Duikstekken en duiken Query
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Duikplaats

Aalst

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Maasplas
4 Max. diepte
Zoet

Getijden

31 Min 170
Stroming

Omschrijving Zuigput in een arm van de Maas. De plas is fors diep en het zicht is een groot deel van het jaar
goed, het bodemprofiel is op aantal plaatsen boiened, er zijn veel hobbels. Er is veel
pleziervaart. Zomers wordt er ook veel gezwommen in de plas. Goede oefenplas voor diepe
duiken en kompaszwemmen
Route

Vanaf Zaltbommel (A2) richting Brakel (N322); afslag Aalst In Aalst de Dorpstraat uitrijden
en aan het eind links. Vervolgens rechtsaf bij de Veerdam. Recreatiegebied de Maasplas staat
hier al aangegeven. Neem de parkeerplaats voor de bezoekers van de camping.

Commentaar
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Duikplaats

Aalst Polderkant

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Esmeer
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

10 Min 60
Stroming

Omschrijving Bootduiklocatie aan de polderkant van het Esmeer. Het is een zuiggat met matig zicht, en
nogal wat bodem obstakels
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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Duikplaats

Aardbeieneiland

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Veerse Meer
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

12 Min 31
Stroming

Omschrijving Het Aardbeieneiland is een eiland in het Veerse Meer ter hoogte van Arnemuiden. Voor het
eiland is het aardig duiken. Er is niet veel meer te zien dan bij duiken vanaf de kant. Duikstek
alleen bereikbaar met een boot.
Route

Bootduiklocatie, Je kunt deze stek bereiken door op de A58 de afslag Arnemuiden te nemen
en richting KLeverskerke te rijden. Volg de weg van Kleverskerke naar Veere en blijf deze in
de richting van veere volgen. uiteindelijk moet je naar het scoutingcentrum rijden. hier kun je
parkeren en vind je het meer.

Commentaar

Het Aardbeieneiland is een eiland in het Veerse Meer. Voor dit eiland kun je leuk duiken,
maar je kunt er alleen per boot komen.
Vanaf de oever kun je vlakbij duiken, zgn. Zilveren Schor. Het is een vreemde stek
onderwater met enorme blokken klei, wemelt van de grote krabben, diverse spronglagen en
vaak helder water. Je parkeert naast scoutingcentrum en loopt door een bospad naar de
waterkant. Zwem in de richting van Isofase-licht nr. 38.
Er wordt met plezierbootjes op de plas gevaren en hiervoor moet je dus uitkijken!
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Duikplaats

Abu Kafan (North Plateau)

Rode Zee
1 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Egypte

Kenmerken:

Zoet

Getijden

Omschrijving Langgerekt rif op het outerrif van Safaga.
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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29 Min 66
Stroming

Duikplaats

Abu Kafan (South Plateau)

Rode Zee
1 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Egypte

Kenmerken:

Zoet

Getijden

Omschrijving Rif in het "outerrif" van Safaga
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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31 Min 55
Stroming

Duikplaats

Abu Soma Garden

Rode Zee
1 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Egypte

Kenmerken:

Zoet

Getijden

Omschrijving Zee langgerekte stek met koralen sot ca. 16 m.
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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20 Min 70
Stroming

Duikplaats

Aer Bajo I

Duikwater

Provincie

North Sulawesi

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Straat van Lembeh
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Voor de kust van Lembeh. Muckdiving
Route

Bootduiklocatie met NAD divers,

Commentaar
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25 Min 60
Stroming

Duikplaats

Al Sawadi - Blacktip Reef

Golf van Oman
1 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Oman & Muscat

Kenmerken:

Zoet

Getijden

Omschrijving
Route

Bootlocatie

Commentaar
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30 Min 65
Stroming

Duikplaats

Al Sawadi - Coral Garden

Golf van Oman
1 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Oman & Muscat

Kenmerken:

Zoet

Getijden

Omschrijving
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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18 Min 65
Stroming

Duikplaats

Al Sawadi - Doc's Wall

Golf van Oman
1 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Oman & Muscat

Kenmerken:

Zoet

Getijden

Omschrijving Bootduiklocatie op de binnenste eilanden
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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20 Min 60
Stroming

Duikplaats

Al Sawadi - Garden of Eden

Golf van Oman
1 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Oman & Muscat

Kenmerken:

Zoet

Getijden

Omschrijving
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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19 Min 65
Stroming

Duikplaats

Al Sawadi - Guno's Tarace

Golf van Oman
1 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Oman & Muscat

Kenmerken:

Zoet

Getijden

Omschrijving
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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21 Min 60
Stroming

Duikplaats

Ál Sawadi - Island

Golf van Oman
1 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Oman & Muscat

Kenmerken:

Zoet

Getijden

Omschrijving Ondiepe stek recht tegenover het Al Sawadi Resort
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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11 Min 50
Stroming

Duikplaats

Al Sawadi - Junn Center Wall

Golf van Oman
1 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Oman & Muscat

Kenmerken:

Zoet

Getijden

Omschrijving
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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18 Min 65
Stroming

Duikplaats

Al Sawadi - Police Run

Golf van Oman
1 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Oman & Muscat

Kenmerken:

Zoet

Getijden

Omschrijving
Route

Bootduiklocatie

Commentaar

Pagina 16 van 442

19 Min 60
Stroming

Duikplaats

Al Sawadi - Three Sisters

Golf van Oman
1 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Oman & Muscat

Kenmerken:

Zoet

Getijden

Omschrijving
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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20 Min 65
Stroming

Duikplaats

Al Sawadi - Titto's Run

Golf van Oman
1 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Oman & Muscat

Kenmerken:

Zoet

Getijden

Omschrijving Gelegen op de Central Islands
Route

Bootbuiklocatie

Commentaar
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21 Min 43
Stroming

Duikplaats

Al Sawadi - Walid Junn

Golf van Oman
1 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Oman & Muscat

Kenmerken:

Zoet

Getijden

Omschrijving
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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17 Min 65
Stroming

Duikplaats

Alem

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Dode Maas
10 Max. diepte
Zoet

Getijden

23 Min 415
Stroming

Omschrijving Duiken hier is niet zonder risico. Allereerst duik je in een havenmond. Vooral 's winters is de
pleziervaart tamelijk tam, dus dan is het risico klein. Ten tweede is zicht nooit echt geweldig,
wat hier tot risico's leidt. De grote attractie van Alem is een wrak.
Het duiken: Loop vanaf de parkeerplaats naar het oosten, het weiland in. Hier kan je te water.
Je staat dan voor de monding van de jachthaven. Op deze plaats zijn vroeger boten gesloopt.
Dit heeft tot gevolg dat er allerlei ijzer op de bodem te vinden is. Daarbij is het al genoemde
grote (minstens 40 m) en redelijk complete wrak.
Je vindt dit als volgt: De haven mond heeft een steiger met een aantal stalen buizen aan het
eind (zodat de steiger mee kan bewegen met het rijzen en dalen van het water). Ga te water op
de plek waar je de kerktoren van Alem in je rug hebt, en zet je kompas op de derde buis. Op
zo'n meter of 7 diepte zwem je dan tegen het wrak op. De omgekeerde actie is nog
trefzekerder: zwem naar de bewuste buis en zet je kompas op de kerktoren. Dan zit je er
vrijwel onmiddellijk. Zwem het wrak niet in, want dan zie je helemaal niets meer. Alleen met
een haspel en veel licht is dit verantwoord. Om het wrak heen zwemmen is een hele leuke
ervaring. Er zit vis omheen en er zitten veel driehoeksmosselen op. Het wrak is de laatste
jaren als woonboot gebruikt. Dit kan je nog zien dan de manier waarop het terras op het
achterdek met reling en gaas is afgezet. Hoewel het water "de dode maas" wordt genoemd
staat het in verbinding met de Waal.
Route

A2 Richting Den Bosch, afslag Zaltbommel. Neem bij de afslag links de N322 richting
Rossem, Bij Rossem recht door richting Alem (Jan Klingenweg), Bij Alem linksaf
jachthaven, hier parkeren (Veerweg).

Commentaar
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Duikplaats

Alverna

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Wijchens Ven
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

2

Min 15

Stroming

Omschrijving Soms krijg je een tip voor een duikstek waardoor je achteraf iemand wilt schoppen. Als je
mooi wilt wandelen/fietsen: kom naar het Wijchens Ven. Wie wil vissen: dit ven schijnt een
goede visvijver te zijn. Wie wil duiken: GA ERGENS ANDERS.
Route

A73 Nijmegen, afslag Lindenholt. N234 richting Wijchen. In Alverna links af de
Heumenseweg, Derde weg links, Mengelseweg, deze gaat over in de Groenewoudseweg en de
Weg ter Horst. Deze weg komt uit op het Wijchens Ven.

Commentaar

W.B.: Als je mooi wilt duiken, en veel rustiger dan in de Groene Heuvels, ga dan naar
Wijchens Ven.
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Duikplaats

Ammerstol

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Lek
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Gedoken ter ondersteuning van een triatlon. Niet de moeite waard.
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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5

Min 15

Stroming

Duikplaats

Amsterdam

Duikwater

Provincie

Noord Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Sloterplas
6 Max. diepte
Zoet

Getijden

33 Min 260
Stroming

Omschrijving Grote plas in Amsterdam. Niet de mooiste plas van het land. Ondiep is het zicht niet
geweldig. Op diepte beter, als je geen duikers voor je hebt. Vanaf de parkeerplaats aan
Sloterplasbadlaan is het een korte wandeling naar het strandje, waar je makkelijk het water in
kan. Rechts van het strandje ligt een flonder. Hieronder schijnt het oncerwaterhuis de
Cockelbockel te liggen.
Vanaf het strand kan je ook rechtuit (ca. zuid) de plas op. Aanvankelijk is het niet dieper dan
2 m. Dan kom je bij een wand die in een paar stappen naar 18 m. gaat. Een groot deel van de
wand is mooi, het ziet er uit als een soort miniatuur Ardennen. Daarna loopt de bodem weer
geleidelijk af naar grotere diepte. Er wordt veel gevist, dus let op lijnen! Verder is dit hartje
Amsterdam. Er ligt dus veel bende op de bodem. Flessen, golfballen, blikjes etc.
De plas lijkt vooral geschikt om 's winters dieper te duiken.
Route

De Sloterplas is te bereiken door op de A10 afslag Osdorp te nemen, richting Osdorp te gaan
en dan na de benzinepomp afslag Slotervaart, bij de rotonde rechtsaf en dan almaar rechtdoor
tot je de Sloterplas aan je rechterkant ziet. De duikstek is net voor de rotonde. Er zijn
parkeerplaatsen langs de kant van de weg. Er is een steiger met trappen, en er is een café
(Café de Oostoever). Je kunt ook omrijden tot je aan de andere kant bij de Sloterplasbadlaan
komt. Hier is veel parkeerruimte.

Commentaar

Peter Mous favoriete plek is Sloterplas:
Een plas van zo'n 20 m diep met een zicht van 0,5 m. In de winter is het zicht op alle dieptes
vaak meer dan 2 m. In de zomer is het ondieper dan 10 m vaak slecht (0.5m), maar ook dan is
het beneden de 20 m helder. Te zien zijn er: het onderwaterhuis 'Cockelbockel', verschillende
auto- en bootjes wrakken (scheepswrakken is teveel gezegd) en alle algemeen in Nederland
voorkomende vissoorten. Bij de oevers kun je gestolen spullen (met name fietsen) vinden
waar de crimineel geen bestemming voor wist. Er zijn rond de plas genoeg mogelijkheden om
in het water te gaan. Persoonlijk duik ik graag vanaf het strandje bij het zwembad. In de
zomer varen er zeer veel boten op de plas.
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Duikplaats

Amsterdam de Meer

Duikwater

Provincie

Noord Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Nieuwe meer
3 Max. diepte
Zoet

Getijden

27 Min 120
Stroming

Omschrijving Zuiggat tussen de A9 en de A 10. Je kunt er prima te water vanaf een aantal drijvende
vlonders. Venige bodem die snel stoft. Rechts van de vlonders ligt veel bouwpuin. Het metaal
hiering doet geen leuke dingen met je kompas. Aanvankelijk gaat de bodem langzaam naar
beneden, maar na een paar honderd meter wordt het diep.
Route

A10 afslag (Sloten): Vanuit de richting Amsterdam na de afslag de snelweg onderdoor.Binnen
100 meter bocht naar links, Na deze bocht rechtsaf (oude Haagweg)
Meteen links Tegenover hotel "Mercure" parkeren. Vanaf het parkeergedeelte loop je over
een houten voetgangersbrug richting het water. Bij het water aangekomen zie je ongeveer zo'n
honderd meter naar rechts een soort stenen pier.

Commentaar

Ron Offermans:
In het Nieuwe Meer wordt over het algemeen niet zo veel gedoken. Dit komt met name
vanwege het meestal matige zicht. Echter een paar weken per jaar zijn er (waarschijnlijk door
massale sterfte van algen) prima omstandigheden. En met zicht tot wel 8 meter is het dan een
heel interessante plas. Meestal zijn deze condities in het voorjaar. In de plas liggen veel
wrakjes van bootjes maar ook veel autowrakken. In en om die wrakken wemelt het van de vis.
Grote snoeken, snoekbaars, baars, en men beweert dat er zelfs meervallen voorkomen, dit is
niet onmogelijk aangezien het Nieuwe Meer in rechtstreeks contact staat met de Ringvaart.
Het Nieuwe Meer zit ingeklemd tussen de A9 de A10 en het Amsterdamse bos. Men neemt de
afslag Sloten. Deze bevindt zich precies tussen de knooppunten Badhoevendorp en Nieuwe
Meer. Na ongeveer 200 m. moet je door de middenberm naar de andere rijbaan. Daar recht
tegenover bevindt zich een houten voetgangers brug. Daar moet de auto geparkeerd worden
en na omkleding kan men over de houten brug naar het water. Rechts bevindt zich een stenen
pier. Om deze pier is het interessant om te duiken.
Tijdens nachtduiken kan het hier erg druk zijn, omdat het een ontmoetingsplaats is van
homofielen. Als je snel laat blijken dat je hier bent om te duiken, zal je verder niet lastig
gevallen worden.
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Duikplaats

Amsterdam Zuid-Oost

Duikwater

Provincie

Noord Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Gaasperplas
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

19 Min 45
Stroming

Omschrijving Naast de parkeerplaats is een klein dijkje (80 cm) en een grasveld 25 m daarna is de steiger
van 2 m breed. Deze kan verraderlijk glad zijn. Daarnaast is het zeer ondiep, wat het te water
gaan makkelijk maakt. Het zicht is is niet geweldig, er ligt nogal was troep. De bodem is voor
een deel zeer ongelijk en met grote kleiblokken
Route

Neem op de A9 Amsterdam - Almere de afslag Gaasperdam (recreatiegebied) (En niet
Gaaspedam zonder recreatiegebied), rij noordelijk parallel aan A9 tot stoplichten. Rechtsaf,
langs het kanaal (Weespervaart). Na ca. 300 meter neem je de korte afslag rechts:
recreatiegebied Gaasperplas. Rij 200 m over een betonplaten rechtdoor. Niet stoppen bij bord
duikstek ( na 50 m) blijf doorrijden. Na ruime bocht naar rechts onder een hoogtebeperking
door onverharde weg op, hier kun je parkeren.

Commentaar

Recreatie plas, ontstaan door uitbaggerering voor De Bijlmermeer. Randen lopen zeer
geleidelijk af tot 25 meter diepte. Gaasperplas is een grote recreatieplas, aan de zuidzijde is
over de grote lengte een steiger van 2 meter breed.
Vanaf deze steiger stapt men in ca. 50 cm. diep water. Dit loopt over een lengte van 10 meter.
af naar ca. 2 meter diepte. Daarna loopt het over nogmaals 10 meter geleidelijk af naar 5-6
meter diep. Daarna zeer geleidelijk naar diepste punt v/d plas ca. 25 m. Plas is uitgebaggerd
voor de bouw van de Bijlmermeer. Vaak zeer stoffig maar heel soms prachtig goed zicht. Pas
op voor klei wanden! Soms worden er kreeftjes of snoeken gezien.
OSDV duikstekken:
De Gaasperplas is een wat minder heldere plas met een gemiddeld zicht van 2 meter. De
bodem is zacht en daardoor wervelt er snel stof op. De duikplek ‘Molen’ dankt zijn naam aan
een voormalige alternatieve windmolen die daar heeft gestaan. De molen zelf is weg gehaald,
het betonnen fundament is nabij gedumpt op 8 meter diepte. Dit fundament is een bezoekje
waard. Aangezien hij hol is bestaat de mogelijkheid om naar binnen te zwemmen, maar dit is
vanwege het stof toch af te raden. Rond duikplek ‘Molen’ is de bodem erg grillig met
metershoge veenwanden, grote overhangen, diepe spleten en enorme veenblokken. De weg
kwijtraken is hier meer regel dan uitzondering, dus goed je kompas instellen is belangrijk. Er
wordt hier overigens veel gevist.
Duikplek ‘Steiger’ wordt veel gebruikt voor de oefenduiken, want je kan hier eenvoudig het
water in en de bodem is een stuk rustiger met enkele wandjes van hooguit 1,5 meter. In deze
wanden kan je mooi de bodemlagen bekijken, en er zitten nog grote stukken hout uit vroeger
tijden in. Tevens zitten de veenwanden vol met voornamelijk klein leven, zoals mosseltjes,
zoetwatersponsjes en vele insecten. Op leuke vissen heb je pas kans als het water wat warmer
wordt aan de kant van de ‘Molen’. Rivierkreeftjes, baarsjes en posjes zijn hier regelmatig te
zien. Snoeken, snoekbaarzen, karpers en voorns wat minder, maar die worden hier wel groot.
Met nachtduiken zie je hier altijd palingen en modderkruipertjes.
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Duikplaats

Anna Jacobapolder

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
12 Max. diepte
Zoet

Getijden

26 Min 675
Stroming

Omschrijving De duikstek is bij restaurant het Veerhuis. Er is voldoende parkeerplaats. Je kunt er buiten het
tij duiken, maar moet wel oppassen. Je zit dicht op de vaargeul, en daar stroomt het wel. De
aanzet van het oostelijke dammetje is in ieder geval mooi. Illegaal, maar niet minder mooi is
de mosselkwekerij in zwemmen. Aan de tonnen hangen mosselen, maar ook allerlei andere
soorten. De politie schrijft onmiddellijk als je er in stapt. Goed kompaszwemmen is hier de
oplossing.
Route

Vanuit het zuiden kan men het beste via Breda en Bergen op Zoom naar Steenbergen rijden
en daar via de N257 naar St. Philipsland (N657), of ga over de Philpsdam van SchouwenDuivenland richting St.Annaland, ga dan aan het einde rechts (Dus ook de N657). Blijf de de
borden St. Annaland volgen, tot een bord naar het dorp zelf wijst. Blijf dan gewoon
doorrijden op de rijksstraatweg. Je eindigt bij de aanzet van het voormalige veer.

