
 

 

Milieuplan Duikschool Montroux 
In alle opleidingen (droog en nat voor zover van toepassing op de opleiding, ongeacht het niveau) 

en vrije duiken wordt aandacht besteed aan de volgende onderdelen: 

➢ Kijken niet aanraken, niet voeren, niet lopen over het koraal, geen planten 

afbreken/ afsnijden etc, we zijn te gast in de onderwaterwereld, gedraag je ook 

als een gast. 

➢ Afval meenemen uit het water (veiligheid van de duiker(s) gaat ten alle tijden 

voor) 

➢ Misstanden melden bij de betreffende instantie(s) 

➢ De duikstek/ leslocatie schoon achter laten (voor zover mogelijk ook de rommel 

van een ander opruimen) 

➢ Zo min mogelijk gebruik van plastic. Zoveel mogelijk herbruikbare materialen 

gebruiken. Denk hierbij aan bekers, bestek, borden etc. 

➢ Indien mogelijk en van toepassing verzorgt de duikschool voor deze materialen 

➢ De duikschool biedt de mogelijkheid om duurzame materialen aan te schaffen 

(denk hierbij aan drinkflessen, bekers etc) 

➢ De duikschool streeft naar samenwerking met partners waardoor kosten en milieu 

gespaard kunnen worden (denk hierbij aan delen van het zwembad, delen van 

lesruimte, carpoolen etc) 

➢ De duikschool en diens aangesloten lesgevers dienen het goede voorbeeld te 

geven van goed fatsoen, dragen dit over aan de cursisten en spreken anderen hier 

zoveel als mogelijk op aan. (Afval in de afvalbak, bv “ik zie dat je een plastic 

beker gebruikt, is deze beker/fles niet praktischer en beter voor het milieu?”) 

➢ De duikschool en diens lesgevers recyclen/ scheiden zo veel als mogelijk afval. 

➢ De duikschool maakt gebruik van zonnepanelen 

➢ Alle materialen worden zoveel als mogelijk duurzaam onderhouden door zowel de 

duikschool, de lesgevers als de gecertificeerde onderhouders.  

➢ De duikschool bezoekt de betrokken partners regelmatig en kijkt of alles in orde 

is. Mochten er zich misstanden voor doen wordt hier gepaste actie op 

ondernomen. (Aanspreken, melden, desnoods de samenwerking beëindigen) 

➢ De duikschool en diens lesgevers steunen zoveel als mogelijk initiatieven die het 

milieu, de veiligheid en het imago van het duiken ten goede komen.  

 


