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In 2018 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

 

A.J. Murk (voorzitter) 

E.H. Stokman (secretaris) 

R. Osinga (penningmeester) 

C. Knoester (algemeen bestuurslid) 

M.A.T. Marijt (algemeen bestuurslid) 

A. Kruyt (algemeen bestuurslid) 

 

De heer A. Kruyt is in 2018 toegevoegd aan het bestuursteam. 

 

Doel van de stichting 

Doel van de stichting is om in gebieden met natuurlijke koraalriffen, gezamenlijk met de lokale bevolking 

koraalriffen te restaureren en te creëren, dit ter verbetering en behoud van biodiversiteit, en hiermee 

bijdragend aan bewustwording van natuurlijke rijkdommen en daarmee samenhangende kansen op 

verbetering van levensonderhoud voor de lokale bevolking. Het motto van de stichting is: “People for 

coral, coral for people”. 

Dit doel wordt nagestreefd middels hieronder beschreven activiteiten en beleid. 

 

Activiteiten 2018 

In januari 2018 is er door de stichting een benefietfeest georganiseerd waarbij donateurs zijn geworven 

en giften zijn verkregen. In februari 2018 had de stichting een promotie-stand bij de duikbeurs 

DuikVaker. Voorts werden er diverse algemene en specifieke donaties ontvangen en is een subsidie 

verstrekt door de Fundatien Kootje (Moose Fonds). 

De verkregen fondsen zijn voornamelijk ingezet in het project Reefolution Kenya. Inmiddels staan er 65 

flessenriffen en tien kooien in het primaire doelgebied in het Wasini Channel (Zuidoost Kenya). Deze zijn 

aangevuld met twee nieuwe concepten: layered cakes en betonpluggen. Alle structuren zijn gevuld met 

koralen uit de koraal-kweek. Onderhoud en verdere uitbreiding van de koraal-kweek is inmiddels een 

kern-activiteit binnen het project en verloopt voorspoedig. De koraalgroei is goed, koralen bereiken 

gemiddeld na een jaar de geschikte grootte voor het uitplaatsen op de kunstriffen. We hebben nu continu 

meer dan 3000 koralen in kweek. 

Er is een succesvolle pilot studie gedaan met koralen op betonpluggen in een gebied waar de koraalriffen 

in het verleden door dynamietvisserij kapot zijn gegaan. In deze grindvelden geven de betonpluggen 

houvast aan de koralen, zodat die deze gebieden effectief kunnen herkoloniseren. 

Samen met Wageningen Universiteit is er een onderzoek gedaan naar herbivorie en corallivorie (het eten 

van koralen door andere dieren) in relatie tot de conditie van de riffen. We weten nu beter welke 

processen en dieren een rol spelen in het handhaven van een stabiel ecosysteem met levend koraal. 

Er is een educatieprogramma gemaakt voor schoolkinderen en een eerste bijeenkomst met 

schoolkinderen heeft plaatsgevonden in het REEFolution center in het Firefly Ocean Camp. Ook zijn er 

weer enkele lokale inwoners opgeleid tot duiker/rifrestaurateur. 

Verantwoording van de fondsen is vergelijkbaar aan het voorgaande jaar: operationele kosten in Kenya 

(duikkosten, opleidingen, materialen, onkostenvergoedingen) omvatten 85% van de totale uitgaven van 

de Stichting, de overige 15% is besteed aan overhead (website, bankkosten, accountant). 



Er zijn door Stichting REEFolution contacten gelegd met lokale partijen op het eiland Flores in Indonesië. 

Hier lijkt een goede uitgangssituatie te bestaan voor het opzetten van een tweede rifrestauratieproject. 

Er is op Flores draagvlak voor rifrestauratie, er is lokale kennis beschikbaar en ook kan de benodigde 

logistieke ondersteuning geleverd worden. 

 

Beleid en vooruitzicht 2019 

In 2018 zijn alle tests met de verschillende typen kunstriffen voltooid. Er ligt een plan klaar om het 

gehele doelgebied te vullen met een optimale combinatie van kunstriffen. We gaan tevens beginnen met 

het monitoren van de koraalbedekking en de visstand in het gebied en gaan daarbij ook de lokale vissers 

inschakelen. Stichting REEFolution verwacht in 2019 een substantiele investering in het project waarmee 

de volledige opschaling van het kunstrif gerealiseerd kan worden. 

De training van lokale belangstellenden zal worden voortgezet. De educatieprogrammas zullen worden 

geimplementeerd op bredere schaal.  

De Stichting gaat actief op zoek naar mogelijkheden voor een tweede project, onder meer op het eiland 

Flores in Indonesië.  