Commentaar

Ron Offermans:
De duikplaats Anna-Jacoba polder ligt aan de veerhaven waar vroeger de veerdienst AnnaJacobapolder/Zijpe werd onderhouden. Nu bevindt zich tussen de twee strekdammen een
oesterkwekerij. Aan de buitenzijde van de strekdammen en voor de monding kan gedoken
worden. Dit water heet "het Zijpe" en is een druk bevaren stukje Oosterschelde. Schuin aan de
overzijde van dit smalle stukje water ligt de duikstek "Zoetersbout", maar in tegenstelling tot
Zoetersbout is het bij Anna-Jacobapolder aan te raden om tijdens de kentering te duiken.
Als je aan de voet van de dijk te water gaat loopt de bodem vrij snel, stijl, naar beneden. De
helling loopt door tot een diepte van meer dan 30 m. en bestaat grotendeels uit mooi
begroeide rotsblokken. Zorg er tijdens een duik voor dat je ook weer langs de helling omhoog
gaat en geen vrije opstijging maakt. Anders loop je de kans om midden in, de drukbevaren
vaarroute, terecht te komen.
Nav duik 2069: Geachte Heer Rob,
Bij deze willen ik U van harte danken voor uw snelle reactie nav onze ontmoetinq en
aangenaam gesprek te Anna Jacobapolder.
De foto’s zijn onbeschrijflijk prachtig!
Het geeft ons volledige bevestiging te weten waarom mijn broer zo bezeten was van het
duiken.
Indien dit de laatste beelden zijn die hij zou gezien hebben, dan zijn er geen woorden voor
hoe mooi de omgeving daar is.
Het geeft ons tevens een gerustheid te weten dat zijn woorden “de wereld is onder water
mooier dan boven water” nu zeker en vast werden bevestigd.
Mogen wij U beleefd vragen of het mogelijk is de foto’s een tijdje te laten staan op uw site,
teneinde onze familie en vrienden de kans te geven deze te bekijken?
U nogmaals dankend voor uw medewerking en steun groeten wij U vriendelijk.
Kristof en familie
________________________________________
Van: Rob Kool [mailto:diving@kooltiel.nl]
Verzonden: zondag 22 juni 2008 20:49
Aan: 'Kristof Goossens'
Onderwerp: RE:
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Duikplaats

Anthéor

Duikwater

Provincie

Cote d'Azur

Aantal duiken

Land

Frankrijk

Kenmerken:

Middellandse Zee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

16 Min 70
Stroming

Omschrijving De losse rotspunten voor de kust zijn aardig om rond te duiken, ze hebben een diepte van ca.
10 m. De opstekende storm kan zorgen voor een sterke stroom, waar niet tegen in te
zwemmen valt. De zand/kiezel bodem loopt af tot 16 m. De stek is vooral bekend om de
bootduiken.
Route

Kustweg Cannes naar St. Raphael, bij het onbewaakte strand van Anthéor, net buiten de
plaats, voor Le Dramont.

Commentaar
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Duikplaats

Arnhem

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Rijkerswoerdse Plas (Recreatieplas)
4 Max. diepte
Zoet

Getijden

14 Min 195
Stroming

Omschrijving Grote plas, die vroeger erg populair was. Zicht is matig, maar er zit leven genoeg. Er moet
toegang worden betaald, maar de pas van Recreatieschap Rivierenland (oa de Beldert) is
geldig. We hebben de diepte niet uitgeprobeerd. Wel wordt er veel gezwommen. Er liggen
dus veel waterschoenen, peddels etc. in het water
Route

A15 richting Tiel - Arnhem, A325 Elst Richting Arhem, Afslag Elden. Bovenaan de afslag
naar links, daarna met de weg mee naar links: Batavierenweg. Deze blijven volgen tot de
Rijkerswoerdse weg. De Batavierenweg neemt een paar lastige bochten, maar er staan borden
naar het recreatiegebied.

Commentaar

Martijn Toebosch:
De officiele duikplaats is afgesloten. De meeste duiken worden gemaakt vanaf het strand
naast eetcafe "de woelige woerd". Hier moet echter wel voor de parkeerplaats worden betaald
en het is bij zomerse temparaturen
erg druk met zwemmers/surfers.
Dan is het zicht (wat vaak al niet veel is) nog slechter.
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Duikplaats

Arnhem II

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Rijkerswoerdse Plas (Oost)
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

18 Min 30
Stroming

Omschrijving De Rijkerswoerdse Plas Oost een zuigpunt op de grens van Arnhem en Elst. De
bereikbaarheid was al niet best, door de aanleg van een golfterrein lijkt het nog lastiger
geworden.
Route

Via de A50 naar Arnhem. Bij Valburg rechtsaf de A15 op.Bij Ressen linksaf de A52 op.
Richting Arnhem. Bij afslag Elst de snelweg af naar het centrum van Elst. Je komt langs een
industrieterrein (De Aam) en gaat een spoorlijn over. Hier staan borden voor Arnhem. Bij
stoplichten rechtsaf. Je passeert aan de linkerkant een videotheek. Je blijft deze weg volgen.
Over de spoorlijn. Als je deze weg volgt krijg je aan je rechterhand Rijkerswoerd.

Commentaar

Tot slot nog dit, in de kleine plas mag niet gedoken worden en is ook levensgevaarlijk!!!!!!
Deze is na de zandwinning niet afgewerkt en er bevinden zich overal gevaarlijke
zuigmondgaten die nog steeds spontaan instorten. Ook de in de beschrijving voorkomende vw
kever is op verzoek van het waterschap
enige jaren geleden door ons verwijderd.
Toevoeging door Michel Nederveen:
Mijn ervaring met deze plas is niet zo goed. Over het algemeen is het zicht slecht. Er is een
aparte parkeerplaats voor duikers.
Het telefoonummer en andere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende telefoonummer:
0344-681644.
De parkeerplaats ziet er aardig uit, is netjes voorzien van gras maar zodra men het water
instapt dan wordt het blubberig. De plas staat hier in de omgeving niet al te goed
aangeschreven. Aan de andere zijde van de plas is een recreatiestrand dat te bereiken is via de
bovenste routebeschrijving. Toevoeging daaraan is dat men dan de tweede afslag rechts moet
pakken de Rijkerswoerdse straat in en daar kan men parkeren. Maar of men vanaf deze zijde
mag duiken weet ik niet, ook dit kan men navragen bij het recreatieschap
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Duikplaats

Banyuls sur Mer (de la
Marenda)

Duikwater

Provincie

Cote Vermeille

Aantal duiken

Land

Frankrijk

Kenmerken:

Middellandse Zee
8 Max. diepte
Zoet

Getijden

18 Min 430
Stroming

Omschrijving Duiken kan in deze plaats o.a. aan de zuidkant van de haven. Je moet wat klauteren om bij het
water te komen. Het is hier dieper dan in Collioure en de omgeving is heel anders: een aantal
steenruggen zijn mooi begroeid en leuk om omheen te zwemmen. Ook kan je aan het eind van
de pier in de haven bij het Arago laboratorium te water. Mooie rotspartijen, die onmiddellijk
naar beneden gaan tot 15 m, daarna een langzaam dalende zandboden, met hier en daar wat
rotsen. De rotsen op de pier zijn deel massief, deels lava-achtig. Er zijn "grotten" waarin zich
veel vis op houdt. Het aardigst is om rond het eiland aan het eind van de pier te zwemmen en
in iedere kloof rond te zwemmen. Leuk voor fotograferen. Zeker in het kader van de
afwisseling in het duiken is het de moeite waard. Wie na afloop nog niet genoeg heeft van het
onderwaterleven kan naar het aquarium van Banyuls. Niet bijzonder groot, maar met een
bijzonder leuke collectie Middellandse zeevis.
Route

Voor de kaartlezers onder ons: Je rijdt via de A9 naar Perpignan en neemt daar de richting
Spanje. Na Elne en Argeles richting Collioure. Even na Argeles neem je de RN114. Volg
deze weg in de richting van de Spaanse grens. Rij door Banyuls. Onmiddellijk ten zuiden van
de haven kan je parkeren bij het Arago laboratorium. Via trappen kan je naar beneden

Commentaar
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Duikplaats

Barceló Bávaro Beach

Duikwater

Provincie

La Altagracia

Aantal duiken

Land

Dominicaanse Republiek

Kenmerken:

Atlantische Oceaan
6 Max. diepte
Zoet

Getijden

3

Min 400

Stroming

Omschrijving Kantduiken vanaf Barceló Bávaro Beach is alleen 's nachts de moeite. Snorkelen is
voldoende, want diep wordt het niet
Route

Barceló Bávaro Beach

Commentaar
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Duikplaats

Barceló Bávaro Cavitas

Duikwater

Provincie

La Altagracia

Aantal duiken

Land

Dominicaanse Republiek

Kenmerken:

Atlantische Oceaan
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

14 Min 105
Stroming

Omschrijving Voor het hotel van Barceló Bávaro Beach Resort. De duik wordt verkocht als grotduik, maar
is niet spectaculairder dan de openingen tussen de rotsen in Bretagne.
De stek is goed in takt. Daar de klasjes tussen de rotsen doorzwemmen is het op het rif
fantastisch.
Kijk bij foto's voor een volledig overzicht van de duikstekken in deze omgeving.
Route

Bootduiklocatie bij Barceló Bávaro Beach Resort.

Commentaar
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Duikplaats

Barceló Bávaro Channel

Duikwater

Provincie

La Altagracia

Aantal duiken

Land

Dominicaanse Republiek

Kenmerken:

Atlantische Oceaan
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

13 Min 50
Stroming

Omschrijving Paar steenrichels voor Bávaro Beach. Qua structuur weinig boeiend, wel veel vis / veel
variatie.
Route

Bootduiklocatie Barceló Bávaro Beach

Commentaar
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Duikplaats

Barceló Bávaro Garden &
Haven

Duikwater

Provincie

La Altagracia

Aantal duiken

Land

Dominicaanse Republiek

Kenmerken:

Atlantische Oceaan
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

3

Min 90

Stroming

Omschrijving Ivm de speedboten zijn de stranden waar je kunt snorkelen keurig af gezet. Er kan daardoor
onderscheid worden gemaakt tussen Beach en Garden als afzonderlijke snorkelstekken. Meer
is het niet, want het is heel ondiep. Met name rond de steiger zit veel vis
Route

Bootduiklocatie Barceló Bávaro Beach

Commentaar
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Duikplaats

Barceló Bávaro Paradise

Duikwater

Provincie

La Altagracia

Aantal duiken

Land

Dominicaanse Republiek

Kenmerken:

Atlantische Oceaan
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Bootduiklocatie, vgl Reef
Route

Bootduiklocatie Barceló Bávaro Beach

Commentaar
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12 Min 45
Stroming

Duikplaats

Barceló Bávaro Reef

Duikwater

Provincie

La Altagracia

Aantal duiken

Land

Dominicaanse Republiek

Kenmerken:

Atlantische Oceaan
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

13 Min 50
Stroming

Omschrijving Bij Barceló Bávaro Beach Resort. Hoewel ze het reef noemen is het niet meer dan een
rotsruggetje voor het resort. Veel leuk klein spul.
Route

Bootduiklocatie bij Barceló Bávaro Beach Resort.

Commentaar
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Duikplaats

Barceló Monica

Duikwater

Provincie

La Altagracia

Aantal duiken

Land

Dominicaanse Republiek

Kenmerken:

Atlantische Oceaan
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

12 Min 50
Stroming

Omschrijving Wrak van een vrij groot schip met treinstellen / rails etc. ca. 1870. Mooi begroeid, absolute
aanrader.
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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Duikplaats

Barceló Rondana

Duikwater

Provincie

La Altagracia

Aantal duiken

Land

Dominicaanse Republiek

Kenmerken:

Atlantische Oceaan
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving
Route

Bootduiklocatie Barceló Bávaro Beach

Commentaar
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13 Min 45
Stroming

Duikplaats

Barceló Wreck Astron

Duikwater

Provincie

La Altagracia

Aantal duiken

Land

Dominicaanse Republiek

Kenmerken:

Atlantische Oceaan
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving 40 jaar oud wrak van een vracht schip. Het ligt half boven water.
Route

Bootduiklocatie.

Commentaar
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14 Min 55
Stroming

Duikplaats

Bardolino

Duikwater

Provincie

Veneto

Aantal duiken

Land

Italië

Kenmerken:

Gardameer
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

5

Min 35

Stroming

Omschrijving Bij Bardolino is het te ondiep om te duiken, hoewel er wel met de boot gedoken kan worden.
Verder zijn er veel speedboten, waterscooters e.d. die het verblijf. Daar het zicht goed is, is
snorkelen altijd leuk.
Route

A22 (Brennero) Innsbruck richting Verona. Afslag Affi/Garda Sud. Volg borden Bardolino.
Te water bij Camping S.Nicolo

Commentaar

Lake Garda: the wonderful frame to practice your favourite sport
Starting from the classic aquatic sports like sailing, windsurfing, fishing, swimming and
diving, we will guide you across other sports like Mountain Biking, hiking, paragliding,
rafting, bird watching, ending up with horse-riding, tennis and golf.
In this section you will find all the sports which you can pratice in Lake Garda area, with lots
of information, contacts and news.
Lake Garda has got whatever you want!
Garda veneto
BRENZONE - Brenzone Athos Diving, Loc. Assenza c/o hotel villa Elena. Tel. 045 6590015
MALCESINE - Malcesine Dream Sub, Club Sub, Loc. Val di Sogno 29. Tel. 045 7400216
PESCHIERA - Peschiera Garda Diving Center, c/o Camping San Benedetto Via Bergamini
14. Tel. 045 7550544, fax 045 7551512.
Sub Club Peschiera, Viale delle Rimembranze. Tel. 045 7552707 - 7552759
TORRI DEL BENACO
Torri Sub, Associazione Attività Subacquee , Via Gardesana 11. Tel. 045 6296740
Garda bresciano
DESENZANO - Coltri Sub, Tel. 0309 9910927 Dian Sub, tel. 0309 9144821 My Dive, tel.
0309 991541 Tritone Sub, tel. 0309 120809
SALO' - Taras Diving Center, tel. 0365 20225
Garda trentino
RIVA DEL GARDA - Gruppo Sommozzatori FIPS, tel. 0464 555120
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Duikplaats

Barendrecht

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Bouwput
23 Max. diepte
Zoet

Getijden

12 Min 780
Stroming

Omschrijving Prachtige duikstek, niet diep (en op diepte van ca. 18 m niet boeiend). De put was ontstaan na
de bouw van de Heinenoord tunnel. Ook zijn er nogal eens auto's gedumpt in de plas. Deze
plas was bijzonder populair voor nacht- en ijsduiken. Bij de bouw is nogal wat
landbouwplastic gebruikt, waaronder zich moerasgas ophoopt. Daardoor kunnen rare bulten
onder water ontstaan. De put werd helaas afgezet om de elementen van de Tunnel onder de
Noord en de tweede Heinenoord tunnel te maken.
Route

A29 Rotterdam/Zierikzee, laatste afslag voor de Heinenoord tunnel. (Barendrecht). Onderaan
de afslag rechts af, eerst volgende weg links, deze weg tot het einde uitrijden.

Commentaar
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Duikplaats

Bávaro Cavern

Duikwater

Provincie

La Altagracia

Aantal duiken

Land

Dominicaanse Republiek

Kenmerken:

Atlantische Oceaan
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Bootduiklocatie Barceló Bávaro Beach
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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12 Min 58
Stroming

Duikplaats

Beerta

Duikwater

Provincie

Groningen

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Beertsterplas
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

13 Min 65
Stroming

Omschrijving Wie duikstekken zoek in Groningen wordt niet direkt vrolijk: Een plas bij de stad Groningen
die "misschien wel verboden is" en in ieder geval een afwerkplaats is; plas die "mischien wel
weer beschikbaar wordt; de Eemnshaven, een getijdestek waar je je moet aan en afmelden en
op tij moet duiken (zonder correctietabel tov Zierikzee :-) ) en deze plas.
De plas is al bijna uit het land en toeristiek zeker de moeite. Wel is het een homoontmoetingsplek. Nu heb ik liever homo's dan vissers bij een stek. En raad eens wat: de plas is
verpacht viswater. Voor een westerling is het een bijzonder aangename excurisie. Je ziet veel
van de provincie Groningen en de plas is prachtig omgeven door bomen. Direkt als je er aan
komt is er een prima parkeerplaats, waar je ruim om kunt kleden en zo naar het water kunt. De
plas bestaat uit een grote en een kleine plas, die via een smal en ondiep stuk zijn verbonden.
Helaas kom je vanaf de parkeerplaats bij het ondiepe stuk.
Als je van het ondiepe stuk naar het diepe stuk moet is het klunen geblazen. Het zicht is
redelijk tot goed. Het is verstandig om de parkeerplaats te negeren en door te rijden naar het
lange deel van de plas. Er is hier wat plek om je auto in de berm te fromelen.
De plas ligt binnen de gemeente Reiderland. Info: 0597-596600 Waterkwaliteit Groningen:
050-3164911
Route

A7 Groningen richting Duitsland. Neem afslag 47/Winschoten. Ga bovenaan de weg links af
over het viaduct (weg 367) en draai vervolgens naar rechts richting Beerta. Dit is de
Oosteindeweg. Neem de 3e links bij de Horstweg, onmiddellijk achter een boerderij. De weg
is slecht te zien, maar er staat wel een infobord voor de plas.

Commentaar

Harmen Thys Nieuwenhuis:
Beertster plas is een redelijke duikstek ten oosten van Groningen. Vooral rustig 's nachts
aangezien het een ontmoetingsplaats is voor homo's.Beerster plas heeft een diepte van 14
meter. het onderwaterzicht is op goede dagen ongeveer 2 meter. De bodem bestaat uit klei en
veen en er is verschrikkelijk veel baars en voorn te zien. Bij het te water gaan moet men de
eerste 20 meter door ondiep water lopen.
Duikerslog.nl: Visrijk en goed zicht. Maximale diepte is 15 meter. Na +/- 4 meter geen leven
meer. Zachte zandbodem. Verder geen voorzieningen. Let op, plas wordt nog steeds gebruikt
als ontmoetingsplaats voor mannen, ook overdag!
uikplassen @ de Watergeuzen: De plas is een recreatieplas ontstaan uit een oude voormalige
zandafgraving. Visrijk met redelijk zicht. Paling en zoetwaterkreeft
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Duikplaats

Belambra Presqu'île de Giens

Duikwater

Provincie

Giens

Aantal duiken

Land

Frankrijk

Kenmerken:

Middellandse Zee
9 Max. diepte
Zoet

Getijden

8

Min 370

Stroming

Omschrijving Snorkelen vanaf het strand van het Belambra Resort. Er is ook een duikschool in de buurt.
Deze stek ligt aan de zuidkant van het resort, je komt er via een trap achter het petanque veld.
Na een aantal ondiepe meters wordt het wat dieper.
Route

Neem vanuit Hyeres de D197 (Av. De Arbanais) richting kust. Neem links de afslag Av.
D'Estérel. Daar staan de borden naar Belambra

Commentaar
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Duikplaats

Bemmel

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Bemmelse Plas
4 Max. diepte
Zoet

Getijden

10 Min 230
Stroming

Omschrijving Jonge zandafgraving waar men nog plannen mee heeft. Oever is niet boeiend.
Route

In Bemmel aan de rivierkant van de Waaldijk, ter hoogte van de Sportlaan de dijk af tot aan
de parkeerplaats

Commentaar
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Duikplaats

Beneden Leeuwen

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Beneden Leeuwense Plas
4 Max. diepte
Zoet

Getijden

20 Min 160
Stroming

Omschrijving Kleine plas die vanaf de brug goed te zien is, maar daarna moeilijk te vinden. Leuke bodem:
afwisselende heuvels, met aan de zuidkant van de plas een hoeveelheid puin. Hoewel de
bodem stijl afloopt, is de plas waarschijnlijk tamelijk ondiep: ca. 10 m. Weinig
parkeergelegenheid. De plas wordt ook wel de Alexander-Plas of de Put van Wamel genoemd
Route

Vanaf de A15 afslag Leeuwen, na de Prins Willem Alexander Brug over de Waal rechts,
eerste afslag weer rechts richting Beneden Leeuwen: de Nieuwe Weg. Eerste weg rechts:
Hoge Weg; tussen de huisnummers 8 en 10 is links een onverharde weg. Aan het eind van de
weg is de plas.

