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SqrelGardening
urnreren In zee

Je goed betaalde baan opzeggen en all- in gaan voor het herstel van
koraalriffen. Vera Aarden en Frank van Klaveren durfden deze stap te
zetten en startten met het project CoralGardening. Door middel van een
kunstmatig rif wil len ze het mariene ecosysteem bij Koh Tao herstellen.
Een crowdfunding campagne is nu gestart om het project van de grond
te kri jgen. Het verhaal achter CoralGardening.



oe is CoralGardening

We kegen het idee tijdens een
curs'rs'Marine conser!"tion
van Chad Scottt in Koh Tao,

Thailand. Door zijn enthousiasme volgden we
daarn. de cursus 'Reef Conser\.?tioÍ vraaraan
vrijwilligêrswerk l{as gekoppêld, ln een baai
van Koh Tào is veel zand têr€chtgekomen
door erosier bonen zin omgekapt die het
water opving€n eÍ modderstrom€n konden
voorkomen. Maar Íu stroomt zand zo de
oceaan in en bedekt grot€ stukk€n koraal,
zoh 80%, waardoor veel vissen verdwijnen.
HierdooÍ kijsen algen de overhand. Normaàl
eten d€ viss€n dit op, maar die zijn er dus niet
en daardoor verdwint €r aleer nos maar Íneer
koraal. Tijdens die ma.nd zijn we uitgedaagd
door Chad om met nieuwe ideeëÍ te komen
om de viss€n te laten terugkeren in de baai.
Toen is het idee ontstaan om een kunstmatig
rifte c.eèren dat geschikt is voor vissen, een
plek waar zij kunnen schuilen. We noernder
het Co.alcddeningl
Wat moet  ikme bi j ' tu in i€ren in  dezee'

Door de aanleg ru de be€ldertuin gaat het
koraalrif zich lángzaam rnàar zker herst€llen.

D€ groeisn€lheid vàn komal verschllt per
soort, zo gro€ien de massi€ve koralen het
lángzaamst 5 tot 25 millim€ter per jaàÍ.
V€rtakkede koral€n groeien €en stuk snellel
tot wêl 35 centimeler per jaaÍ Ook zal dê
visstànd toenemen omdat het kraamkamers
en huisvesting is voor leven. Daarnaàst
vormen g€ronde koraalrifen een natuurlijke
barrièr€ die stranden en leefg€mêenschappen
bij de kusten beschermen tegen hoge golven.
Koraalriffen zijn zelfs sterk€r dan door mensen
gebouwde b€tonnen consbucti€s. En uiteraard
een leuk bijkom€nd voordeel: de beeldertuin is
een prachtig€ nieuwe locatie voor duikers.
Een mooiidee, maár hoe realiseer jê zoiets?
We volgd€n Ondernem€n zorder grenzen:
Dit is e€n progranma vooÍ Nededands€
startende (sociale) ondernemers die zaken
willen do€n in btvoorbeeld Azië. Hierbi
is een duurzaaln bedrijfdat winstgevend
werkt, d€ kern. We moest€n een business plan
schriven dat uitvoerbaar zou zijn. Tijdens
de opleidirs hoorden we over de jaarlijkse
Business Competitie en b€sloten om ook mee
te doen. We moesten ons bedrijfpromoren en
letterlirk verdedigen in €en boksring. Er was
een groot publiek aanwezig inclusief potenriële
investe€rders. wi wist€n door onze passie

voor duilcn in comblnatte met het b€wak€n
làn hcl fragiel€ madene ecos)'ste€m, h€t
publlek te overtuigen. W€ wonnen zelfs d€
publieksprijsl We krcgen zo ook toegang tot
een netwerk van inv€steerders ên
coaching om ons businessplan te verb€tereÍ.
Julli€ hebbên het €erste beêld êl
gebouwd?
Dat Uoptl H€t is €en beeld in de vorm ván
e€n bloem. Het was allemaal handwerk, van
buigen tot lassen. celukkig kregen we hulp
van de lokde werklui bij het rágen van de
ijreren staven. Ook een aantal enthousiaste
vrijwilige$ en deelnêners aan het R€€f
CoDservation Progràm hielpen bij het

vàn betonijzer en bespànnen met
Daàrna kwam er e€n soort papier-machd
overheen van lak€ns eD beton. Op die
was er mind€r beton nodig. De sted m de
bloem bestaat uit metalen piipen.
Jullie bloem is nier zomaàr êên bloem,€í

