
Persbericht duik 10 juni 2018 

Onder water in Utrecht?! 

Op zondagochtend 10 juni om 10 uur gaan 5 sportduikers van Duikteam Gejo, 3 mannen en 2 
vrouwen, te water in de Wittevrouwensingel. Initiatiefneemster is Cockie Streng, voorzitter van de 
KNNV afdeling Utrecht en sportduiker. Geïnspireerd door het project van Aaf Verkade over het leven 
in de grachten van Leiden probeert zij in Utrecht iets dergelijks van de grond te krijgen. De bedoeling 
is dat de duikers op zoek gaan naar leven onder water. Denk daarbij niet alleen aan vissen maar ook 
aan mossels, slakken, kreeften, bloedzuigers, insecten  en natuurlijk allerlei waterplanten. Dit is niet 
de eerste keer: vorig jaar op 8 oktober lagen er 3 duikers in het water van de singel. Het zicht was 
toen helaas erg slecht zodat er weinig leven gezien is.  

 

 



Een tweede doel  van deze dag is een schouw onder water te doen van objecten die door de 
Initiatiefgroep Vergroening Singel zijn geplaatst.  Opvallend zijn de vegetatie-eilandjes die voor de 
betonnen oevers zijn geplaatst en de 'trapjes' die het voor dieren mogelijk maken het water in en uit 
te gaan. Minder zichtbaar zijn de kratten die onder water zijn geplaatst waarvan het de bedoeling is 
dat zich er mossels op vestigen. Zij kunnen het singelwater filteren en zo helderder maken. Ook zijn 
er onder water bollen van kokos geplaatst waarin drijvende bladplanten wortelen. Op deze manier 
wordt geprobeerd de singel leefbaarder te maken. Ben je geïnteresseerd kom dan zeker kijken. Vanaf 
de kant en de Wittevrouwenbrug heb je zicht op de activiteiten van de duikers. Je kunt spreken met 
betrokkenen en je eventueel opgeven, als deelnemer of als vrijwilliger bij de Singelgroep of als 
(aspirant) duiker.  

Voor meer informatie of contact:  

onderwaterinutrecht@gmail.com  

Duikteam Gejo:  http://www.duikteamgejo.nl  

KNNV afdeling Utrecht : https://www.knnv.nl/utrecht  

Initiatiefgroep Vergroening Singel: http://www.singel030.nl/vergroening-singel  

het project van Aaf Verkade: https://onderwaterinleiden.nl/  
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