Commentaar

We zijn laatst weggestuurd door de politie die van mening waren dat het een visvijver was.
Beneden Leeuwense Plas, Hoge Weg, Beneden Leeuwen
Kleine plas met een afwisselende heuvels op de bodem, met puin. Hoewel de bodem stijl
afloopt, is de plas max ca. 10 m diep. Weinig parkeergelegenheid. De plas wordt ook wel de
Alexander-Plas of de Put van Wamel genoemd.
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Duikplaats

Bergsche Diepsluis

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
12 Max. diepte
Zoet

Getijden

18 Min 740
Stroming

Omschrijving Deze duikstek ligt zo oostelijk in de Oosterschelde, dat er nauwelijks getijden werking
optreed. De meeste duikers gaan dicht bij de afslag te water. Het loont echter de moeite om
door te lopen tot het punt waar de auto's niet meer kunnen komen en daar pas te water gaan.
Duik vooral ook in de 3 m zone. De duikstek wordt ook wel "Speelmansplaten" genoemd.
Deze stek is in het kader van de duik en dijkrenovatie grondig aangepakt. De parkeerplaats is
vergroot, er staat een vaste duikvlad en er zijn trappen waar je soepel het water in en uit kan
zonder gevaar op breuken. Het blijft een plaats voor een slikduik, waarbij door het grote
aantal duikers het zicht slecht is.
(Langs de dijk stonden een paar rijen paaltjes. Pas hier op voor uitglijden, voor je het weet zit
je in het ziekenhuis van Bergen op Zoom.)
Route

Rij langs het plaatsje Tholen via de doorgaande weg (N286) richting Stavenisse. Net voorbij
Tholen is een afslag richting Bergsche Diepsluis en Recreatiegebied Speelmansplaten. Neem
deze afslag. Net voor je het voormalige eiland afrijdt, is er een afslag naar rechts, Bergsche
Diepsluis. Deze afslag eindigt in een T-splitsing. Ga naar rechts (Gortzakweg) en neem de
eerste afslag links. Doorrijden tot het niet meer kan (Geldt alleen voor automobilisten, fietsers
kunnen nog veel verder)

Commentaar

AVONDJE ZEELAND, Wart Kool
Vrijdag 29 augustus zijn we met de vereniging naar Zeeland geweest. Er was een slechte
opkomst vond ik (Rob, Jaap, Johan en ik). Er was afgesproken om 19.00 uur bij de Mac. Daar
stapte Johan bij Jaap in de auto, en zijn we met 2 auto’s naar Zeeland (Tholen) vertrokken.
Als eerste duikstek stond Gorishoek gepland. Na even zoeken kwamen we daar aan. Er
stonden al enige duikers, maar die waren net het water uit gekomen. We waren dus net te laat
gekomen voor de kentering. Wij ons snel omgekleed en het water ingegaan. Het stroomde
toen al behoorlijk hard en het zicht was niet geweldig, maar toch een mooie duik (pijlinktvis,
zeebaars, zeedonderpad etc.). Nadat we allemaal het water uit waren heb ik getrakteerd op
boterkoek, want het was mijn 100e duik. We hebben toen nog even koffie gedronken en zijn
doorgereden naar de volgende duikstek: Bergsche Diepsluis. Daar aangekomen begonnen de
problemen al. Aan het begin van de slang van Jaap z’n manometer sprong er een o-ring uit.
Jaap had al bijna de moed opgegeven om te gaan duiken, toen mijn vader de o-ring toch weer
terug wist te duwen. Na een kort loopje over de dijk kwamen we bij de waterkant. We
moesten alleen nog de dijk af. Ik liep naar beneden en gleed uit en knalde met mijn knie op
een paaltje, gevolg blauwe knie. Geen seconde daarna hoorde ik nog iemand uitglijden.
Wie??? Jaap. Mijn vader vroeg hoe het was, en Jaap antwoordde: "Ik denk dat het gebroken
is". Maar nadat we Johan achtergelaten (om op de spullen te passen) en de dijk opgeklauterd
waren, was Jaap’s reactie: "Ik denk dat het niet zo ernstig is, verstuikt of gekneusd". We zijn
daarna Jaap ondersteunend naar de auto’s terug gelopen. Jaap ging in zijn achterbak zitten en
zei tegen mijn vader "je kunt nog wel even met Johan gaan duiken want het gaat wel".
Ondertussen was ik de rest van de spullen van Jaap en mijn duikuitrusting aan het ophalen.
Toen mijn vader weg was en Jaap zijn pak had uitgetrokken zei hij al vrij snel: "Het gaat toch
niet zo goed en ik word misselijk". Dus werden er snel twee andere duikers die net kwamen
aanrijden gealarmeerd. We hebben toen even naar Jaap z’n been gekeken, en het bleek er
haaks op te staan en al bijna twee keer zo dik, dus waarschijnlijk toch gebroken. De twee
duikers zijn toen met twee auto’s en Jaap naar het ziekenhuis gereden. Ik heb toen de
duikuitrustingen opgeruimd (en mijn handschoentjes achtergelaten), en ben naar een groep
andere duikers gelopen die een eindje verderop stonden, en heb gevraagd of er iemand een
telefoon bij zich had. Dat had wel iemand. Het bleken Belgen te zijn dus was eerst het
probleem wat het telefoonnummer van Nederland is. Na even discussiëren waren we eruit
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Duikplaats

Berkel Enschot

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Rauwbraken
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

13 Min 65
Stroming

Omschrijving Rauwbraken is het gemeentelijk openlucht zwembad van Berkel Enschot. De entree is dan
ook 5 euro. Het is een typische brabantse veenput, waar het predicaat "Onderwater-Paradijs"
ten minste overdreven is. Daar staat tegenover dat ze er vanalles aan doen om er wat van te
maken. Een wrak van een kajuitbootje, 2 onderwater beeldententoonstellingen, een vlot etc.
Route

bij AFSLAG Hintham links aanhouden op A2/E25, bij Afslag Vught rechts aanhouden op
A65, bij einde snelweg Vught verder op N65\Helvoirtseweg, verder op N65\Rijksweg N65,
bij AFSLAG Berkel-Enschot (1) verder op A65\Bosscheweg, bij AFSLAG Berkel-Enschot
(1) rechts afslaan naar Puccinilaan, links afslaan naar Torenhoekstraat. links afslaan naar ’t
Zwaantje, rechts afslaan naar St. Josephstraat, links afslaan naar St. Jobstraat, rechts afslaan
naar De Kraan, links afslaan naar Rauwbrakenweg .

Commentaar

Strandbad de Rauwbraken is een 30 jaar oude zandwinning die beheerd wordt door het
sportbedrijf Tilburg. Dit natuurbad is een gezellig familiezwembad en vooral populair bij een
rustig publiek (ouderen en moeders met kinderen).
De Rauwbraken is voor honden niet toegankelijk!
De plas bestaat uit drie delen: een diep deel (14,5 meter) dat niet toegankelijk is voor
zwemmers (1,5 Ha.), een diep deel dat toegankelijk is voor zwemmers en een ondiep deel
(1,20 meter) als zwembad voor kinderen.
Het diepe zwembad is door middel van een pontonbrug gescheiden van de rest van de plas.
Bij dit bad staat een (lage) duikplank. De kinderspeelplas is door middel van een dijkje van
het overige zwembad afgesloten. Het water van dit bad wordt d.m.v. een pompinstallatie met
water uit de plas ververst. Rond het speelbad ligt een zandstrand en is er een kleine speeltuin.
Het strandbad heeft een zonneweide met picknicktafels, volleybal- en basketbalveldjes en is
er een vaste tafeltennistafel. In het strandbad is toezicht door badmeesters. Het strandbad is
compleet met (gratis) parkeerplaats, kleedruimtes, toiletten en (warme) douches.
Het onderwaterpark wordt alleen door duikers en snorkelaars gebruikt en is toegankelijk voor
iedereen met een duikbrevet of daarvoor in opleiding onder begeleiding van een
duikinstructeur. Het zwembad is fysiek van het onderwaterpark gescheiden.
Op dit moment is het oevergebied het leukste deel van het Onderwaterpark. Tijdens een duik
tussen 0 en 4 meter diepte worden nu de meeste planten en dieren gezien. Tijdens een
nachtduik zijn vooral snoek en baars op 4 meter te vinden.
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Duikplaats

Biancca

Duikwater

Provincie

North Sulawesi

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Straat van Lembeh
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

24 Min 62
Stroming

Omschrijving In een haven langs Sulawesi. Enorme bende onderwater, in het ondiepe wrakjes en koraalpuin
met maderijnvissen
Route

Bootduiklocatie nr 30

Commentaar
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Duikplaats

Binuang

Duikwater

Provincie

North Sulawesi

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Straat van Lembeh
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Muckdiving
Route

Bootduiklocate

Commentaar
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24 Min 75
Stroming

Duikplaats

Blauwe Sluis

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

De/het groene eiland of Gouden Ham
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

13 Min 70
Stroming

Omschrijving In deze plas ligt veel metaal, waardoor het gebruik van een kompas heel moeilijk is. Weinig
boeiende stek, slecht zicht.
Route

Vanaf Tiel via de Willem Alexander brug naar Druten. Van daar richting Appeltern.
Vervolgens borden "Gouden Ham" en/of "Groene Eiland" volgen.

Commentaar

-----Oorspronkelijk bericht----Van:Fam van Ooijen [mailto:info@hetgroeneeiland.nl]
Verzonden:zondag 14 februari 1999 12:06
Aan:'kooltiel@wxs.nl'
Onderwerp:
ondernemingsvereniging De Gouden Ham
p/a Lutenkampstraat 2
6629 KS Appeltern
Gouden Ham, 14 februari '99
betreft: omschrijving Gouden Ham in duikplekkenoverzicht
Beste heer Kool,
Door uw "negatieve" omschrijving van de (duik-)mogelijkheden in de Gouden Ham geeft u
sommigen de indruk dat het in de Gouden Ham slecht vertoeven is. U kunt zich misschien
voorstellen dat wij hier helemaal niet blij mee zijn.
Vooral het gestelde over afval/metaal kunnen wij helemaal niet plaatsen, graag nadere
informatie hierover.
Wij kunnen het voorstellen dat potientiele recreanten de aangesloten bedrijven door uw
verkeerde informatie het gebied gaan mijden. Hierdoor lijden zij mogelijk aanzienlijke schade.
Ik stel u voor uw omschrijving binnen 14 dagen van Internet te halen, danwel ingrijpend te
wijzigen.
voorts:
Gouden Ham ligt in de provincie Gelderland sommige gedeelten zijn wel boeiend om te
duiken op de door u gebruikte foldermateriaal zitten rechten van derden
Mag ik van u vernemen?
Vriendelijk groet,
namens het bestuur van ondernemingsvereniging De Gouden Ham, een belangenvereniging
van meer dan 45 bedrijven en instellingen in en rond de Gouden Ham, alsmede in de
kerdorpen Appeltern, Alforst, Maasbommel en Alphen
dhr. A. van Ooijen, secretaris.
tel. 0487-56213
Geachte Heer,
Uw verzoek is aardig, maar ik kan en wil er niets mee.
Ik duik zo’n 27 jaar, en teken mijn ervaring op in een logboek. Dit logboek heb ik aan een
tweetal internet sites gegeven, die delen hebben gepubliceerd.
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Duikplaats

Blijkpolder

Duikwater

Provincie

Utrecht

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Blijkpolderplas
3 Max. diepte
Zoet

Getijden

14 Min 170
Stroming

Omschrijving Blijkpolder is een deel van Nederhorst den Berg. Het ligt iets zuidelijk van de dorpskern van
Nederhorst. Rij volgens de beschrijving naar de parkeerplaats, loop hier "de rietkraag" af,
daarna kom je bij de plas. Deze staat in verbinding met de noordelijk gelegen Spiegelpolder.
Er staan wat bomen onder water. Vanaf deze plek wordt commercieel gedoken door een
school in Hilversum. Met een boot gaan ze de plas op waar ze "troep" hebben liggen.
Route

A2 Utrecht richting Amsterdam, afslag Vinkeveen. Neem hier de N201 richting Hilversem.
Ga na ca. 6 km naar links, richting Nederhorst den Berg (Gabrielweg). Je moet op een T
slpitsing rechts over een brug naar de Randweg. Volg deze weg tot aan de rechterzijde een P
bord staat met daaronder recreatiegebied. Je moet dan linksaf De Kooi in (Even na afslag
kooibocht). Na 100 m. is de parkeerplaats.

Commentaar

Robert de Bock: Je kunt er parkeren en dan naar het water lopen. (ong. 2 minuten lopen).
Loop door de paaltjes over het pad, dan kom je aan je rechter hand een "gaatje" naar de plas
tegen. Voorzichtig het water inlopen en dan kun je het beste langs de kant op een diepte van 510 meter duiken. Maximale duikdiepte is tot een meter of 25, al is dat niet echt dicht langs de
kant.
Ron Offermans:
Deze duikplaats is iets minder bekend dan de Spiegelpolder. Kenmerkend voor deze plek zijn
de vele bomen die hier onderwater staan. Indertijd Is men de twee polders gaan uitgraven
doormiddel van een zandzuiger die midden in het gebied werd geplaatst. Langzaam werd het
zand onder de polder weggezogen en zakte de weilanden met begroeing onderwater tot het
huidige niveau. daarom zijn onderwater nog duidelijke restanten herkenbaar van oevers met
bomen. Ook zijn her en der verspreid grote stukken veen met rietstengels te zien. Aan de kant
ligt vaak puin om extra stevigheid te geven en te zorgen dat de oevers niet inzakken.
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Duikplaats

Blinde dam

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
4 Max. diepte
Zoet

Getijden

23 Min 125
Stroming

Omschrijving Leuke stek, alleen nogal ver lopen.
Route

Blinde dam ligt tussen Ouwerkerk en Zijpe. Je komt er door op de N59 na Bruinisse de weg
naar links te nemen. Dit is de weg naar Bruinisse en naar de oude veerhaven. Na een km
ongeveer krijg je een weg naar rechts, deze weg gaat langs de camping BRU. Blijf deze weg
volgen tot je aan de linkerkant een doodlopende weg krijgt, de "Verloren Kostweg". Rijdt
deze weg uit, hou rekening met de ingang van het huis daar.

Commentaar

Het is er 17 m diep en een zicht van 1 - 2 m.Houdt ook het hek vrij! Het is een plek om
ALLEEN met LW te duiken (Bij HW is de Blinde Dam niet te zien). En niet geschikt voor
grote groepen. Ga door het hek. Niet het hekje uit je handen laten vallen, want daar gaat het
stuk van. Ga links de dijk volgen. Op of langs de dijk maakt niet uit, je moet voor beide over
een hek stappen. Richt daarbij geen schade aan! Loop dan vervolgens 600 m. De strekdam die
daar ligt is de Blinde Dam. Je komt wel eerder een strekdam tegen, maar daar is alleen zand te
zien. Aan de linkerzijde van de dam kun je, en dat is uniek bij laagwater, een zandhelling
aflopen. Links van de dam blijven duiken , daar zitten een aantal kreeften.
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Duikplaats

Bomal naar Hamoir

Duikwater

Provincie

Ardennen

Aantal duiken

Land

België

Kenmerken:

Ourthe
16 Max. diepte
Zoet

Getijden

3

Min 1069

Stroming

Omschrijving Dit is geen duikstek maar een snorkelplaats. De officiële afdaling, georganiseerd door de
vereniging Sealover, vindt plaats op de zondag van het eerste weekend van maart. De trein
vertrekt om 13.00 uur uit Hamoir, de start is om 14.00 uur in Bomal
Route

Na Luik de N663, de richting Hamoir staat aangegeven. De N663 gaat over in de N654, die
tot in het centrum van Hamoir leidt. De sporthal, waar inschrijving, breefing en prijs
uitreiking plaatsvinden, kan stroomopwaarts aan de rechter oever worden gevonden.

Commentaar

"La descente de l'Ourthe" is een snorkeltocht in België waaraan iedere Nederlander die
zichzelf serieus sportduiker noemt heeft meegedaan, of zich ten minste heeft voorgenomen
om eens mee te doen.
Waarom de Ourthe?
De populariteit van de tocht is te danken aan de leden van de Nederlandse Onderwatersport
Bond (NOB). Begin tachtiger jaren schreven zij zich in voor een activiteit die toen nog enkele
tientallen deelnemers telde. Door een aantal enthousiaste artikelen in het NOB-blad werden
velen aangestoken. Sinds ruim 10 jaar telt de tocht zo'n 1000 tot 1500 deelnemers per jaar,
zodat inmiddels zo'n 10.000 landgenoten de tocht hebben volbracht.
Wat is het?
"La descente de l'Ourthe" of "De afdaling" zoals Nederlanders hem noemen is een
snorkeltocht tussen de plaatsjes Bomal en Hamoir in de Belgische Ardennen. De deelnemers
verzamelen standaard de eerste zondag in maart op het station van Hamoir. De duikers
zwemmen met zwemvliezen, een duikbril en een snorkel. Daarnaast hebben ze een pak aan
waar ze zelf in geloven. Voor de een is dat een surfpak (snel) een droog duikpak (warm als
het heel blijft) of een nat duikpak. Daarover heen trekt men, ter bescherming tegen de rotsen
vaak een overal of afgeschreven carnavalspak aan.
De afdaling
Om een uur komt het Ardennen boemeltje in Hamoir aan. Zo'n duizend duikers persen zich,
soms met opgeblazen autoband en al, in de trein. Twee stations verder stapt iedereen weer uit,
de 'gewone' passagiers verbaasd achter latend.
Dan wordt het voor de deelnemers spannend. Het riviertje de Ourthe is in deze maart zo'n 3o
Celsius. Als er veel regen- en smeltwater is, gaat het hard. Serieuze zwemmers kunnen dan
binnen de 50 minuten de 9,3 km zwemmen. Voor de recreanten duurt de tocht dan een uur tot
anderhalf uur. Als er weinig water is, wordt het problematischer. De zwemmers lopen dan
kans tegen de rotsen te slaan. Op sommige punten kan het water zo laag zijn, dat er zelfs
gekluund moet worden: de vinnen moeten uit, en moet een stukje lopen tot er weer voldoende
water is. De tocht kan dan zo'n drie uur duren en dan wordt het heel koud, wat voor pak men
ook aan heeft.
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Duikplaats

Bornebroek

Duikwater

Provincie

Overijssel

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Grasbroek
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

12 Min 120
Stroming

Omschrijving Het Grasbroek ligt op een campingterrein aan de Grasbroekweg 1 te Bornebroek. Door de
Hengelose sportduikers is een circuit uitgezet met oa een bootje en een ondewaterhuis. De
plas is tot 15 meter diep. Togang tot het terrein is €4,--, Van tijd tot tijd zijn er ook Jetski's op
de plas
Route

Route 1:
Vanaf de A1 via de A35 afslag Almelo. Vanaf Almelo vrichting Bornerbroek, op de rotonde
rechtdoor richting Delden. Bij de splitsing vlak na de kronkel in de weg de schuin
weglopende weg links van het witte huisje.
Route 2:
A35 bij Hengelo de afslag 28 (Hengelo/Goor/Delden); onderaan afslag Goor/Delden. Bij
Delden afslag Bornebroek. Deze weg (de Almelosestraat) gaat over de A1. Ongeveer 1 km na
viaduct over A1 links bij wit huisje.