W€ Sebruikten v€rschillede techniêk€n €n
mat€rialen om de blàden van de bloem te
màk€n. De vorm van het blad werd gemaah

zit eên hele g€da(hte achtêr.
Onze bloem is modulair opgebouwd,
verg€lijkbaar met een kurstkerstboom. Dit
naak het makkelijk on het beeld m€t



(zware) niddelen ond€r wat€r te plaatsen. De
modulalre opbouw is van belang zodat met
b.pêrkte middelen hel koraalrifkan word€n
hcrstcld. De bloêm st.at nu op I I m€teÍ
dieptc ên êen paar d.gcn lateÍ zwommen €Í
zclfs ál enkele vissen rond. Wc hebb€n ook
enkele afgeb.oken stukies koraal op de blad€n
bev$ti8d om het groeipro€es van hêt koraal tê

wat  v indt  de lokale bevolk ing van ju l l iê

op Koh Táo zin er meer last$b€iders'
dan ïhaise mensen. Hoewel b€driiven
voor miníens 5l%van €en Thai Ínoet zijn,
worden bijna alle duikscholen serund door
wesl€rlingen. Het p€rsoneel in .eso.ts, hotels,
arbeiders in debouwen op schepen is vaak
Bi.mees. De thais€ bevolking runt met
nàme de winkels en de kleine restaurants.
In de lh.ise cultuur is de zêe voor d€
g€esten. Ze h€bben niet zove€l op net het
onderwalerl€ven. Voor hen is het b€lug.ik
dat de lokale economie blijft dráaien. Een
nieuw rifh€eft dus wel êen toeSevoeSde
waarde. De duikscholen die we gesprcken
hebben staan achter ons initiatief eÍ bieden
allerlei soorten hulpaan. Ook is de centÉle
overheid nu dÍut bezig om de prachtige

korááhifien rond Koh Tao beter te b€schermen
tegen lllegale visseri, Ze plaatsen b€tonnen
blokken om de visse.ij ult bepaalde gebieden
t. wcrcn. Dit sluit mooi aan bij ons initiatiei
Oeze bêeldên maken is ui leÍaard niet
9ràt is,  Hoe f i  nan. ieren jul l ie di t?
Cor.lcardening hangr af van vrijwilligers-
weÍk en donati€s. Het strev.n is dát er 24
beelden in de Coralcard€n wordên geplaátst:
l0bloemen,2 paar handen en een blo€m làn
(10) handen. Om de eerste komaltuin op rroh
Táo te kunnen bouwen is Coralcardening
een crowdtuDding campagne gestart. Het

Op OnePlanetcrowd kunJe een bijdmge
levêren àan de Coralcarden in Koh
Tào. Vàn êên êigen bloemblad tot een
paàí handen. AdopteeÍ je €en beeld
of een deel ervan, dan ontvang je een
certificàat en updates van de bouw het
onder water plaatsen en de ontwikkeling
van hetondeÍwatê €ven bij jouw beeld.
Je naam wordt op hêt be€ld onderwater
vefeeuwigd. Meer Info:
www.coralgardenlng.org/nl

streelbedrag voor deze camplgn€ is € 25.000.
Het hele bedra8 komt ter goede aan de
reallsatlevaí het project, zoals het kop€n van
matcriaal, hêt transport lrn de b€.lden.n het
monitoren i?n de niêu!íê rtfen.
Hoe zien jul l ie de loekomstl
Wanncer dê eeÍíe Coralcard.n is
8êrcslb.ed, en de monitoring aan d. lokale
bêvolkhg ls overgedrag.n, zull€n we onz€
methode open-$ource aanbleden aan and€re
marlnê consenation projecten, We hopen
dat €r zo in heel de $,eÍeld lokaal koraalrifen
hêÍsteld kuÍrÍren worden.

STEUN CORALGARDENING!


