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Op 31 januari 2017 werden wij opgeschrikt met het nieuws 
dat onze dierbare vriend en toegewijde oceaanbeschermer 
Rob Stewart onverwacht is overleden tijdens het maken van 
zijn nieuwste film. Stewart (37) was aan het duiken bij 
Islamorada, in de Florida Keys, op zoek naar de ernstig 
bedreigde zaagvis, toen hij vermist raakte na een duik van 
70 meter diep.  
 
Rob Stewart won vele 
prijzen tijdens zijn 
carrière als 
natuurfotograaf, 
filmmaker, 
natuurbeschermer en 
onderwijzer. Hij is 
geboren in Toronto, 
waar hij sinds zijn 
13e begon met 
onderwaterfotografie.  
Tegen de tijd dat hij 
18 jaar was werkte 
hij  al als 
duikinstructeur en 
ging hij zijn biologie 
studeren in Ontario, 
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Jamaica en Kenia. Stewart is het meest bekend door zijn eerste film Sharkwater, waarmee 
hij iedereen liet zien dat haaien geen bloeddorstige dieren zijn, maar dat zij juist een 
belangrijke rol spelen bij het behoud van de oceanen. De indrukwekkende beelden van 
haaien spreken bij eenieder die de film ziet enorm tot de verbeelding en hebben bij veel 
mensen gezorgd voor het besef dat haaienbescherming belangrijk is. Stewart’s tweede film 
Revolution was breder gericht op het verval van de natuur en het milieu en de initiatieven 
die jonge mensen hiervoor hebben opgezet. Bij het maken van Sharkwater Extinction zou 
Stewart zich gaan focussen op de illegale visserij, voedselfraude en de miljardenindustrie 
achter het gebruik van haaienproducten in bijvoorbeeld cosmetica, huisdiervoer en veevoer. 
De nabestaanden van Stewart hebben aangegeven dat de film alsnog afgemaakt zal 
worden, mede door de ongelooflijke (financiële) steun die van over de hele wereld is 
ontvangen sinds zijn dood.  
 
Op een meer persoonlijkere toon: Rob’s vrienden van het Save Our Sharks project zijn zeer 
aangedaan door zijn verlies. Rob wijdde zijn leven aan het redden van haaien en de 
oceanen en wij zullen ons blijven inzetten voor zijn doelen en de wereld waar hij in 
geloofde. We zijn ontzettend dankbaar dat we hem mochten kennen en voor de persoon die 
hij was. Hij zal ontzettend worden gemist.  
 

Take	  the	  first	  step.	  Don't	  be	  afraid.	  Lean	  in.	  By	  working	  for	  
good,	  for	  life,	  or	  for	  conservation,	  your	  task	  will	  call	  out	  the	  best	  
in	  you.	  There	  has	  never	  been	  a	  better	  time	  to	  be	  a	  filmmaker	  or	  

conservationist	  and	  the	  world	  has	  
never	  needed	  you	  more.	  

	  
-‐	  Rob	  Stewart	  
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Haaienworkshop op Sint Eustatius 

Camera-onderzoek op Aruba  

Op Sint Eustatius is afgelopen maand een workshop gehouden over de bescherming van 
haaien. De workshop werd georganiseerd door de afdeling van Landbouw, Veeteelt en 
Visserij van de lokale regering, in samenwerking met de Pew Charitable Trusts. Bij de 
bijeenkomst werd onder beleidsmakers, vissers, natuurorganisaties en het mariene park 
Stenapa besproken hoe Sint Eustatius kan aansluiten bij het Yarari haaienreservaat. Het 
Yarari reservaat is in september 2015 ingesteld in het Economisch Exclusieve Zone van 
Saba en Bonaire als zeereservaat voor haaien en zeezoogdieren. Omdat Saba en Bonaire 
onderdeel zijn van Caribisch Nederland, buigt de Nederlandse regering zich momenteel 
over de invulling van het reservaat met concrete plannen.  
 
De toevoeging van Sint Eustatius aan het Yarari reservaat zou een belangrijke stap zijn 
richting een netwerk van beschermde gebieden in de omgeving. Op dit moment zijn er in de 
Cariben al zeven zogenaamde Shark Sanctuaries in de Bahama’s, Britse Maagdeneilanden, 
Honduras, de Kaaimaneilanden, Sint Maarten, Saba en Bonaire.  
 
Voor Sint Eustatius is haaienbescherming belangrijk omdat de haaien bijdragen aan de 
gezondheid van de koraalriffen en een trekpleister zijn voor duiktoeristen.  

Onder leiding van onderzoeker Martin de Graaf van Wageningen Marine Research en het 
Global Finprint project is een nieuw onderzoek gestart naar de haaiengemeenschappen op 
Aruba. De Graaf werkt hierbij samen met een team van studenten en marien biologen. Met 
het onderzoek wordt gekeken welke haaien en roggen voorkomen in Aruba door gebruik 
van Baited Remote Underwater Videos (BRUV). Deze videocamera’s worden naar de bodem 
van de zee gezakt en nemen anderhalf uur lang beelden op van de dieren die worden 
aangetrokken door het aas dat voor de camera hangt. Uit deze beelden kunnen de 
onderzoekers vervolgens opmaken welke soorten er om het eiland voorkomen. Na het 
Arubaanse onderzoek zullen alle zes de Nederlands-Caribische eilanden met de BRUV-
methode zijn bemonsterd en zal er een vergelijking gemaakt kunnen worden tussen de 
eilanden. Uiteindelijke zal dit bijdragen aan 
een betere kennis over het effect van haaien 
op de koraalrifecosystemen en hoe wij 
mensen deze soorten en hun leefomgeving 
beïnvloeden.  
 
Het onderzoek op Aruba begon aan de 
westkant van het eiland en is vervolgens 
naar de zuidkant gegaan. Het oosten van 
het eiland staat nu als laatste op de 
planning.  
 

Foto door Byron Boekhoudt 
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Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neemt u dan contact op met 
info@saveoursharks.nl 
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THE TIME IS NOW 
!
Van 3 tot en met 11 juni zal zowel op de eilanden, als in 
Nederland de Dutch Caribbean Shark Week 2017 
plaatsvinden. Tijdens deze week zullen activiteiten en 
evenementen gehouden worden op verscheidene locaties. Alle 
activiteiten zijn gericht op het vragen van aandacht voor 
haaien en hun belang voor de oceanen.  
!

Wij nodigen u uit om met ons mee te doen! 
!
Help bijvoorbeeld mee met de Koninklijke Haaienteldag, waarbij we een dag 
lang haaien zullen zoeken in ons koninkrijk, of de “I love sharks” photo 
challenge, om mensen uit te dagen na te denken over het belang van haaien. Of 
organiseer een filmvertoning, lezing, een quizavond met vragen over haaien, 
een speurtocht voor de kinderen of geef een les over haaien in de klas. Of 
denk mee voor een evenement voor World Oceans Day of iets in een aquarium. 
Er zijn mogelijkheden te over.  

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met info@saveoursharks.nl 