Commentaar

Algemeen (http://duikstek.pelidive.nl/grasbroek/grasbroek.htm):
Om te duiken aan de campingzijde volg je bij het witte huisje gewoon de bordjes naar de
camping. Om te duiken aan de noordzijde van de plas neem je bij het witte huisje de weg
rechts van het huisje (Pepershaar). Neem vervolgens de tweede weg rechts (Lange Voort) en
aan het einde van deze weg links (Het Linschot). Aan het einde van deze weg komt er een
scherpe bocht naar rechts. In deze bocht kun je de plas betreden.
T Grasbroek is een kleine beschutte plas aan het Twentekanaal en de A1. Direct aan de plas
ligt een camping via welke je de toegang tot de plas hebt. Omdat de eigenaar van de camping
de plas pacht van het waterschap wordt er toegang geheven. Het duikersgedeelte (te
herkennen aan de zeecontainer) bevindt zich aan de oostelijke zijde van de plas. Dit gedeelte
van de plas kent geen strand maar een graswal. De toegang tot het water wordt geboden door
een steiger met een trapje. Natuurlijk kun je ook aan de noordzijde van de plas duiken maar
doe dit dan wel in overleg met de eigenaar van de camping om problemen en eventuele
parkeerboetes te voorkomen.
Tijdens het duiken zijn er twee punten waar je op moet letten. Allereerst wordt op zomer op
deze plas aan watersport gedaan (jetski’s). Dit beperkt je in de mogelijkheden van een vrije
opstijging midden op de plas. Daarnaast wordt er op deze plas veel gevist. Niet alleen vanaf
de wal maar ook vanuit bootjes op de plas. Let er op dat je niet in de lijnen van de vissers
verstrikt raakt. Eventueel kun je je duikplannen afstemmen met de vissers om problemen en
ergernis te voorkomen.
Hoewel niet iedereen enthousiast over deze plas is (met name door het beperkte zicht) is deze
plas bij uitstek geschikt voor het maken van nachtduiken. Let er hierbij wel op dat de poort
van de camping om 22.00 uur sluit.
De plas onderwater:
Er liggen verschillende objecten onderwater. Zo is er een oefen platvorm, een wrakje, een
kunstmatig rig opgebouwd uit tegels en een onderwaterhuis (Arcadis). Het onderwaterhuis is
gebouwd door een samenwerkingsverband van twee duikverenigingen uit het oosten van
Nederland, de Hengelose Sportduikers en de Twentse Duikvereniging. Toegang tot dit
onderwaterhuis is dan ook alleen aan leden van deze twee verenigingen voorbehouden.
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Duikplaats

Boxtel

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Langspier
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

13 Min 85
Stroming

Omschrijving Recreatie gebied met duikstek en vulstation. Entrée per keer. Ze hebben er alles onder water
gegooid wat met de spoorwegen te maken kan hebben, en zelfs een locomotief nagebouwd.
Kleine beeldentuin die ook niet de moeite is. Wie iets links van het centrum oversteekt komt
leuke kleiwandjes tegen.
Route

Molenwijkseweg 5c

Commentaar
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Duikplaats

Brede Zandweg

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
5 Max. diepte
Zoet

Getijden

14 Min 235
Stroming

Omschrijving Een plaats om alleen met laag water te duiken. De stek is alleen te bereiken met laag water, en
dan bij voorkeur per boot. Anders moeten de slikken van Vianen worden overgestoken en dat
betekend 600 m over de slikken. Ter plaatse liggen een aantal houten wrakjes.
Route

Tussen Zijpe en Oosterland bij de Brede Zandweg de dijk over.

Commentaar
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Duikplaats

Bredevoort

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Slingeplas
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

11 Min 30
Stroming

Omschrijving Zandput in de Achterhoek. Er is een onderwaterhuis ingezet, maar door het beroerde zicht en
het feit dat de vissers het boeitje hebben verwijdert is het niet of nauwelijks terug te vinden.
Vanaf 10 meter is de bodem gitzwart en helpt zelfs de lamp nauwelijks meer. Er liggen nogals
wat touwen en autobanden in de plas. De gemeente is toegangspoortjes aan het plaatsen.
Kortom niet de stek voor je wekelijkse duik.
Als recreatie terrein is het prima.
Route

De plas is ter plekke goed aangegeven met borden. Vanaf Aalten: de Bredevoortse straatweg,
even voor Bredevoort links de Tolhuisweg, aanhet eind rechts aanhouden de Bolwerkweg. Op
T splitising rechts, 1e links de Ooievaarsdijk, Aan het eind kom je op het terein van de Slinge
plas.

Commentaar
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Duikplaats

Bruinisse, Nieuwlandje

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

12 Min 75
Stroming

Omschrijving De stek ligt dicht bij de vluchthaven van Bruinisse. Duiken doe je hier langs de dijk. De
stroming is zo gering, dat je de hele dag kunt duiken. De stroomgeul is zo dichtbij, dat je
constant de motoren van de boten hoort. Langs de dijk staan op en diepte van ca 10 m een
aantal mooi begroeide hekjes. Daarop o.a. mosdiertjes en anemonen. Op een van de hekjes
zaten pijlinktvis eieren. Het verhaal gaat dat de politie hier soms lastig doet.
Route

Vanuit Rotterdam de N59 nemen richting Zierikzee, na Bruinisse linksaf. De weg helemaal
uitrijden, tot je op de oude oprit van het veer staat. Dan kun je naar links om de vluchthaven
heen rijden (vluchthavenweg). Direct na de luchthaven heet eerste pad naar rechts nemen:
"Nieuwlandje". Aan het einde gaat het pad over in gras. Blijf doorrijden tot aan de dijk.

Commentaar

Je hoeft nu alleen maar even de dijk over om te water te gaan. Je parkeert je auto onderaan de
dijk. NIET OP OF BOVENAAN DE DIJK,want dit is een doorgang naar de haven! Na
omkleden gewoon even de dijk over stappen en je kunt gemakkelijk, zonder rekening te
houden met het tij te water. Te zien: Rekken waarop de twee soorten inktvis (Sepia en Loligo)
hun eitjes afzetten omstreeks eind mei.
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Duikplaats

Bruinisse, Ziijpe haven

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

6

Min 45

Stroming

Omschrijving Voormalige haven wordt nu gebruikt als mosselkwekerij. Tegen betaling worden kleine
groepen toegelaten om te mogen duiken.
Duik met hoog water, want andres heb je nauwelijks duikruimte over
Route

N59 Richitng Zierikszee. Na de Grevelingendam de eerste rotonde links af, Bruinisse. Weg
uitrijden.

Commentaar
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Duikplaats

Buiten Den Helder

Duikwater

Provincie

Noord Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Noordzee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Bootduiklocatie vanuit Texel of Den Helder
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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27 Min 30
Stroming

Duikplaats

Bunaken - Fukui Point

Duikwater

Provincie

North Sulawesi

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Zee van Celebes
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Duikstek op Bunaken, dit bij de hoek met de vulkaan, mooie helling
Route

Bootduiklocatie met duikschool Thalassa

Commentaar
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24 Min 62
Stroming

Duikplaats

Bunaken Buro Buro

Duikwater

Provincie

North Sulawesi

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Zee van Celebes
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

23 Min 62
Stroming

Omschrijving Duikstek aan de noordoost kant van het euiland Bunaken. Een stijke koraalwant die minsten
30m diep gaat.. Wordt ook wel Buro Point genoemd,
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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Duikplaats

Bunaken Likuan III

Duikwater

Provincie

North Sulawesi

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Zee van Celebes
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Voor de kust van het Eiland Bunaken met de Thallasa Divers
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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19 Min 74
Stroming

Duikplaats

Burghsluis

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
12 Max. diepte
Zoet

Getijden

34 Min 405
Stroming

Omschrijving Bij Burghsluis kan op 2 plaatsen gedoken worden. Allereerst zuid/west van de haven rond de
strekdammen. Leuke steenwand, hoewel het zicht vaak slecht is. Ook kan je over een dam
langs de haven lopen. Je gaat dan oostelijk van de haven te water. Er kan hier een stevige
onderstroom staan. Het is tamelijk diep. Vaak is er wel een diepte te vinden waar het zicht
goed is. Meestal is dit een leuke stek, maar de Oosterschelde blijft onberekenbaar. Rond 2010
is er een trap aangelegd om schade vrij het water in te komen. Ook de omgeving van de haven
is in het kader van Natuurreservaat Oosterschelde aangepast.
Route

Als je van Zierikzee via N69/57 richting Burgh Haamstede rijdt kan je na het natuurreservaat
Schelpenhoek linksaf de Stolpweg op. Deze loopt door tot aan de dijk langs de Oosterschelde
en gaat over in de Plompe Torenweg.Rij langs de Plompe Toren en via de Havenweg tot net
voorbij de haven. Ga hier links.

Commentaar

Ron Offermans:
Deze duikplaats ligt dichtbij de stormvloedkering. De beste plek om het water in te gaan is op
het Zuidelijke puntje van de Oostbout (MOO 130). Daar begint vrijwel gelijk de vaargeul
(oppassen geblazen voor schepen die de haven aandoen). Er word sterk afgeraden om hier
met hoogwater te duiken, aangezien, het gevaar bestaat dat je, als de kentering heeft
plaatsgevonden, door het uitstromende water, van de kant af, richting stormvloedkering. De
invloed van de Noordzee is hier dan ook groter dan op andere plaatsen. Dat is te merken aan
de meestal krachtige stroming en het matige zicht. Positief invloeden zijn ook merkbaar. Zo is
de aanwezigheid van flora & fauna buitengewoon overvloedig en rijk aan soorten. Sommige
soorten zoals de Dodemansduim komt hier vaker voor dan elders in de Oosterschelde.
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Duikplaats

Calella

Duikwater

Provincie

Costa Brava

Aantal duiken

Land

Spanje

Kenmerken:

Middellandse Zee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

9

Min 55

Stroming

Omschrijving Calella heeft niet de naam een duikplaats te zijn. Dat is begrijpelijk, want het noordelijk
gelegen LlaFranch heeft verschillende mogelijkheden. Bovendien wordt vanuit de haven van
LlaFranch (en van Pals) voor de kust van Calella gedoken. Toch kan je in Calella ook vanaf
de kant duiken. Het voornaamste probleem is je auto parkeren, daarna kan je op een aantal
plaatsen via een stenen trap langs de rotsen naar het water afdalen. Deze baaitjes zijn weinig
geliefd als "strand" en dus relatief rustig. Het is er tamelijk ondiep. Hier de route naar Punta
Dels Forcats.
Route

Vanuit LlaFranch de hoofdweg naar Calella: Avenguda de la Costa Blanca, Av. de la Costa
Sol, Av. de la Costa Daurada. Daar rechts C. dell Goufet. Trap over naar strandje bij Punta
Dels Forcats

Commentaar
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Duikplaats

Calella-zuid

Duikwater

Provincie

Costa Brava

Aantal duiken

Land

Spanje

Kenmerken:

Middellandse Zee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

5

Min 20

Stroming

Omschrijving Vlak bij Calella (zie daar) ligt ook El Cau Toro. Ook dit is een prima stek.
Route

Vanuit LlaFranch de hoofdweg naar Calella: Avenguda de la Costa Blanca, Av. de la Costa
Sol, Av. de la Costa Daurada. Daar rechts C. dell Goufet en weer rechts naar C. cap Planes

Commentaar
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Duikplaats

Candidasa - Lotus Resort

Duikwater

Provincie

Bali

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Straat van Lombok
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Voor de deur bij resoort/duikschool
Route
Commentaar
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2

Min 40

Stroming

Duikplaats

Cap-Roig, strand

Duikwater

Provincie

Costa Brava

Aantal duiken

Land

Spanje

Kenmerken:

Middellandse Zee
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

11 Min 50
Stroming

Omschrijving Een rotspunt even ten zuiden van Calella, bij een botanische tuin.
Route

Vanuit Calella door rijden in zuidelijke richting. Neem de overgang naar het strand voor de
Botanische Tuin.

Commentaar
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Duikplaats

Carmel, Butterfly Cove

Duikwater

Provincie

California

Aantal duiken

Land

Verenigde Staten

Kenmerken:

Pacific Ocean
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

27 Min 65
Stroming

Omschrijving Butterfly Cove ligt even voor "monastery beach" Ik heb er alleen een bootduik gemaakt, maar
weet dat je er met wat klimmen ook vanaf de kant in kan. Mooie rotsformaties, met daarop
enorme kelpwouden
Route

Bootduiklocatie.

Commentaar

Kelpduiken II: Duiken in de Kathedraal.
Sommige mensen blijven zichzelf herhalen. Ik duik graag in wierwouden. Na vorige keer over
Bretagne en de Atlantische Oceaan te hebben geschreven is het nu tijd voor het kelpduiken in
de Pacific Ocean.
In 2002 jaar heb ik drie keer de gelegenheid gehad om in Californië te duiken.
Meestal is het zo dat als ik een duik plan, er ook gedoken wordt. In Amerika liep dat wat
anders. Daar gaat dit verhaal over. Duiken in Amerika, met Amerikanen. Daar lopen dingen
anders en is duiken echt anders.
Een pure duikvakantie in de VS is er een risico, althans als je in Californië duikt. Met wat
pech kom je niet of nauwelijks in het water.
Gelukkig is er in dat deel van de wereld veel meer te zien. Een dag niet duiken is een dag
andere leuke dingen doen. Dat heeft het westen van de VS in mijn ogen voor op bijvoorbeeld
Egypte.
Het eerste grote verschil: De Amerikanen….
In theorie is duiken in de VS hetzelfde als overal: je gaat te water, dobbert wat rond en je
klimt de kant weer op. Daarna probeer je met een buddy andere duikers er van te overtuigen
dat je een uitstekende, zoniet de beste duik van de dag hebt gemaakt. En dan ontstaan de
problemen….
De eerste vraag die je meestal krijgt is: “Howwaz viz?” In je onschuld denk je dan: “Deze
jongens hebben geen engels op school gehad, vandaar dat vreselijke accent”. Ik moet vast een
antwoord geven op de vraag: “How was the Fish”. Met een beetje zelfvertrouwen moet dat
lukken met m’n HAVO-engels: “Big, en veel, en mooi uh.. beautiful yes!”
Jammer, dat was even niet de vraag. En eigenlijk weet je dat als ervaren duiker. Die wil eerst
weten of er een beetje zicht was. “Howwaz viz” staat voor “How was visibility?” .
Inmiddels weet ik dat Amerikanen niet kunnen schatten.
Doe dus geen moeite betrouwbare informatie te geven, dat doet niemand. Grofweg is de
indeling “ less then 10”, “20-30”en “at least 40”. De getallen staan voor “feet”, een lengte van
ca. 30 cm.
Maar eigenlijk staat het voor “shit”,” behoorlijk” of “fantastisch”. Maar dat hoor je ze weer
niet zeggen.
En dan heb ik nu het minste probleem behandeld. In gesprek met Amerikanen zijn verder
alleen de kompaskoers en de tijd betrouwbaar. De diepte gaat uiteraard ook in feet, de
temperatuur in farenheit en de druk in psi.
De aanpassing:
Amerikanen zijn veel meer individualisten dan wij. Ze hebben veel verschillende
duikorganisaties, waarvan NAUI en PADI de grootste zijn. Het interesseert niemand waar je
bent opgeleid, als je maar een brevet hebt. De grote duikshops hebben daarbij wel een
computer waarbij ze van de meeste Amerikaanse organisaties de brevetten kunnen natrekken.
Ter plekke spreek je dan de belangrijkste zaken even door. Bij de mededeling dat je een
“metrische duiker” bent kijken ze je even vreemd aan, maar als je uitlegt dat dit betekent dat
je in meters en bar denkt is het ok. Zeker als je er bij vertelt dat je met 50 bar op reserve gaat,
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Duikplaats

Carmel, Monastery Beach
(South)

Duikwater

Provincie

California

Aantal duiken

Land

Verenigde Staten

Kenmerken:

Pacific Ocean
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

22 Min 135
Stroming

Omschrijving Monastery Beach (South) is een plek waar je, zoals de meeste plaatsen langs dit deel van de
kust, alleen in kunt als de branding (de surf) niet al te groot is. Het is dan zaak om om de
eerste wiervelden heen te snorkelen en dan naar beneden te gaan. Daarna is het eenvoudig
duiken. Volg de grens tussen rotsen en zand en zwem langs en door het kelpwoud. het kelp
bestaat uit bruinwieren, die tot 20 meter groot zijn. Bovenin bedekken hun "bladeren" een
belangrijk deel van het oppervlak. Daar tussen zwemt van alles. Het zijn de zelfde groepen als
bij ons, maar totaal andere soorten. Gemiddeld zijn ze vooral groter. Enorme anemonen,
chitons tot 30 cm. zeesterren (tot 60 cm doorsnede) en enorme zeekomkommers.
Route

Basically it is south on hwy 1 from Pacific Grove. You got by Carmel, then go by a spot
where a big sandy beach comes near the road. If you reach Pt. Lobos, you have gone too far.
Also if you go too far without stoplights, you have gone too far. It is about 1/2 to 1 mile south
of the last traffic light in Carmel.

Commentaar

It was a foggy day at south Monastery. After Bill Cozzens left for England, I couldn't find
anybody who wanted to dive with me. I looked and looked and finally found somebody. I
had to go all the way to the Netherlands, but I found Rob en Nelleke Kool. He said he
wouldn't mind flying over to California for a dive so off we went.
We walked through the crashing 6 inch surf and swam our way out to the kelp beds. At about
30 feet deep, we could barely see the bottom. We dropped down and within 2 minutes our
friend "Homer" swam up and visited us. Homer wasn't shy, so he swam up to my U/W Video
camera and started to kiss the lens. What a ham. Well Homer the harbor seal swam away to
visit with other
divers, so we started our dive. At about 50 feet, the visibility opened up to an honest 40 feet
(maybe even more). I could easily see the surface. The dive stayed good until the swim back
in. In 30 feet of water, the surge dropped the visibility down to about 25 feet. On our second
dive, it was pretty much the same except Homer didn't show up. Visibility dropped a bit more
in the 30 foot range due to increased surge. I saw a good sized sheepshead just at the fringe of
visibility on the way back in. My guess was that he was an honest 2 feet long. Now I wonder
what country I should find my next partner from?
John Lechmanik
www.jps.net/johnl
Kelpbed: Monastery Beach is the main beach dive in the Carmel Bay. The site is named after
the large monastery overlooking the beach. This dive site is actually comprised of two dive
sites, Northern Monastery Beach and Southern Monastery Beach. We will cover the the
northern section first.
Park your car at the northern end of the beach right off the highway near the tall eucalyptus
trees. There are several trails that lead straight to the beach. The walk to the beach is very
short since the site is adjacent to Highway 1. The sand here is very course (aptly named
Monster Berries by the locals) and makes for difficult footing. Like Carmel Meadows this is
an extremely steep beach creating high crushing surf. Enter this beach only on calm days. If
surf is at shoulder height, do not enter the water. The best entry method is to back out into the
water with all gear donned while timing the lull in the wave pattern. Again, do not enter
through the middle of the beach. This is an extremely dangerous portion of the area with a
strong rip current present at all times. An extensive reef system guards the northern side and
houses a kelp bed of tremendous proportion. At the end of the reef lies a wash rock. You can
head down almost immediately after entering the water. The bottom here consists primarily
of rock formations covered with anemones, algae and local flora. Visibility here is better
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Duikplaats

Carmel, Point Lobos

Duikwater

Provincie

California

Aantal duiken

Land

Verenigde Staten

Kenmerken:

Pacific Ocean
4 Max. diepte
Zoet

Getijden

32 Min 245
Stroming

Omschrijving Point Lobos is een populaire duikstek. Omdat het een reservaat is worden per dag maar 15
buddyparen toegelaten. Reserveren is daarom wenselijk, en in het weekend noodzakelijk. De
toegang met auto kost 7 dollar. Duikers moeten hun brevet tonen bij de ingang, en zich na de
duik ook weer afmelden. Point Lobos is een baai waar van alles te zien is. Boven water zagen
we zeeotters, zeehond, pelikanen, witte reigers en aalscholvers. Het water bereik je via een
boothelling en is mogelijk de makkelijkste ingang van Monterey Countey. Zwem links de baai
uit. In september is het kelp erg dicht, en wordt niet door iedere duiker gewaardeerd. Bedenk
echter altijd: kelp isn't attack-proof.
Route

Volg de A1 in zuidelijke richting tot voorbij Carmel. De ingang van het nationale park Point
Lobos is even voorbij de plek waar de A1 langs de Oceaan gaat. De ingang van het park is
rechts.

