektheid van het handhavingsgebied is het belangrijk dat al wie op en 
aan zee verkeert de oren en ogen van de handhaver kunnen zijn. Wordt er door het 
federale niveau en in samenwerking met de deelstaten overwogen om een 
publiekscampagne te starten om de implementatie van het verdrag te kunnen 
bewerkstelligen? 
 
Sportduikers kunnen een belangrijke rol spelen bij de bescherming en het behoud van 
cultureel erfgoed onder water, want meer dan tachtig procent van de archeologische 
vindplaatsen onder water ligt binnen het bereik van sportduikers. Sportduikers kunnen 
het geldgebrek voor het dure onderzoek compenseren door te helpen bij het 
documenteren, opvolgen en de controle op natuurlijke beschadiging door 
waterinvloeden en aldus het onderwerp helpen bekendmaken bij het publiek. Is de 
minister bereid om die denkpiste mee te nemen in de gesprekken over een 
samenwerkingsakkoord met de deelstaten? 
 
Het verdrag spreekt enkel over erfgoed dat ouder is dan honderd jaar. Zal er bij een 
toekomstig samenwerkingsakkoord ook nagedacht worden over een regeling voor 
jongere archeologie onder water? 
 
De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, 
Consumenten en Noordzee. – Over de kwestie van de bescherming van het cultureel 
erfgoed onder water voeren we op het ogenblik overleg met Vlaams minister Bourgeois, 
die de wrakkenwet wil actualiseren om eindelijk tot een goede uitvoering te komen. We 
zetten samen een campagne op touw om de waarde en het belang van dat erfgoed te 
belichten. Dat we daarvoor samenwerken is logisch, aangezien de bevoegdheid over dat 
erfgoed niet nauwkeurig is vastgelegd. Enerzijds heeft het te maken met een 
bevoegdheid van de gemeenschap, anderzijds heeft het federale niveau er ook mee te 
maken. 
 
We vragen ook de eigenaars van erfgoed dat nu niet meer onder water ligt, maar ooit 
wel, om dat erfgoed op een of andere manier te laten registreren, zodat we er iets mee 
kunnen doen. Niet dat we dat per se willen inzamelen, we willen het vooral kunnen 
inventariseren. 
 
Sportduikers kunnen ons daarbij effectief helpen. We willen ze op 
informatievergaderingen wijzen op hun rechten en plichten en vragen om mee te 
werken, want zeker sportduikers in de Noordzee komen daarvoor in aanmerking, 
aangezien de wrakken daar al op 30 à 40 meter diep worden gevonden. We moeten 



 

 
 
 

 

 mogelijk nog nader bepalen wie ‘ontvanger’ is en dat begrip misschien in de wet 
aanpassen. 
 
Het Unesco-verdrag spreekt niet over cultureel erfgoed onder water als het jonger is dan 
honderd jaar. Ik ben nog aan het nadenken hoe we daar een oplossing voor kunnen 
vinden. Er bestaat wel een regeling voor wrakken en schepen uit de eerste en tweede 
wereldoorlog. Daarvan moeten staten van wie die vondsten waren, of de eigenaars in 
kennis worden gesteld, omdat ze daar nog zekere rechten op hebben. Daarom moet de 
vinder altijd de vlagstaten die partij zijn bij het verdrag altijd op de hoogte brengen en 
met hen de beste beschermingsmethodes afspreken. 
 
Samengevat, de zaak is in volle evolutie en de gesprekken lopen vrij goed. 
 
Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA). – Ik wil de minister nog signaleren dat de 
sportduikers er erg op uit zijn om deel te nemen aan de infovergaderingen over het 
cultureel erfgoed onder water. 
 
Ik wijs er ook op dat de Belgische schepen onder water echte hotspots zijn voor de 
biodiversiteit. Alleen al daarom verdienen ze veel aandacht en moet er een programma 
komen dat die diversiteit waarborgt. 
 
De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, 
Consumenten en Noordzee. – Ik ben het daarmee eens. 
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