DUURZAAM OMGAAN MET DE
KWALITEIT VAN DE OCEANEN

Hoe de cruisesector zich inzet voor milieubescherming en -behoud
February 21, 2019

De wereldwijde cruisesector werkt in partnership met
onderzoekers en NGO’s aan de bescherming en het
herstel van marien leven.
• In 2018 is Silversea een partnership aangegaan met ORCA, een van de
belangrijkste maritieme natuurbeschermingsorganisaties in het Verenigd
Koninkrijk. Silversea helpt ORCA bij het verzamelen van essentiële data
over waarnemingen van walvissen, dolfijnen en bruinvissen.

De cruisesector zet zich in
voor het behoud van de
kwaliteit van de oceanen.
Duurzaamheid staat voorop bij
alles wat we doen. Elke dag zet
de cruisesector zich
wereldwijd in voor de
bescherming van het milieu en
het behoud van marien leven.

• Holland America Line werkt samen met NOAA en de University of Alaska
Southeast om gasten een unieke ervaring te bieden door het observeren
van bultrugwalvissen en andere zeefauna vanuit kleine
onderzoeksschepen. Terwijl de gasten door een gids inzicht krijgen in de
lokale fauna, worden planktonmonsters genomen, voedingspatronen en
andere data verzameld die de organisatie helpen een beter begrip te
krijgen van de diersoorten en habitats.
• Norwegian Cruise Line helpt bij het herstel van ernstig aangetaste
koraalriffen in de Great Stirrup Bay, Kaaimaneilanden. NCL ondersteunt
lokale initiatieven voor het kweken van koraalrifdelen in kwekerijen om
lokale riffen te herstellen en werkt samen met onderzoekers om cruciale
data te verzamelen en bewezen hersteltechnieken te implementeren.
• Bij Castaway Cay, het Disney-eiland in de Bahama’s, doen
wetenschappers al jarenlang onderzoek naar langstekelige zee-egels in
een poging het koraalrif in dit gebied te herstellen.

Leiders in de cruise-industrie promoten duurzame
visstanden
• De haven van Montreal werkt in samenwerkingsverband met Fisheries
and Oceans Canada Fish Habitat Management Branch aan het herstel
van meer dan 28 hectare aan viskwekerijen, voedings- en
beschermingszones als visgronden nabij de Boucherville Islands archipel
die eigendom zijn van de haven.
• Royal Caribbean heeft in partnership met het WNF in Peru en Ecuador
meegeholpen aan projecten voor het verbeteren van de visserij, waarbij
betere normen zijn opgesteld voor het vissen op mahi-mahi in de regio
en de visserij te helpen Marine Stewardship Council-certificering te halen.
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Sustaining
Ocean Health

De cruisesector steunt initiatieven die milieuvoorlichting bevorderen
en het draagvlak voor gezonde, duurzame oceanen verbreden.
• De Carnival Foundation steunt sinds 2014 het Mapping Ocean Wealth initiatief van
The Nature Conservancy dat de waarde van de ecosystemen van oceanen in
cijfers wil uitdrukken voor lokale economieën, veiligheid en de levenswijze van de
lokale bevolking. De gegevens en het onderzoek van MOW ondersteunen diverse
projecten, van het ontwikkelen van maritieme beschermingsgebieden tot het
herstel van kritieke bronnen als zeegras en mangroven.
• Royal Caribbean investeert samen met het WNF in de conservatie van
walvishaaien en de ontwikkeling van duurzaam toerisme in Donsol, Filipijnen. RCL
ondersteunt onder meer milieuonderwijsprogramma’s op de basisscholen in
Donsol en onderzoek naar de habitat en populatie van de walvishaai. De haaien
zijn een belangrijke attractie voor het ecotoerisme in de regio.

De cruisesector gebruikt geavanceerde technologie en
toonaangevende praktijken voor de bescherming van gevoelige
mariene omgevingen.
• Het afvalwaterbeheerbeleid van CLIA verbiedt het lozen van ongezuiverd
rioolwater op zee, wereldwijd, waar en wanneer dan ook.
• Cruiserederijen die lid zijn van CLIA moeten al het rioolwater verwerken via
zuiveringssystemen die aan de internationale normen voldoen of deze overtreffen
voordat het wordt geloosd.
• Schepen die in de Baltische Zee en de wateren rond Alaska varen voldoen aan nog
hogere normen voor afvalwater.
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