Commentaar

Bert Overduin, Ph.D.CEPRAP, UC Davis:
After John L. and Atsushi T. it was Friday my "turn" to dive with Rob Kool, our visitor from
The Netherlands. This time the spot was Pt. Lobos. When we arrived around 1 in the
afternoon the water was almost flat and when looking in the water from shore it seemed that
the visibility would be great. However, when we had suited up, we spotted John L. just out of
the water who said that it was murky. Needless to say, it turned out he was right. Swimming
out through the sand channel along the walls visibility never got
any better than somewhat around 20 feet. Probably the wind in the first half of the week has
stirred up everything quite a bit. But .... it was Rob's first time here and I also haven't done
much diving in Monterey, so despite the murkiness we thoroughly enjoyed our dives. The
rockfish hanging motionless under the kelp, the foot long seahares (the Dutch variety doesn't
grow much longer than a few centimeters ....), the lemon snails, and all the species of fish I
don't know the names of (hard to believe that I *am* by origin a biologist). I was glad though
that Rob had brought his light so we could look into all holes and crevices. Between dives we
were treated to a free seagull-and-otter show; a young seagull who had already - without any
result - been begging for a long time its mother for food suddenly spotted an otter floating by
with some yummy seafood in its hands and thought this would make an easier source of food.
Well, as you can guess it didn't turn out to be that way. The otter didn't let go of its lunch and
the seagull had to go back to its mother again. All in all a great day, defenitely worth the drive
from Davis (and the flight from The Netherlands :)
http://pt-lobos.parks.state.ca.us/scuba/scuba.html: SCUBA & Free Diving
Half of the reserve is all you see unless you're a diver and visit the underwater world just
offshore. This is one of the richest marine habitats in California. Its animals and plants are
fully protected by state law from any disturbance.
Divers explore a realm of beauty that until this century was inaccessible except to a handful of
pioneers. In the subdued light of the 70-foot-high kelp forests, animals without backbones and
plants without roots create a world of vibrant color. Lingcod, cabezone and rockfish swim in
and out of view. The unexpected appearance of a seal, a sea otter, or a whale quickens the
heart.
Where do divers dive when they cannot swim far? I often see new divers descend right at the
entry point, and watch their bubbles as they swim east, out into the sand channel. Now, there
are some interesting things in the sand, but, during the daytime, they are buried. The most
easily accessible dive in Point Lobos is along the rock breakwater that runs along the parking
lot at Whaler’s Cove, and around the point known as Cannery Point.
The geological constriction created by Cannery Point and Coal Chute Point creates two
distinct zones of water; inside the cove and outside the cove. There is a dramatic change in
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Duikplaats

Carmel, Stillwatercove

Duikwater

Provincie

California

Aantal duiken

Land

Verenigde Staten

Kenmerken:

Pacific Ocean
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

21 Min 85
Stroming

Omschrijving Mooie stek, ook bootduiken is er prima. Je duikt dan vanaf de andere kant van het kelp
Route

Directions: Located in the heart of Pebble Beach, the drive here is worth the effort, even if
you are not going to dive! Drive South of Carmel on Highway 1 to Ocean Ave. Take Ocean
Ave West and turn right on San Antonio Ave. Wind your way North until you find yourself on
Carmel Way. You will soon intersect with the famous 17 Mile Drive. A gate guard will
welcome you and relieve you of some money for the privilege of hobnobbing with the Rich
and Famous. Travel North West for about 1.5 miles, and turn left on Palmero Way.

Commentaar

Stillwater cove is recognized for its relatively undisturbed marine environment. Due to the
sensitivity of this habitat, only 10 divers a day are allowed access. Sorry, there is no night
diving. To make reservations for both diving and parking, call 831-625-8507 or 625-5835 up
to two weeks in advance.
Dennis Chamberlain:
This is a BEAUTIFUL place, smack in the middle of Pebble Beach at their Beach Clubhouse.
There is a dock for putting in your Zodiac, and a ramp for walking to the water (with Kayak,
etc.) You'll need one or the other; it's way too far to swim to where you'll want to dive. There
is a reservation system for the 10 parking spaces allotted for shore access, and they ask that
you check in and out at the pool desk. There are free restrooms with hot showers provided!
This is a HOT area for freediving/spearfishing. Very shallow until you get quite a ways out to
the outside area of the cove, where spectacular diving can be had.
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Duikplaats

Cassington

Duikwater

Provincie

Oxfordshire

Aantal duiken

Land

Groot-Brittanië

Kenmerken:

Evenlode
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

3

Min 45

Stroming

Omschrijving Zijriviertje van de Evenlode in het plaatsje Cassington. Diepte is afhankelijk van het
jaargetijde. In de zomerperiode is het zo ondiep dat duiken eigenlijk totaal belachelijk is. Een
deel an de vis is vanaf de kant te zien. Toch is de rivier zo soortenrijk dat de moeite is om in
een wat dieper deel met perslucht te gaan. The old mill op de camping van Cassington is zo'n
plek.
Route

Via de A40 van Oxford in de richting Witney. Bij Cassington staan borden richting camping.
Ook op veel andere plekken tussen Witney en Oxford moet het mogelijk zijn een duik te
maken in dit riviertje.

Commentaar
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Duikplaats

Catalina - Avalon Underwater
Park

Duikwater

Provincie

County of Los Angeles

Aantal duiken

Land

Verenigde Staten

Kenmerken:

Pacific Ocean
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

30 Min 130
Stroming

Omschrijving Afgezet deel in de Baai van Avalon. Binnen de afzetting zijn wat wrakjes, een gezonken
metalen platform en een memorial voor Cousteau in het frans & engles. Een trap maakt te
water gaan bij hoogwater overzichtelijk. Bij laag water schijnt het minder makkelijk te zijn.
Route

Met de veerboot van LA of San Pedro naar Avalon op Catalina. Auto's mogen niet mee, maar
de veerhavens hebben voldoende betaalde parkeergelegenheid. Rechts van de haven is het
casino duidelijk zichtbaar. Het is ca. 15 minuten lopen vanaf de boot. Het park ligt achter het
casino, en staat duidelijk aangegeven

Commentaar

The west end of Catalina Island and the Two Harbors area boast some of the world's best dive
sites. Just minutes away from the village lie caves, reefs, walls and kelp forests alive with sea
life. The waters are clear and clean with visibility ranging from 40-100 feet. Water
temperatures vary from 71 degrees in Summer to 57 degrees in Winter.
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Duikplaats

Catalina - Goat Harbor

Duikwater

Provincie

California

Aantal duiken

Land

Verenigde Staten

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

23 Min 50
Stroming

Omschrijving Inham aan oostkant van Catalina, voor de kust van LA. Genoemd naar het feit dat hier vroeger
de geiten naar de waterkant kwamen. Veel kelp
Route

Via Catalina Divers Supply

Commentaar
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Duikplaats

Catalina - Pirates Cove

Duikwater

Provincie

California

Aantal duiken

Land

Verenigde Staten

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Bootduiklocatie. Deels strand, deels rotskust.
Route

Bootduiklocatie vanaf het eiland Avelon voor de kust van Los Angeles

Commentaar
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14 Min 50
Stroming

Duikplaats

Catalina (Isla Santa) - Aquarium Duikwater

1 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Caribische Zee

Dominicaanse Republiek

Kenmerken:

Zoet

Getijden

Omschrijving Mooi rif met veel soorten vis. Geen grote, die hebben ze opgegeten.
Route

Bootduiklocatie voor het eiland Catalina, aan zuid-oost kant van eiland

Commentaar
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13 Min 65
Stroming

Duikplaats

Catalina (Isla Santa) - Wall

Caribische Zee
1 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Dominicaanse Republiek

Kenmerken:

Zoet

Getijden

Omschrijving Prachtige met sponzen begroeide drop-off. Loopt zeker tot 50 meter door.
Route

Bootduiklocatie recht tegenover Ramona

Commentaar
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32 Min 60
Stroming

Duikplaats

Cenote Chac-Mool

Duikwater

Provincie

Yucatan

Aantal duiken

Land

Mexico

Kenmerken:

Yucatan Karstwater
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

15 Min 40
Stroming

Omschrijving Cavern (Grot met nog veel openingen) die veelvuldig in Yuctan voorkomen. Mengen van zout
en zoetwater is goed te zien.
Route

Ter hoogte van Barcelo Riviera Maja

Commentaar
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Duikplaats

Cenote Kukulcan

Duikwater

Provincie

Yucatan

Aantal duiken

Land

Mexico

Kenmerken:

Yucatan Karstwater
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

14 Min 40
Stroming

Omschrijving De cenotes zijn over tientallen kilometers met elkaar verbonden. Ingang van deze Cenote en
Cenote Chac-Mool ligen naast elkaar, maar het zijn totaal verschllende routes. Er zijn
prachtige druipsteenformaties te zien. Je duikt langs een touw route en kan er alleen onder
begeleiding in. Voor een keer absoluut de moeite. Mes en snorkel verboden, Lamp verplicht,
zorg het liefst voor je eigen licht. Camera zeker aan te raden!
Route

Ter hoogte van Barcelo Riviera Maja

Commentaar
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Duikplaats

Chup Point

Duikwater

Provincie

British Columbia

Aantal duiken

Land

Canada

Kenmerken:

Pacific Ocean
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Chup is een first nation word en staat voor Tong of te wel landtong
Route
Commentaar
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29 Min 88
Stroming

Duikplaats

Clearwater

Duikwater

Provincie

British Columbia

Aantal duiken

Land

Canada

Kenmerken:

Dutch Lake
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

5

Min 40

Stroming

Omschrijving Zoetwater meer in Clearwater even voor natuurpark Wells Gray Provincial Park. Geen vis
gezien, maar goede omkleedruimte en prima gratis faciliteiten.
Route

Gelegen aan hwy 5 door Clearwater. Afsag is duidelijk aangegeven, rijdt daar links om het
meer.

Commentaar
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Duikplaats

Collioure

Duikwater

Provincie

Cote Vermeille

Aantal duiken

Land

Frankrijk

Kenmerken:

Middellandse Zee
66 Max. diepte
Zoet

Getijden

19 Min 2788
Stroming

Omschrijving Een in ons land relatief onbekend duikgebied is de Cote Vermeille, de Franse Costa Brava.
Deze kust begint tussen Argeles en Collioure en loopt door tot de Spaans/Franse grens bij
Portbou.
Wat kenmerken van deze duikstek aan "Les Criques des Porteils":
- Een voordeel is het vullen: dit kan ca. 8 km verderop in Port Argeles in het Centre de
Plonge. Er is daar voldoende parkeerplaats en het vullen gaat snel en vriendelijk. Je kunt er,
evenals in vele andere plaatsen aan de Cote Vermeille, duikexcursies boeken.
- Bij de camping zijn een drietal kiezelstrandjes tussen een woeste rotskust. De strandjes zijn
door trappen te bereiken. Vanaf het strand kan je onmiddellijk duiken.
- Het is er niet diep. Meestal kom je niet dieper dan 10-12 m.
Een nadeel van de geringe diepte is dat er niet zulke enorme grote vissen zitten. Die zijn
zorgvuldig weg gejaagd door de speervissers. Voor beginners is het echter fantastisch en ook
voor ervaren duikers is er genoeg te doen. Wie de conditie heeft om afstanden te zwemmen
bestaat de mogelijkheid om recht uit de kust te zwemmen. Na een minuut of acht op hoog
tempo in pal oostelijke richting kom je op een m of 14. Daar zijn enorme gorgonen velden
met een enorme soorten variatie. De kustlijn langs het strand is erg fraai dus niemand neemt
de moeite zo'n stuk te zwemmen. Het gorgonenveld is daardoor vrijwel niet bedoken. Op deze
plaats is het mogelijk tot ca. 20 m af te dalen.
Ook voor nachtduiken is de stek perfect. Omdat je tent "naast" het strand staat kan je een
nachtduik maken en toch een avond/nacht over houden. Doordat de kust nogal grillig is,
moeten er met beginners wel duidelijke afspraken worden gemaakt. Een lamp op het strand
als baken voor de nachtduiker heeft weinig zin, een keer de hoek om zwemmen en je ziet hem
nooit meer terug. Een lamp bovenop de rotsen is beter, zeker als er een duikleider bij staat die
ook nog voor brulboei kan spelen. Een meer ervaren nachtduiker heeft dit niet nodig.
Gewapend met het kompas is het sport om van strand tot strand te duiken.
Je kunt ook op veel andere plaatsen duiken. Ik heb langs de Cote Vermeille vele
duikwinkels/scholen gezien. Collioure en Banyulls zijn goede voorbeelden.
Route

Voor de kaartlezers onder ons: Je rijdt via de A9 naar Perpignan en neemt daar de richting
Spanje. Na Elne en Argeles richting Collioure. Even na Argeles neem je de RN114 tot aan de
camping "Les Criques des Porteils" (in het seizoen, zeker met caravans, wel reserveren). De
camping staat op de laatste Pyrenee, die ter plaatse verdwijnt in de Middellandse Zee.

Commentaar
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Duikplaats

Copton Point

Duikwater

Provincie

Cebu

Aantal duiken

Land

Filippijnen

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Tamelijk troosteloos vernielt koraalgebied, met afgezonken jachtvliegtuigje
Route

Bootduiklocatie vanuit Moalboal

Commentaar
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23 Min 70
Stroming

Duikplaats

Coral Island

Duikwater

Provincie

Sinaï

Aantal duiken

Land

Egypte

Kenmerken:

Rode Zee
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

21 Min 90
Stroming

Omschrijving Coral Island is een eiland dat eeuwen in het bezit is geweest van kruisridders, die de vesting
gebruikte om de route richting Mekka te controleren (= belasting heffen). Rond het eiland, dat
voor de grensplaats Taba ligt, zijn mooie koraal riffen.
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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Duikplaats

Cozumel Colombia Bridge

Duikwater

Provincie

Yucatan

Aantal duiken

Land

Mexico

Kenmerken:

Caribische Zee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

25 Min 27
Stroming

Omschrijving Collombio Bridge of Collombia Ladrillo is een waanzinig mooie plek in de Caribische Zee
Route

Bootdukiklocatie vanaf het eilnad Cozumel.

Commentaar
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Duikplaats

Cozumel La Franseca

Duikwater

Provincie

Yucatan

Aantal duiken

Land

Mexico

Kenmerken:

Caribische Zee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Voor kust van Cozumel. Prachtig Koraalrif
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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15 Min 48
Stroming

Duikplaats

Cozumel Palancar Gardens

Duikwater

Provincie

Yucatan

Aantal duiken

Land

Mexico

Kenmerken:

Caribische Zee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Bootduiklocatie vlak voor Iberostar hotel
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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20 Min 48
Stroming

Duikplaats

Culemborg

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Gat van Culemborg
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

10 Min 45
Stroming

Omschrijving Het zicht is ronduit slecht, wat o.a. wordt veroorzaakt door de grote blokken veen. Niet de
moeite waard. Inmiddels staan er mooie borden bij: De meent. Eigendom recreatieschap dat
ook de Beldert beheert. Jaren later kwam ik er achter dat de plas eigenlijk De Meent heet en
in Beusichem ligt. Toegang met dezelfde pas als die voor de Beldert. (Recreatiemij
Uiterwaarde
Route

De Meent ligt aan de Provinciale Weg van Culemborg naar Kesteren (N320). Volg vanaf de
rotonde bij Beusichem de ANWB-borden naar De Meent.

Commentaar
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Duikplaats

Culemborg - Beusichem

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Zandput bij de Lek
3 Max. diepte
Zoet

Getijden

10 Min 165
Stroming

Omschrijving Inham van de Lek tussen Culemborg en Beusichem. Er vaart allerlei pleziervaart en die
gooien alles over boord wat ze niet meer nodig hebben: flessen, blikjes, aardappelschillen,
veel tuinstoelen, schoenen etc. Soms zinkt er ook wel eens een bootje. Alles bij elkaar is het
dus een beetje een vuilnisbelt. Het zicht schijnt te variëren, waarschijnlijk is het alleen goed
duiken bij lage waterstand in de zomer. Westelijk/links af kan je de Lek inzwemmen.
Voorkom dat. Het lijkt vanaf de kant heel ondiep, maar dat valt tegen, het loopt snel af. Of dit
doorzet weet ik niet. Geschikt als nachtduiklocatie.
Route

Neem de N320 naar Culemborg. Pak richting Beusichem en koers naar de weg over de
lekdijk. Rij deze af tot je in een ruime bocht een afslag richting water ziet. Deze is in het
begin geasfalteerd, daarna nadrukkelijk niet! Let op banden/onderstel etc.

Commentaar
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Duikplaats

Dahab, Blue Hole

Duikwater

Provincie

Sinaï

Aantal duiken

Land

Egypte

Kenmerken:

Rode Zee
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

41 Min 150
Stroming

Omschrijving Mooie 600 m diepe krater. Is binnen 45 minuten rond te zwemmen. Ook kan je iets voorbij de
stek in "the bells" te water en dan vanuit zee "the hole" inzwemmen.
Route

Vanuit het Canyon resort noordelijk langs het strand.

Commentaar
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Duikplaats

Dahab, Canyon Resort

Duikwater

Provincie

Sinaï

Aantal duiken

Land

Egypte

Kenmerken:

Rode Zee
10 Max. diepte
Zoet

Getijden

36 Min 653
Stroming

Omschrijving Voor de duikbasis is een kleine lagune. Deze is op zich al de moeite, hoewel de meesten er zo
snel mogelijk doorheen zwemmen. Na het rif kan je links af richting Canyon.
Route

Ca. 6 km noordelijk van het plaatsje Dahab, langs het strand.

Commentaar
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Duikplaats

Dahab, Islands

Duikwater

Provincie

Sinaï

Aantal duiken

Land

Egypte

Kenmerken:

Rode Zee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

18 Min 65
Stroming

Omschrijving Sterk vervuilde duikstek met veel afzonderlijke "eilandjes" tussen het zand (veel netten en
lijnen). De stroming is tamelijk sterk.
Route

Aan zuidkant van Dahab

Commentaar
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Duikplaats

Dahab, Resort naar the Huts

Duikwater

Provincie

Sinaï

Aantal duiken

Land

Egypte

Kenmerken:

Rode Zee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

15 Min 65
Stroming

Omschrijving Vanuit het duikcentrum kunnen uitstekende stroomduiken gemaakt worden. Een duik van het
centrum naar de verderop gelegen rieten hutten (jawel, the Hutts) kost wat tijd, maar is een
prima duik. Zorg vooraf voor een taxi die je terug brengt.
Route

Ca. 6 km noordelijk van het plaatsje Dahab, langs het strand.

Commentaar
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Duikplaats

Den Bosch

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterplas
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

14 Min 45
Stroming

Omschrijving Matige plas. Vanaf de kant loopt het geleidelijk af. Het is een oude zuigput, dus je vindt er
allerlei leemwanden en kuilen. Verder gooit men hier graag flesjes en blikjes weg.
Route

Neem op de snelweg Amsterdam - Maastricht de afslag Veghel (afslag 21). Beneden rechtsaf
richting Den Bosch. Bij het eerste verkeerslicht rechtsaf. Neem daarna Waalstraat aan de
rechterkant. Let op, verkeersdrempels. Langs het poortje. Rij helemaal om de plas heen, tot
aan het einde van het sportpark. Het grasveld rechts gaat over in struikgewas. Op de scheiding
tussen gras en struiken kan je het water in. De auto kan je een paar meter verder op parkeren

Commentaar

Ben Linders: Om het milieu wat te ontzien hebben we maar weer eens een plas in de buurt
opgezocht. Althans, dat was de bedoeling. Maar als een weg 2 afslagen Veghel heeft (1 in
Den Bosch en 1 in Veghel), dan wordt het toch nog een om weggetje :-(. Maar ja, de plas toch
gevonden en maar eens het water in. Leon stelde voor om een buddylijn te gebruiken. Dat
bleek geen luxe te zijn, het zicht varieerde van zo'n 20 cm tot 1 cm! Met alleen de lampen
zouden we elkaar diverse keren kwijt zijn geraakt. En een nadeel van dat zicht is ook dat je
zowat met je snufferd op de bodem moet hangen, anders zie je niets. Diverse keren heb ik
meegemaakt dat je een vis ziet, maar dat die er ook meteen tussenuit smeert omdat je te
dichtbij bent... Maar toch, diverse baarzen, palingen en kreeftjes kwamen we onderweg tegen.
Geen spectaculaire duik (we waren inmiddels vissen van minimaal 0,5 m en autowrakken
gewend, dus wat wil je). Maar toch, een aardige duik. Meteen maar een datum geprikt voor de
volgende duik. Inmiddels hadden we allebei wat last van jeuk (zou dat waarschuwingsbord
aan de ingang toch gelijk hebben?), dus met flinke spoed naar huis, spullen schoonspuiten en
het bad in. Mocht ik het niet overleven, dan heb ik in ieder geval een leuke tijd gehad met de
IDC.
Men kan hier comfortabel via het trapje te water lopen, en leunend op de beschoeiing de rest
van de uitrusting aantrekken. Tot ca. 50 meter uit de kant is het water ongeveer 3 meter diep
en is de bodem begroeid met waterplanten, grote kans op snoek. Daarna loopt de bodem af tot
ca. 15 meter diepte. Op ca. 7 meter diepte zijn nogal wat leemformaties en steile wanden.
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Duikplaats

Den Bosch, Engelen

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Omschrijving

Zicht matig. Deel van de plas ondiep, wel leuke bodemstructuur. De plas ligt tegenver een
nieuwbouwwijk, dus de vraagt blijft hoe zich dit ontwikkelt in de toekomst. Gelet op de grote
hoeveelheid aas wordt er stevig op karper gevist.
De beste manier om hier te duiken is om vanaf de parkeerplaats het kompas op de kerktoren
aan de overkant te zetten. Dan gewoon recht de plas in. Op een meter of vijf kom je een wand
tegen die tot 7 a 8 meter doorloopt. Daar is allerleid leven te vinden en een echte aanrader.

Route

Neem vanaf de snelweg Amsterdam - Maastricht (A59) de afslag Waalwijk. Volg deze weg
tot de afslag 46 Engelen, bovenaan de afrit rechtsaf (De Haverlij). Rechtdoor, langs het
industrieterrein (De engelenweg). Rechtdoor, tot aan het zandpad aan de linkerzijde. (Hier
staat een bordje "Verboden afval te storten. Waar wel!". Rij het zandpad op tot aan het water.

Commentaar

Een redelijk grote plas me veel vis, onderwaterplanten en leemformaties. Vlak onder de kant
vindt men de meeste vis: snoek, baars, karper, paling en voorn komen veel voor. De bodem
loopt, na 10 meter, vrij steil af tot een diepte van ca. 20 meter diepte. Veel leemformaties en
steile wanden, als gevolg van afgravingen. Midden in de plas ligt een zandplateau waar het ca.
1 meter diep is.

Engelenmeer
4 Max. diepte
Zoet

Getijden

Pagina 97 van 442

17 Min 225
Stroming

Duikplaats

Den Dungen

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Meerse Plas
10 Max. diepte
Zoet

Getijden

18 Min 555
Stroming

Omschrijving De Meerse Plas is een groot meer bij den Dungen. Het is lastig te vinden, maar daarna is het
duiken er prima, vooral langs de kant onder de overhangende takken. Het zicht is mestal
uitstekend, en er is veel vis. Op wat grotere diepte zit veel schimmel. Daar is het dus niet
boeiend.
Route

Op snelweg Amsterdam - Maastricht afslag 's Hertogenbosch zuid (afslag 22) nemen. Neem
hier (Bosschebaan) even de richting St.Michelsgestel, neem na ca 300 m de eerste straat links:
Kloosterweg. Sla aan het eind van deze weg links af, na een paar honderd m was rechts van de
weg parkeergelegenheid bij de Meerse Plas, met wat zwerven rond de plas is wel een plaats te
vinden.

Commentaar

Parkeren kon aan de achterzijde van de plas op de parkeerplaats (doorrijden bij het kapelletje)
of bij de aanlegsteigers aan de voorzijde van de plas. Onder bij de steigers bevinden zich
rietkragen waar zich veel vis ophoudt. Aan de overzijde van de plas bevinden zich nog meer
rietkragen. Mooie plas voor nachtduiken. Veel paling, snoek en snoekbaars. In de plas is een
zéér grote baars gesignaleerd.
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Duikplaats

Den Dungen - Meersestraat

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Meerse Plas
5 Max. diepte
Zoet

Getijden

21 Min 295
Stroming

Omschrijving De Meerse Plas is een grote plas. Je kan er vanaf twee kanten in. Aanvankelijk doken we
vooral vanaf de kant langs de A2, de Bosche weg. Daar staat nu een hek, dat regelmatig op
slot zit. Helemaal aan de overkant is de Meerse Straat. Er is daar een parkeerplaats, strand en
toiletten. Een probleem is dat er hier veel gevist wort, onder andere vanaf roeiboten.
Nu zijn Brabanders niet beroemd om hun schipperskunsten. Op zon'n meter of vijf liggen er
allerlei roeibootjes.
Route

A2 Utrecht richting Eindhoven. Hou de rechterrijbanen aan. Afslag 21, richting Veghel,
onderaan linksaf de N279. Eerste rechts, over de brug richting Den Dungen, daarna 1e recht
poeldonkse dijk (afgesloten tijdens de spits). De Poeldonkse weg is een kronkelende weg. De
1e weg rechts is de Meersestraat. Aan je linkerhand zie je de borden naar de parkeerplaats.

Commentaar

GEJO: Een erg leuke plas. Het heeft ergens wel iets weg van de Thijningen in combinatie met
Vianen. Veel bomen en helder water. Er kan erg gemakkelijk te water gegaan worden door
middel van een strandje. Vooraf heeft men ons wel gewaarschuwd voor de lokale ontspoorde
jeugd, die als hobby auto’s leeg rooft. Onze ‘discovery dive’ heeft onze ergste vermoedens
bewaarheid. Het zicht was perfect en het water een heerlijke 6 graden Celsius Zelfs de vissen
begonnen te overwegen om hun bontje in te ruilen voor een comfortabele 3 mm. Helaas
hebben we ze het niet kunnen vragen. We zijn ze op onze eerste duik namelijk nog niet tegen
gekomen. Bleek dus bij navraag aan lokale duikers dat we op de verkeerde plaatst gezocht
hadden. De beste plek voor vis was bij het riet en niet in het verlengde van het strandje op een
diepte van ongeveer 15 meter. Dus voor aanstaande zondag, doe er je voordeel mee!
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Duikplaats

Den Osse blokkendam

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Grevelingen
24 Max. diepte
Zoet

Getijden

38 Min 1096
Stroming

Omschrijving Een van de leukere Grevelingen duikplaatsen. De blokken van de oude strekdam vormen een
ideale ondergrond voor allerlei wieren, sponzen etc. De kop van de strekdam is behoorlijk
diep.
Route

Vanuit Brouwershaven richting den Osse. De weg maakt langs de dijk maakt een knik. In die
knik ligt de afslag naar de haven. Hier is de blokkendam, links van de haven, goed te zien.

Commentaar
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Duikplaats

Den Osse T

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Grevelingen
45 Max. diepte
Zoet

Getijden

34 Min 2861
Stroming

Omschrijving Typische Grevelingen stek met dieptes tot ca. 22 m. Een aantal beton randen met leuke
begroeiing. De stek wordt te druk bedoken. Wie pal noord duikt, richting de groene markering
ton in de verre verte, komt na enige tijd zwemmen bij een blokken wand die tot zeker 34 m.
naar beneden loopt. Niet spectaculair begroeit, wel leuk met veel spons.
In 2008 is de stek aangepast aan duiken voor dummies. Er is nu een loopbrug, een vlonder en
trapjes. Op zich erg comfortabel, maar het heeft de drukte alleen maar bevorderd.
In 2010 s "Het Serpent" afgezonken. Dat is niet helmaal goed gegaan, waardoor het onderste
deel op 29 meter ligt. Als aanvulling zijn in 2011 de Rat en de Zeehond afgezonken. Ook
liggen er een aantal reefballs.
Route

Als je vanuit Scharendijke richting Den Osse rijdt krijg je aan je rechterhand een grote
parkeerplaats met veelal een snack kar (kruising Nieuwe Kerkweg). Hier kun je de auto
parkeren en omkleden.

Commentaar

Er is een trapje over de dijk (let wel op je moet de weg passeren!) naar de duikstek. Bij de
duikstek is een touw waarlangs je het water in kunt lopen. Hier is ook weer al het bekende
leven uit de Grevelingen te zien. De diepte is hier wat minder tot zo'n 10 m. Zeer geschikt
voor nachtduiken wanneer de grotere platvissen en palingen zich laten zien.
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Duikplaats

Dijk tegenover Middenplaten

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Veerse Meer
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

10 Min 55
Stroming

Omschrijving De auto kan je er makkelijk kwijt, en je kunt er makkelijk te water. Verder niet de moeite
waard, of het zou als oefenstek moeten zijn.
Route

Weg Zierikzee Goes (A256). Op Noord Beveland afslag Kortgene, doorrijden tot Geersdijk,
daar linksaf naar de dijk.

Commentaar
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Duikplaats

Dreischor

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Grevelingen
14 Max. diepte
Zoet

Getijden

25 Min 640
Stroming

Omschrijving Leuk dijkstuk. Diepte tot ca. 25 m. Op deze diepte is de bodem venig en is duiken niet de
moeite waard. Vooral de dijkvoet is heel aardig. Voor mensen die door zwemmen is het maar
een duikstek. Anderen splitsen de duikplaats van west naar oost in drieën: Schaapskooi,
Gemaal en Peilschaal (voorbij het gemaal). Bij de schaapskooi zit op 16 m een dunne wand,
waar veel te zien is. Hier zijn ook reefballs neergelegd waar van alles te zien is. In 2008/9 is
de stek opnieuw aangelegd met een goede overgang over de muraltmuurtjes en een steiger die
over de gladde stenen en de moeilijke instap heen gaat. Nu is het wel een stek voor watjes
geworden :-)
Route

Bij het plaatsje Dreischor liggen 2 mooie duikstekken. Ze zijn te bereiken door vanaf de N59
de afslag Dreischor/Nieuwerkerk te nemen (Stolpweg) en dan richting Zonnemaire te
rijden(Zuiddijk). Vlak voordat je Dreischor uitrijdt krijg je aan je rechterhand de Zuid
Langeweg. Aan het einde van de Zuid Langeweg liggen de duikstekken.

Commentaar

Meteen aan het eind van de weg heb je een parkeerplaats, waar de 1ste duikstek is, en wat
verderop langs de dijk bij het gemaal is de 2e duikstek. Allebei de stekken zijn te bereiken
door een trap over de dijk en dan langs de kant het water in te gaan. Het dichtstbijzijnde
vulstation is in Dreischor op de beroemde Ring in het centrum, hier is ook de horeca
aanwezig. In het water is het eerste stuk zo'n 3 m diep waarna er een keienwand komt die tot 7
m loopt. In die keienwand vindt je zeer veel flora en fauna. Na het keienstuk volgt er een
zandbodem met hier en daar kokerwormen. Het mooiste is om langs de keienwand te duiken,
of bij het Gemaal de uitlaatpijpen te bekijken.
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Duikplaats

Dreischor, gemaal

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Grevelingen
15 Max. diepte
Zoet

Getijden

30 Min 614
Stroming

Omschrijving Zie Dreischor
Route

Bij het plaatsje Dreischor liggen 2 mooie duikstekken. Ze zijn te bereiken door vanaf de N59
de afslag Dreischor/Nieuwerkerk te nemen (Stolpweg) en dan richting Zonnemaire te
rijden(Zuiddijk). Vlak voordat je Dreischor uitrijdt krijg je aan je rechterhand de Zuid
Langeweg. Aan het einde van de Zuid Langeweg liggen de duikstekken.

Commentaar
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Duikplaats

Dreischor, schaapskooi

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Grevelingen
9 Max. diepte
Zoet

Getijden

25 Min 420
Stroming

Omschrijving Zie Dreischor
Route

Bij het plaatsje Dreischor liggen 2 mooie duikstekken. Ze zijn te bereiken door vanaf de N59
de afslag Dreischor/Nieuwerkerk te nemen (Stolpweg) en dan richting Zonnemaire te
rijden(Zuiddijk). Vlak voordat je Dreischor uitrijdt krijg je aan je rechterhand de Zuid
Langeweg. Aan het einde van de Zuid Langeweg liggen de duikstekken.

Commentaar
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Duikplaats

Drunen

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Zandafgraving Drunen
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

11 Min 50
Stroming

Omschrijving Heldere oefenstek met een zandbodem. De belangrijkste levensvorm schijnt een auto te zijn.
Door de bodem verdwijnt stofvuil snel. Voor wie wil oefenen een aanrader
Route

A2 ri 's-Hertogenbosch, A59 ri Zierikzee, Afslag 41 ri Drunen, einde afrit linksaf, onder het
viaduct door T splitsing rechts, rotonde rechtdoor ri Drunen Noord (spoorlaan), rotonde
rechtdoor en de spoorlaan blijven volgen, deze weg buigt af naar links, blijven volgen,
rotonde rechtdoor ri Drunen Zuid, rechtaf ri Waalwijk (je verlaat Drunen), na 300 meter
linksaf, kanaalweg, na 400 meter aan de linkerkant ligt de plas, 4 balken vormen een brug
over de sloot.

Commentaar

Zandafgraving nabij Waalwijk en Drunen. Helder water maar (nog) geen vis. Helder water,
ca. 12 meter diep, (nog) geen leven, maar een een goed oefenwater.
Eric (Duikerslog.nl):
Omschrijving: Gemakkelijk te water gaan dmv een strandje. Ongeveer een 100mtr van de plas
kun je parkeren, niet direct aan het water. De plas ligt tussen drunen en waalwijk in.
Dichtstbijzijnde duikvereniging: Amicus aquae, Vlijmen.
Er mag uitsluitend aan de linker (oostkant) van de weg worden geparkeerd.
Onderwaterleven: Baarsjes en paling en zoetwaterkreeftjes is er aan onderwaterleven.
Gegevens en tekening (Foto's) van Tom van der Waals van NVOS Lutra en Kees de Jonge.
Aanvulling door Jeroen van Hulten
en Eric Hamerslag:
De recreatieplas Drunen is een oude zandafgraving met helder water, maar slechts (heel)
weinig leven. De plas ligt aan de Kanaalweg, net buitende bebouwde kom van de gemeente
Drunen. Deze plas is afgegraven en sindsdien in gebruik bij dagrecreanten die er zwemmend
of duikend (vrij) gebruik van kunnen maken.
De oppervlakte van de plas is vrij groot.
De omtrek is het makkelijkst te omschrijven als een vierkant met ongelijke zijden: De
noordelijke zijde is ongeveer 180 meter breed, de oostelijke zijde 150 meter, de zuidelijke
zijde 230 meter en de westelijke zijde is 220 meter breed.
De plas is omgeven door bossen en aan de zijde van het zandpad is een mooi zandstrandje
aanwezig. De andere drie zijden zijn grotendeels omgeven met riet en waterplanten. Vanaf het
zandpad is de plas makkelijk bereikbaar. De grootste afstand tot aan het water is ongeveer
100 meter. Er zijn verschillende vuilnisbakken geplaatst. Toiletten ontbreken er helaas. De
dichtstbijzijnde telefooncel is in het dorp.
Parkeren
Je kunt vrij parkeren, en wel op twee plaatsen: aan de zijkant vanhet zandpad (direct langs de
bossen), of aan het einde van het zandpad, waar en grotere vierkante ruimte is voor
meerdereauto’s. Van hieruit kan men makkelijker naar het strandje toelopen.
Opmerking:
Denk aan het waarschuwingsbord: AUTO OP SLOT: BUIT ERUIT
Duikplaats:
De recreatieplas is door middel van dieptelijnen in kaart gebracht (zie kaart). De dieptes
nemen snel toe vanaf de kant. De westelijke zijde van de plas is vrij grillig door de
aanwezigheid van leemlagen. In de zuidwesthoek staan wat grotere planten. De gehele
zuidzijde is voorzien van riet vanwaar het ook snel afloopt naar een diepte van ongeveer 6
meter.
Hier is het bodemprofiel meer heuvelachtig i.p.v. grillig. De oostelijkezijde is ook grotendeels
omgeven met riet en hier bevinden zich ook enkele onderwater grasvelden. Ongeveer 15
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Duikplaats

Duisburg

Tauchrevier Gasometer
4 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Duitsland

Kenmerken:

Zoet

Getijden

Omschrijving
Route

TauchRevierGasometer Emscherstr. 71 (auf dem Parkplatz) 47137 Duisburg

Commentaar
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13 Min 130
Stroming

Duikplaats

Echteld

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Butt Gat
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

7

Min 45

Stroming

Omschrijving Zandgat. Wordt niet bedoken, goed zicht tot 5 meter, daarna gaat het ligt uit. Mogelijk
interessant voor een nachtduik, hoewel een overlicht dan echt noodzakelijk is. Op een meter
of 3-4 vind je wandjes met mosselen en krabben.
Route

Aan de noord-west kant van de Willem Alexanderbrug bij Echteld op de kruising van de
waardweg en de buttewaardweg het weiland in

Commentaar
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Duikplaats

Eersel

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

A3 strand
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

13 Min 45
Stroming

Omschrijving Zuigput even buiten Eindhoven. Water is heel helder blauw (Ca?) Je moet betalen om bij het
water te komen. Aardige recreatieplek, als duikstek nauwelijks interessant, hoewel zicht goed
is. Bodem structuur met heuvels van 6 m is lollig.
Route

A67 Eindhoven Antwerpen. Neem de afslag Eersel, volg daar de borden E3 strand. (2* rechts)

Commentaar
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Duikplaats

Eil v Maurik Strandbad

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Eiland van Maurik (Nederrijn)
36 Max. diepte
Zoet

28 Min 1820

Getijden

Stroming

Omschrijving Hotspot Eiland van Maurik
Recreatiemaatschappij Uit®waarde beheert een aantal plassen in Gelderland. De Beldert in
Zoelen en Slijk Ewijk zijn echte hotspots voor de Gelderse duikers. Voor deze plassen geldt
dat je moet betalen om er met de auto bij te mogen. Je kunt echter ook een jaarkaart kopen die
toegang geeft tot alle plassen van Uit®waarde. Dat leidt al snel tot de vraag: hoe zit dat dan
met die andere plassen? We gingen op onderzoek en maakten een paar duiken bij "Het Eiland
van Maurik".
Er zijn de nodige verhalen over deze stek, die uiteenlopen van "het is niets/je ziet niets" tot
"het is een hele boeiende stek".
De werkelijkheid is dat de condities sterk wisselen. De plas is een voormalig zuiggat dat in
open verbinding staat met de Rijn. Dat veroorzaakt een sterke wisseling in zicht. Ook in de
warme zomer wordt het soms wat troebel. Daar de bodem is bedekt met een sliblaag heb je
zelf ook sterke invloed op het zicht. Duiken op het Eiland van Maurik betekent dat je goed
moet trimmen (anders ook trouwens)
Naast het wisselende zicht is het voornaamste nadeel van de plas de open verbinding met de
Rijn. Het risico de rivier op te zwemmen is verwaarloosbaar als je ook maar een beetje met je
kompas kan omgaan, maar door de verbinding is er nogal wat recreatievaart. Zeker ’s zomers
hoef je niet verbaasd te zijn als je de hele duik waterskiërs boven je hebt.
De plas is enorm groot en je kunt op verschillende plaatsen te water. Je kan ook doorrijden
naar heit eind van het recreatiegebied. Als de sluizen in de Rijn in zicht komen, ben je bij de
tweede ingang. Hier vind je naast gras en parkeergelegenheid een speeltuintje en andere
recreatiemogelijkheden. Voor een duik met de hele familie is dit voor velen de leukste stek.
Het kan er wel wat drukker zijn, maar voor het duiken maakt het weinig uit.
De plas onder water.
De bodemstructuur ter plekke is weinig boeiend. Deze loopt langzaam af tot een meter of 10,
waarna het ineens hard gaat tot zo’n 25 meter. Hier en daar zijn wat kleine heuveltjes en
richels, maar heel spannend wordt het niet. Ook de plantengroei heeft weinig om het lijf. Wat
waterpest en draadwier is tot nu toe het enige dat we hebben gevonden.
Verder denkt helaas een (beperkt) deel van de recreatievaart dat de reling van een boot de
grens tussen de boot en de vuilnisbak vormt. De verzameling flessen, schoenen, hengels,
stoeltjes en dergelijke is behoorlijk. Maar een groot deel van de bodem wordt uiteindelijk
ingenomen door bewoners die er thuis horen. Dit zijn vooral veel mosselen. Er zijn vele
soorten en vooral op de kolonies van driehoeksmosselen kan je weer andere dieren vinden.
Wie heel goed kijkt zal bijvoorbeeld verschillende zoetwaterpoliepen zien.
Vis is altijd een verrassing in plassen die in verbinding staan met de rivieren. Pos en baars zie
je al snel, maar ook snoekbaars kan je hier regelmatig tegen komen. We hebben zelfs al bot
gespot. Deze platvissoort kan als enige redelijk tegen zoet water en wordt wel vaker langs de
noordrand van de Betuwe waargenomen. Waar dit echter toch een uitzondering blijft zijn
Rivierkreeften en vooral de Chinese Wolhandkrab regelmatig te vinden. De wolhandkrabben
zijn vooral ’s avonds en ‘s nachts actief, maar wie weet waar er gekeken moet worden komt ze
altijd tegen. Ze graven zich in het slik in, maar de ogen en het voorste deel van het schild
verraden ze vaak. Als ze merken dat ze gespot zijn hollen ze in hoog tempo weg, waarbij ze
een spoor achterlaten dat doet denken aan een slecht uitgetrimde duiker.
Samenvattend, het Eiland van Maurik is niet de mooiste duiklocatie van Nederland, waarbij
de scheepvaart een reëel risico is. Door de controles van de beheerder weet je in ieder geval
dat je hier in schoon water duikt, waarbij het recreatieterrein en prachtige omgeving van de
Noord Betuwe het tot een echt hotspot maken. Meer info kan je vinden op www.uitrwaarde.nl
Route

Vanaf Tiel de N835 naar Eck en Wiel, hier naar links (Rijnstraat) naar de plas.
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Duikplaats

Eilat, Aqua Sport

Duikwater

Provincie

Sinaï

Aantal duiken

Land

Israël

Kenmerken:

Rode Zee
6 Max. diepte
Zoet

Getijden

36 Min 330
Stroming

Omschrijving Volgens velen is het duiken in Israël niets meer, maar iets is minder waar. Eilat heeft veel te
bieden: vele steenhopen bieden een keur aan plantaardig en dierlijk leven. Duik bij voorkeur
ook 's nachts
Route

Langs de weg van Eilat naar Taba, tegenover een "winkelcentrum"

Commentaar
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Duikplaats

Eilat, Dolphin reef

Duikwater

Provincie

Sinaï

Aantal duiken

Land

Israël

Kenmerken:

Rode Zee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

11 Min 40
Stroming

Omschrijving Duur en toeristisch zijn de sleutelwoorden voor Dolphin Reef. Toch is het een excursie die
iedereen aan te raden is. Via een luik in een net zwem je, onder begeleiding van instructeur,
het gebied binnen. Er ligt een wrakje en er zijn een aantal aardige rotspunten die mooi
begroeid zijn. De dolfijnen laten zich gegarandeerd zien. Of ze met je komen spelen hangt
van hun bui af.
Route

Net buiten Eilat aan de weg naar Taba. Je kunt het gewoon niet missen. Duiken gebeurt hier
onder strenge begeleiding.

Commentaar

A unique open sea facility in Eilat, Israël on the shores of the Red Sea, where visitors can
observe, swim and dive with dolphins in their natural habitat. At the Dolphin Reef you will
find an advanced scuba diving center offering Diving courses, Nitrox diving and diving safari
to Sinaï and Jordan. Dolphin Reef, open to the public since June 1990, is based on the
concept that dolphins should be in their natural habitat where they are able to maintain their
instincts and live in a homogeneous group. The dolphins' home is a large area of the Red Sea
where they are free to go out to the open sea and return of their own accord. At Dolphin Reef,
the relationship between humans and dolphins is based on mutual respect, spontaneous
interaction and understanding. This human-dolphin bond is reinforced at Dolphin Reef by the
following:
Observation of dolphins in nature, accompanied by explanations, nature films, educational
program for school children. Research program studying dolphin behavior and
communication, therapy program for children with the aid of dolphins. At the Dolphin Reef
you can dive with dolphins and we offer Introductory dive for every one (age 8 and over) and
for expirienced divers.
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Duikplaats

Eilat, Japanese Wall & Garden

Duikwater

Provincie

Sinaï

Aantal duiken

Land

Israël

Kenmerken:

Rode Zee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

24 Min 45
Stroming

Omschrijving Een natuurreservaat dat maar een beperkt aantal duikers per dag toelaat. Het reservaat loopt
vanaf Aquasport door tot aan het het Zeeaquarium, dat ook zeer de moeite waard is. De koraal
structuur is in tact, via met boeien afgezette ingang mag je het water in en uit. Na de "Garden"
komt de drop off. Deze "Wall" gaat nog veel dieper dan 24m.
Route

Langs de weg van Eilat naar Taba, naast Aquasport tegenover een "winkelcentrum".

Commentaar
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Duikplaats

Eilat, Moses Rock

Duikwater

Provincie

Sinaï

Aantal duiken

Land

Israël

Kenmerken:

Rode Zee
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

22 Min 125
Stroming

Omschrijving Twee rotspunten (de kleinste is Joshua Rock) aan de rand van het natuurreservaat van Eilat.
Ze liggen vlak aan de kant en worden ook veel door snorkelaars bezocht. In tegenstelling tot
de rest van het reservaat zijn ze goed te bereiken door om het reservaat heen te zwemmen.
Ondiep, maar een absolute aanrader.
Route

Langs de weg van Eilat naar Taba, naast Aqua-sport

Commentaar

Pagina 114 van 442

Duikplaats

Eilat, Nelson's Village

Duikwater

Provincie

Sinaï

Aantal duiken

Land

Israël

Kenmerken:

Rode Zee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

22 Min 50
Stroming

Omschrijving Rond Eilat worden veel bootduiken gemaakt. Een geliefde plek is tussen Eilat en Taba,
tegenover een aantal huizen/hotels die Nelson's Village worden genoemd. Het voordeel van
deze locatie is dat het niet extreem diep is, en dat er veel afwisseling is. Er zitten onder andere
garden eels, die alleen heel voorzichtig te benaderen zijn.
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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Duikplaats

Eindhoven Markt

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Duiktank
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

2

Min 30

Stroming

Omschrijving Duiktank geplaatst ter ondersteuning van Serious Request 2010 In Eindhoven
Route
Commentaar

Al het geld gaat naar het goede doel, er blijft nergens geld achter. Daarnaast wordt het glazen
onderwaterhuis belangeloos gerealiseerd en gesponsord: van de duiktank zelf tot het vervoer
ervan, en van water en elektriciteit tot omkleedunits. Bovendien hebben allerlei
duikorganisaties - zoals de Nederlandse Onderwatersport Bond, SSI, Duiktank, Sub Gear,
PADI, het blad Duiken en DuikeninBeeld.TV - hun medewerking toegezegd. Een team van
vrijwilligers heeft er heel wat tijd en energie ingestoken en staat tussen 18 en 24 december
paraat om er een groot succes van te maken!
Het belangrijkste is dat we veel geld ophalen én het duiken in de picture zetten. Onze mooie
sport kan immers nog best wat promotie gebruiken, en daarvoor is dit natuurlijk een prachtige
gelegenheid. Schrijf je dus gauw in, dan zien we je binnenkort in Eindhoven!
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Duikplaats

Ekeren

Duikwater

Provincie

Antwerpen

Aantal duiken

Land

België

Kenmerken:

Put van Ekeren
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

15 Min 65
Stroming

Omschrijving Put in het Antwerpese havengebied. Gegraven om materiaal te hebben voor de fundering van
de treinen in het havengebied en om een koelwaterplas voor de stoomtreinen te creeëren. De
plas loopt tot 7-8 meter af en gaat dan met een rechte wand naar beneden naar 15 m. De wand
is opgebouwd uit stevige zeeklei, met daarin veel fossiele schelpen. Linksom, vanaf de instap,
is op 6 meter een kunstwerk neer gezet. Daar achter staan er nog wat. De plas wordt ook wel
Domein Muisbroek genoemd. Je hebt vergunning nodig voor de plas
Route

Ekersedijk, Antwerpen

Commentaar

Vanuit Antwerpen neem je de A12 richting Bergen-Op-Zoom. Op deze weg neem je de eerste
afslag (uitrit 13) richting Ekeren/Haven. Aan het einde van de afrit volg je richting haven. Je
bevind je nu op de noorderlaan. Deze blijf je volgen. Na het viaduct buig je rechts mee af
(aan de overkant is een texaco tankstation). Voorbij de volgende bocht zie je op de linkerkant
het Churchilldok en op je rechter een spoorweg. +/- 300 meter verder is er op de rechtse kant
een kleine inrit, over de spoorweg, er staat ook een pijltje "domein Muisbroek", dit is de
Ekersedijk, sla hier in. Aan het eind van dit donkere kasseiweggetje komt je op de parking uit.
Toegangsvoorwaarden - Openingsuren
Kostprijs: Leden van AVOS-duikclubs 7,50 € per 3 jaar, niet-AVOS duikclubs betalen 20 €
per 3 jaar.
Openingsuren: Nachtduiken zijn aan te vragen, verder geen beperkingen.
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Duikplaats

Elst

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Aamseplas
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

8

Min 30

Stroming

Omschrijving Typisch zo'n plas waar je niet blij van wordt. Vrij groot, maar ondiep, en weinig leven. Er
lopen wat leidingen en kabels onder water. De bodem is vrij vlak. Het verhaal gaat dat de plas
verontreinigd is. Mogelijk als oefenplas voor sportduikers en beginnende 1* te gebruiken.
Route

Via de A50 naar Arnhem. Bij Valburg rechtsaf de A15 op.Bij Ressen linksaf de A52 op.
Richting Arnhem. Bij afslag Elst de snelweg af naar het centrum van Elst. Je komt langs
industrieterrein de Aam. Hier heb je (links) de Pascalweg. Parkeer aan het eind van deze weg.

Commentaar

Pagina 118 van 442

Duikplaats

Emmeloord

Duikwater

Provincie

Flevoland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Casteleynsplas
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

9

Min 100

Stroming

Omschrijving Op dit moment is het er straal verboden te duiken. Maakt het niet minder aantrekkelijk. Leuke
plas, met helaas wat vaten op de bodem. Goede parkeergelegenheid en prachtig begroeid. De
locale duikvereniging is niet aangesloten bij een NOC*NSF organisatie en komt je graag
uitleggen dat alleen zij rechten hebben.
Route

A6 Emmeloord Groningen. Neem afslag 15 Muntweg. Bij de afslag naar rechts (muntweg),
Links Frieseweg, Links de doodlopende Casteleynweg. Doorrijden tot parkeerplaats van daar
de laatste meters naar de plas lopen

Commentaar

Duikerslog.nl (nov 2005):
Omschrijving - Je kunt makkelijk te water gaan. Je kunt zowel de kant links als recht volgen.
Volg je de kant links volgt dan is er vooral veel vis en plantengroei te zien. Ga je rechtsaf dan
kom je onder ander een wc pot tegen (op ong. 1 minuut zwemmen). Op ruim 15 minuten
zwemmen kom je een boot tegen. Zorg dat je op of rond de 6 meter blijft anders zwem je er
voorbij. 5 tot 8 minuten na de boot kom je op ongeveer 8 meter diepte een veewagen(keet)
tegen. Hier kan snoek zitten. Je kunt vanaf de voorkant van de boot op 110 graden naar de
keet peilen
Faciliteiten: Wrakje, keet, parkeerplaats, instapplaats, bankjes.
jE hoefT je niet meer lid te zijn van de Zeewolf om in c-plas te mogen duiken.
Routebeschrijving: De castelijnseplas is bereikbaar via de A6. Neem hier afslag nummer 15
'De munt'. Komende vanuit richting Emmeloord ga je bovenaan rechtsaf, komende vanaf
richting Bant ga je bovenaan linksaf. Daarna neem je de eerste weg links. Je rijdt nu op het
Friezepad. Neem na 1,5 km de castelijnseweg linksaf en rij deze uit. Je komt nu op de
parkeerplaats van de Castelijnseplas.
Onderwaterleven: Snoek, baars, paling, kreef, waterplanten
Maximale diepte: 16
Vergunning: In deze plas mag eigelijk niet meer gedoken worden tenzij je lid bent van
Duikvereniging de Zeewolf uit Emmeloord. Er kan helaas geen vergunning verkregen worden
Duikplan: Verder is de ow situatie als volgt: vanaf de inloopplaats op 1min 39 graden een
ketel en links daarvan 5 meter een wasmachine met magnetron, daarna 1min 70 graden een
bankje of 1min 110 graden een stoel met iets verder naar rechts het wc potje en vlak daarbij
een toilet tafeltje, kompas op 90 graden 10 min 6mtr pak je de boot, de keet v.a de boot is op
125 graden 10 min 6mtr diepte te vinden.
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Duikplaats

Enspijk

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Rotonde Plas
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

14 Min 60
Stroming

Omschrijving Zuigput voor het knooppunt Deil bij de A2/A15. Van deze vrij kleine zuigput is een zwembad
gemaakt, waar met toestemming van de eigenaar van de Rotonde in gedoken kan worden
(tegen zwembad entree). Er zit veel vis en er wordt veel gevist. Leuk om eens te bezoeken,
maar de regio kent betere plassen.
Route

A2 Den Bosch Utrecht, afslag 14 Geldermalsen. Onmiddellijk bij deze afslag, die in Enspijk
ligt, is een McDonalds en Restaurant/Camping/Zwembad de Rotonde. Na melding in het
restaurant of zwembad, kan naast het zwembad worden geparkeerd.

Commentaar
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Duikplaats

Eric's Pinacle

Duikwater

Provincie

California

Aantal duiken

Land

Verenigde Staten

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

20 Min 40
Stroming

Omschrijving Onder de duikschepen rond Monterey wordt deze stek EPD genoemd, naar de eerst hulp Eric
die boven kwam en zijn schipper vroeg waar hij nu weer verzeild was. Het antwoord was
Eric's Pinacle Damn it! (EPD). In gidsen staat het ook als Ocean Pinacles. De stek is alleen
met de boot te bereiken, en bestaat uit een aantal fraai begroeide rotsen
Route

Neem een boot uit Monterey

Commentaar
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Duikplaats

Erritsø, Ammoniakhavn

Duikwater

Provincie

Jutland

Aantal duiken

Land

Denemarken

Kenmerken:

Oostzee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

26 Min 45
Stroming

Omschrijving Het verhaal gaat, dat als de stroom te sterk is om in Middelfart bij de spoorbrug te duiken, en
goed duiken is bij de ammoniakhavn en omgekeerd. Beide stekken zijn zeer de moeite waard.
Langs de Ammoniakhavn loopt op zo'n 9 m een prachtige wand, waar je prima kunt duiken.
Aanrader!
Route

Rij van Middelfart via de spoorbrug (Gl. Lillebaeltbro) naar Erritsø. Neem na de brug de
eerste afslag rechts, volg de borden Ammoniakhavn. Rij in de haven tussen de hekken door
naar het recreatie terrein. Hier parkeren&duiken.

Commentaar
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Duikplaats

Esneux

Duikwater

Provincie

Limburg

Aantal duiken

Land

België

Kenmerken:

Gombe, Carrières de la
5 Max. diepte
Zoet

Getijden

28 Min 235
Stroming

Omschrijving De Carrières de la Gombe is een steengroeve die wordt beheerd door duikvererning C.L.A.S
De groeve is tamelijk groot, en zo’n 31 meter diep. Er is een trap van de rand van de groeve
naar het water. Daar ligt een groot vlonder war zo’n 100 duikers tegelijk op kunnen. Vanaf
het vlonder kan je makkelijk te water. Ook zijn er uitstekende trappen om, met vinnen, het
water weer uit te kunnen. Onmiddellijk onder het vlonder ligt de trap die oorspronkelijk de
groeve inliep. Onder water zijn de resten van de groeve te zien, maar er is ook extra troep
geplaatst, zoals een vliegtuig, een bootje schietstoel etc. Een deel van de pals is via Netten
afgezet voor duikers. Daar is veel vis te vinden. Je kunt er alleen duiken op uitnodiging van de
club, maar dat is via het net te regelen. De kosten zijn € 4 pp per dag. Daarmee worden plas
en clubhuis, shop etc onderhouden. De vereniging staat bekend om zijn zijkerigheid.
Brevetten logboeken, alles kan worden opgevraagd. Er moet constant een standby duiker zijn,
en voor de totale duik moet een instructeur / 4* de verantwoordelijkheid nemen.
De fritestent heet Vanreusel.
Route

Via A2 naar Maastricht, vanaf daar naar Luik, dan Esneux. In Esneux bij de stoplichten links
(niet de brug over): Rue de Carabinieres. Rechtsom de Ourthe volgen. Zo veel mogelijk langs
de spoorlijn blijven rijden. Na ongeveer 4 km kan je niet verder: Carrieres de la Gombe. Dit
staat goed aangegeven

Commentaar

's Winters kan je duiken in een van de steengroeven zoals la Gombe bij Luik. Wat je van het
duiken in België vindt hangt van je verwachtingen af. Verwacht geen tropisch water, het
wordt donker als je dieper gaat dan 10 m.
En ook: In La Gombe is er zowat geen vis te zien, maar dat wordt dan weer ruimschoots
gecompenseerd door de prima accommodatie. De kleedkamers zijn ruim en voorzien van
warme douches. De cafetaria is aangenaam met uitzicht op de kleine steengroeve en is vooral
gekend voor zijn gehaktballen. Er staat ook een maquette met alle bezienswaardigheden, zoals
een vliegtuig. Maximale diepte: 40 m, Prijs: 150 frank, Toegang: alleen op afspraak via de
club, Kleedkamer: ja, Cafetaria: ja, Vulstation: neen
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Duikplaats

False Bay

Atlantische Oceaan
2 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Zuid Afrika

Kenmerken:

Zoet

Getijden

Omschrijving Valse Baai, de plek voor het kooiduiken met witte haaien.
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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1

Min 75

Stroming

Duikplaats

Flauwers

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

40 Min 30
Stroming

Omschrijving Flauwers is een hele kleine duikstek. De punt van een dijk, vanwaar je makkelijk bij de
stroomgeul kunt komen. De helling is niet extreem diep. Als duikstek op zich is het niet
opmerkelijk. Wie wat meer wil zwemmen kan hier goed terecht: zie "Flauwers naar
Heerenkeet"
Route

Vanaf Zierikzee richting Haamstede (N59). Na Zierikzee de derde afslag links, tegenover de
Verseputseweg. Café restaurant Heerenkeet is snel zichtbaar. Ga voor de Heerenkeet rechts,
op de grens van de Boogerdweg/Inlaatweg is een hek. Loop het dijkje achter dit pad uit.

Commentaar
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Duikplaats

Flauwers naar Heerenkeet

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
3 Max. diepte
Zoet

Getijden

18 Min 167
Stroming

Omschrijving Loop vanaf café Heerenkeet westelijk naar het einde van de dijk (Flauwers). Ga hier te water
en duik terug. Het is vooral leuk bij opkomend water. Door de vorm van de kom, die door de
dijk wordt gevormd, kan het voorkomen dat de stroom de "verkeerde kant" uit gaat. In dat
geval moet je even naar de stroomgeul. Daar is een buddylijn aan te raden.
Route

Zie Heerenkeet

Commentaar
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Duikplaats

Galderen

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Galderse meren
3 Max. diepte
Zoet

Getijden

17 Min 125
Stroming

Omschrijving Surfplas, ontstaan door zandwinning ca. 18 meter diep. Door samenstelling zit er geen vis,
maar is er goed zicht. Langs de weg langs de plas is een stop verbod, maar langs de plas is een
tamelijk grote parkeerplaats. Leuk voor oefeningen. Wel zitten er wieren en heel veel
insecten, met name haften en loodsmannetjes. De locale duikvereniging heeft een aantal
parcoursen in uitgezet. Wie hierop wil duiken moet doorrijden naar parkeerplaats 2. Er ligt
onderandere een tableaux met een computer.
Route

Licht bij Breda bij de kruising A16/A58. Neem afslag Chaam, en volg de borden Galderen.
De plas is redelijk goed aangegeven met borden. De weg langs de plas heet de Moerstraat.

Commentaar
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Duikplaats

Gamul Kebir

Rode Zee
1 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Egypte

Kenmerken:

Zoet

Getijden

Omschrijving Bootduiklocatie in Safaga. Ondiepe stek aan het innerreef.
Route

Bootduiklocatie vanuit Safaga

Commentaar
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17 Min 75
Stroming

Duikplaats

Gassel

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Kraaijenbergse plassen, plas nr 5
4 Max. diepte
Zoet

Getijden

29 Min 195
Stroming

Omschrijving Tussen Grave en Gassel liggen een aantal duikgaten. Plas nr 5 ligt in een natuurgebied. Er
mag niet worden gedoken, maar Brandweerduikteam Cuyk heeft zeer beperkte toestemming
om er te water te gaan. En als je dan toch bij ze op zoek bent.
Het gebied is zeer geliefd bij fietsers, wandelaars etc. Er lopen koeien, paarden en
naaktrecreanten los rond de plas. Het verhaal gaat dat de plas zeker 34 meter diep is. Je moet
dan wel een ellendig eind zwemmen. Loop vanaf de (miniscule) parkeerplaats naar het water.
Het loopt langzaam af, waarbij er een lijn is naar het diepedeel (zegt men)
Route

Bij de kruising met de N321 en de Overlaat (Gassel) de Overlaat inrijden. Bij de 2e splitsing
linksaf de Overlaat blijven volgen. Bij de splitsing met de Marsstraat rechtsaf de onverharde
Lommerstraat volgen tot de eerste parkeerplaats aan de rechterzijde.

Commentaar
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Duikplaats

Geeuwenburg

Duikwater

Provincie

Drenthe

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Blauwe Meer
7 Max. diepte
Zoet

Getijden

13 Min 196
Stroming

Omschrijving Kleine plas in een zandwinningsgebied. Het water bevat veel Calcium en is daarom bijzonder
blauw. Het zicht is er heel goed, maar omdat het een druk recreatie gebied is, valt het op
zonnige dagen vaak tegen. Deze plas is een aantal jaren gebruikt voor de 2*
instructeursopleiding van de NOB. Het gevolg hiervan is dat dit meer een landelijke
bekendheid heeft gekregen.
Route

Langs de Drentse Hoofdvaart (N371) richting Assen. Afslag Beilen, derde (?) afslag rechts,
een onverharde weg. Weg uitrijden.

Commentaar
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Duikplaats

Geldrop

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Eindhovens Kanaal
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

3

Min 70

Stroming

Omschrijving Allereerst lastig om te komen, je moet een halve kilometer over een fietspad, en vervolgens
erg ondiep. De drie meter haal je nauwelijks. Toch is het kanaal de moeite waard leuke
plantengroei en een tamelijk harde bodem, waardoor het zicht acceptabel blijft. Geen stek
voor een wekelijse duik, maar leuk als je eens in de buurt bent. Ter hoogte van de dommel
kan je redelijk eenvoudig het water in en uit. In dit dode deel van het kanaal is geen
scheepvaart, wel wat vissers.
Route

Vanaf de snelweg Eindhoven - Helmond afslag Nuenen nemen, daarna doorrijden naar het
industrieterrein Eeneind I (Bij recreatieplas Enode). Doorrijden richting Geldrop
(Industrieterrein Spaarpot). Voor de brug over het Eindhovens Kanaal het zandpad aan de
rechterzijde inrijden (over het fietsepad heen). Zandpad blijven volgen tot aan de kruising van
het Eindhovens Kanaal met de Kleine Dommel. In de berm parkeren, hierbij opletten dat men
de weg niet blokkeerd. Zeker op zondagen wanneer er redelijk veel verkeer is.

Commentaar

Prachtplek - geen scheepvaart; voorn, pos, snoek, zoetwaterkreeft Zicht: Zeer goed
Eindhovens Kanaal: Onbevaren gedeelte van het kanaal tussen Eindhoven en Helmond. Aan
de rechterzijde van de "kade"muur is een afstapje vanwaar men met wat moeite het water in
en uit kan gaan. 's Zomers bij warm weer is het water vrij troebel en wordt er door de
Eindhovense roeivereniging veel gevaren. 's Winters is het zicht veel beter. De diepte van het
kanaal is ongeveer 3 meter. Bij het duiken of snorkelen moe men opletten niet in de lijnen van
de aanwezige vissers vast te raken. Als men "duikt" (3 meter!) richting Eindhoven wordt de
bodem vrij hard waardoor de kans op een stofspoor geringer is. De kans om vis tegen te
komen is in beide richtingen even groot. Buiten verwachting treft men hier geen gestolen
auto's fietsen of afgedankte goederen aan. Het o.w. zicht is redelijk tot goed en er is een
weelderige bodemvegetatie waarin veel dierlijk leven zijn schuilplaats heeft gevonden.
Rivierkreeftjes, palingen, baarzen, voorns tot zelfs grotere snoeken leven hier.
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Duikplaats

Gendringen

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Plas bij Netterden
16 Max. diepte
Zoet

Getijden

450 Min 657
Stroming

Omschrijving De plas is een zuigput, waar men een natuurgebied van gemaakt heeft. Er mogen slechts 2
verenigingen duiken, waarvan OSV Doetinchem. In het hek zit een draai poort zijn. Hiernaast
kan je parkeren. De plas schijnt 26 m diep te zijn. Via een stap een een plateau kan je er in. Er
ligt een caravan en wat betonplaten. Aan de overzijde van de plas liggen bomen in het water.
Verder kan je wandelen in dit natuurgebied,
Route

U rijdt op de A12 richting Oberhausen.
Rij via de A12 Duitsland in. Neem de 3e afslag (Emmerich 's, Heerenberg). Ga rechtsaf
richting s' Heerenberg, rij Nederland weer in. Vervolg de N316 en ga op een rotonde rechtsaf
richting Ulft. Na +/- 4 Km weer is weer een rotonde. Ga hier rechtdoor en neem de eerste
weg rechtsaf na +/- 800 m (Broekweg). Aan het einde links Omsteg 3 te Gendringen De plas
ligt aan de rechterzijde.

Commentaar
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Duikplaats

Gérardmer

Duikwater

Provincie

Vogezen

Aantal duiken

Land

Frankrijk

Kenmerken:

Lac de Gérarmer
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

28 Min 85
Stroming

Omschrijving Bergmeer (500 m) in de Vogezen. Het meer is volgens zeggen 38 meter diep. Langs de kant is
het op een aantal plaatsen ondiep. Je kan er in bij het Centre Nautique in Ramberchamps. Pal
ernaast is een handige boothelling waar je zo het water in kan.
De bodem is heel venig en loopt er langzaam af. Het zicht is matig. Voor de ervaring hoef je
Nederland niet uit. Als je op donderdag of zondag ochtend duikt met de blije kikkers, de
lokale CMAS vereniging is het wel great fun.
Route

Rij via de D58, de D8 en de D417 van Saint Die naar Gérardmer. Neem de D486 langs de
zuidkant van het meer. Net buiten de plaats kom je in Ramberchamps, een gehucht dat aan het
dorp Gérardmer vast zit. Bij het Centre Nautique is een parkeerplaats.

Commentaar

Bergmeerduik in de Vogezen
Jaarlijks krijg je de vraag of je iets over je vakantie kan schrijven. Nu heb ik dit jaar vooral
stekken bezocht die ik eerder heb beschreven dus ik hoopte vrij te hebben. Totdat ik bedacht
dat er één nieuwe stek bij was. En daar gaat dit korte verhaaltje over, Gerardmer in de
Vogezen.
Het nadeel van de Vogezen is dat het er altijd vochtig is. Het is het er wel onstuimig mooi met
grote bossen, venen en prachtige planten. Tussen al deze natte natuur liggen leuke dorpjes met
allerlei vakwerkhuisjes. Het was al weer een aantal jaren geleden dat we er waren geweest en
dus leek een paar dagen Vogezen een goede vakantie start.
We reden er op de bonnefooi heen, en eindigde in Gerardmer. Het plaatsje ligt aan het Lac de
Gerardmer en zelfs met mijn kennis van het Frans weet je dan dat er een meer is. Trouwens,
ook als je nog slechter Frans spreekt dan ik kom je er achter, want de plons is 3x de Beldert.
Wat is er nu mooier dan wandelen in de mist langs zo’n meertje. Als goed bedoelende toerist
ontsnapte ook wij er niet aan. Al vrij snel liepen we tegen een bord op met teksten als "Club
CMAS Plonger: Baptêmes et Visitez. Er stonden ook foto’s bij dus zelfs ik had door dat het
om duiken ging.
Het bord verwees naar een adres even verderop langs het meer. Nu is een duik nooit weg, dus
op naar het gebouw dat langs het meer stond. Het was een verzamelgebouw voor sportclubs.
kayakers, vissers, zeilers en ook duikers. In het hok zat een aantal mensen braaf te luisteren
naar een man die met apparatuur aan het zwaaien was. Duidelijk een geval van theorieles! Ik
was inmiddels wel opgemerkt. Eén man kwam uit het hok en vroeg me wat ik wilde.
Onmiddellijk trakteerde ik hem op de enige Frans zin die ik tot in volmaakte perfectie
beheers: “Je ne parlez pas français, parlez vous anglais?” “Non”was het antwoord “Seulement
français”.
Goed dan, ik was niet verbaasd, want engels spreken ze nooit. Dus toch maar in mijn Frans: “I
attie possibele de plonge iesi” probeerde ik, met de gedachte “dat trekt-ie nooit”
Maar het viel mee, de man begreep me volkomen. “Avez vous un certification CMAS en un
déclaration médicinale?” was de vraag. Medicinale is medicinaal dus dat viel te wisselen:
keuringsstempel laten zien en dat was geregeld. Ook CMAS is helder: er moest een brevet op
tafel komen. Ik mijn 4* trekken en denken dat het ok was. Mis dus. Fransen gaan niet verder
dan 3* en zij vinden dat ze het duiken en de CMAS hebben uitgevonden (en geef ze met
Cousteau eens ongelijk). 4* moest nep zijn: “C’est ne pas CMAS!”
Tja, dan toch maar alles uit de kast. “And I am an instructor, je suis un enstrüctheure aussi”
Dat was nou jammer, of het woord of de uitspraak was, weer geen herkenning. Even verder
graven naar de flippo en jawel, nu was het goed “Ahh vous étés moniteur, c’est bon. C’est 12
€ pour le bateau, demain matin”
Kijk, je denkt er gewoon even niet aan om jezelf voor monitor uit te geven, maar als dat nodig
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Duikplaats

Giens Cirque de la Bauma

Duikwater

Provincie

Cote d'Azur

Aantal duiken

Land

Frankrijk

Kenmerken:

Middellandse Zee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

3

Min 40

Stroming

Omschrijving Snorkelplek aan de Noordkant van het Belambra resort. Het ligt pal aan de ingang. Er liggen
hier ook nogal wat boten, dus het is zaak aan de kant in en uit het water te gaan. Het is erg
ondiep. De zeegrasvelden zijn erg interessant voor snorkelen. Als duiklocatie is het niet
geschikt
Route

Neem vanuit Hyeres de D197 (Av. De Arbanais) richting kust. Neem links de afslag Av.
D'Estérel. Daar staan de borden naar Belambra

Commentaar
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Duikplaats

Goesche Sas

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
3 Max. diepte
Zoet

Getijden

21 Min 94
Stroming

Omschrijving Een stek waar in WO II veel munitie is gedumpt, daarom voor sommige duikers extra
aantrekkelijk.
Route

De Goesse Sas ligt bij Wilhelmina dorp Goes. Van Goes uit rijd je richting Zierikzee en sla je
voor de Brug aan Kats rechts af naar Wilhelmina dorp dan rij je door tot aan het kanaal daar
sla je links af door rijden tot op de zeedijk.

Commentaar

Harmen van den Heuvel schrijft: Het is een duikstek met een diepte van 25 m en een zicht van
2 - 5 m. Er is horeca aanwezig en het is een mooie plaats om met het gezin te kunnen
verpozen. Als je de Oosterschelde film: "Oosterschelde meer dan alleen water" kent, dan kan
je al veel zien wat er te vinden is op deze stek is. Voor een groot deel is de film hier
opgenomen. Als je op de Dijk aankomt zie je de Oosterschelde voor je vanaf het begin van de
dijk tot de andere punt (de Slurf ) is het mooi duiken en moet je niet diep gaan . Vooral in de
zomer is het een plaats waar je regelmatig Sepia kunt vinden. Je duikdiepte is meestal niet
meer dan 10/15 m. Duiken kun je er meestal een uur voor LW Wemeldinge. De duikstek is
alleen met laag water te beduiken.
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Duikplaats

Goirle

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Put van Heel
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

20 Min 55
Stroming

Omschrijving Deze plas heeft een aantalnamen. Onder andere de zuiderplas te Tilburg. Duik niet aan de
bebouwde kant want ze bellen de politie. Verder leuke stek. Parkeer de auto bij de zendmast
en ga langs het hek te water. Linksaf vind je allerlei bouwpuit, maar rechts veenbonken. Het
schijnt een leuke nachtduiklocatie te zijn
Route

Vanaf de snelweg A58 (Breda - Tilburg - Eindhoven) de afslag Tilburg Oost/Hilvarenbeek.
Onderaan de afrit richting Tilburg. Bij eerste verkeerslicht in Tilburg (na de BP Pomp) linksaf
(ringbaan zuid). Na +/- 1 km linksaf richting St Elisabeth ziekenhuis. Deze weg blijven volgen
tot je weer onder de snelweg doorgaat. Direct na dat viaduct rechtsaf een smal weggetje in.
Nu rij je parallel met de A58. Aan het einde van die weg op de T-splitsing rechtsaf, daarna
direct na het bruggetje kun je rechts van de weg op een een klein grasveld, voor het bord
knoopunt De Baars (hoe toepasselijk...), je auto parkeren. De plas kun je vinden door vanaf
het grasveld de weg over te steken, door het slootje (is meestal droog) en het spoor langs het
hek te volgen.

Commentaar

Ben Linders: Nadat ik inmiddels al drie duiken in deze plas gemaakt hebt, wordt het ook maar
eens tijd om er een verslag van te hebben. En omdat je niet alleen moet zeuren om verslagen
(of was het nu vragen?), deze keer zelf maar eens wat gemaakt.
De zuiderplas is een zandafgraving langs de A59. Omdat er door het slopersbedrijf van Hees
het nodige aan puin in de plas gestort is, ziet het er onder water leuk uit. Waar afval al niet
goed voor is! Volop begroeiing, en flinke vissen. Maximale diepte is mijn onbekend, maar het
is zeker geen stek voor onze zuiderburen. Al het moois zit tussen 3 en 9 meter.
Het zicht was deze keer weer prima, een meter of 5 minimaal. Dus je kon af en toe lekker wat
rondneuzen, en dan even kijken waar je buddie uithing. Qua vis was het deze keer iets minder.
wel een aantal flinke palingen, waarbij er eentje zich verstopte onder een stukje plastic. Ik zag
eerst alleen zijn staart, maar na wat kietelen kwam de rest ook tevoorschijn. Maar de grote
snoeken van de vorige keren waren er nu helaas niet :-(.
Toen we zowat aangekleed waren stopte opeens een auto. Het bleek een opsporingsambtenaar
te zijn, met de vraag of wij een vergunning hadden voor het duiken. Onze brevetten en de
Zeelandvergunning waren niet helemaal wat hij bedoelde. Of dat we morgen toch maar eens
de gemeente wilde bellen om uit te vinden wie er eigenaar is van die plas? En daarna aan de
eigenaar toestemming vragen? Wordt vervolgt...
Maar het was toch weer een aardige duik. Het begint wel frisjes te worden, 40 minuten in 11
graden gaat je wel in je koude kleren zitten. Dus de kachel in de auto hoog, en vlug naar huis!
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Duikplaats

Gooby Point

Duikwater

Provincie

Cebu

Aantal duiken

Land

Filippijnen

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving
Route
Commentaar
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6

Min 105

Stroming

Duikplaats

Gorishoek

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
11 Max. diepte
Zoet

Getijden

60 Min 430
Stroming

Omschrijving Deze duikstek, in het zuiden van Tholen, ligt aan het eind van een strekdam. Het is hier dus
heftig slepen met materiaal geblazen. (Vroeger kon je met de auto de strekdam op.) Aan de
voet van de strekdam bevinden zich onder water enkele heuvels, die tot meer dan 40 m diep
gaan. Wie dicht op de dam blijft heeft een eenvoudige duik. Er is nog als wat slik dat niet de
moeite is, zoek daarom op de kop van de strekdam naar het begroeide rotsachtige deel. Het is
tamelijk uitgebreid, dus je moet het kunnen vinden. Verder heuvelafwaarts kan een forse
onderstroom optreden en is het zeker geen beginnersstek. Met goed zicht zeker de moeite
waard, vooral omdat het leven onder water duidelijk anders in dan bij de mond van de
Oosterschelde.
Route

Rij langs het plaatsje Tholen richting Stavenisse (N286). Bij de rotonde van Scherpenisse
links af en de bordjes Gorishoek volgen. Langs de dijk zie je het restaurant/vulstation de
zeester. Hier is een redelijke parkeerplaats.

Commentaar
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Duikplaats

Gorishoek de Dammen

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

4

Min 57

Stroming

Omschrijving Twee strekdammen langs de Oosterschelde. Alleen te doen met hoog water en zelfs dan is het
ondiep. Als je ver uit de kant gaat wordt het mogelijk dieper, maar dan kan je altijd nog gaan
voor de Punt of de Vuilnisbelt.
Route

Scherpenisse, Gorishoekse Dijk. Parkeer langs de dijk bij de afslag van de weg die de dijk
volgt

Commentaar
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Duikplaats

Gorishoek, Vuilnisbelt

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
7 Max. diepte
Zoet

Getijden

25 Min 345
Stroming

Omschrijving Deze stek werd wel gebruikt om vanaf Gorishoek te beduiken bij een driftduik. Het
driftduiken is hier de moeite waard, maar in het verleden was een volgboot noodzakelijk.
Daarnaast is deze plek geschikt om tijdens de volle stroom te duiken, wat na voltooien van de
deltawerken voor een ervaren duiker goed te doen is.
Er loopt een wandelpad naar de hoek waar je te water kan. Kies afhankelijk van de
stroomrichting voor vooraf of achteraf wandelen. DWZ met opkomend tij direkt op de hoek
er in, bij afgaand tij eerst wandelen. Op de hoek westelijk liggen een aantal kleiblokken.
Langs de dijk is het boeiend op ca. 14 m. Er kan onderstroom optreden in een strook van ca.
10 m. Hier even doorzwemmen. Na 2014 is de duikstek voorzien van trappen en heeft een
idioot de naam "Tuttelhoekje" toegevoegd. Als je bij de trap onmiddellijk na de dijk te water
gaat moet je een minuut of 5 over een weinig interessate plaat zwemmen. Je komt dan wel uit
bij de aardig begroeide veenblokken (is even zoeken). De meest interessante plek is
doorwandelen over het pad en aan het einde links af. Daar zit een 2e trap die je direkt op het
mooiste deel brengt. Je kunt hier leuk duiken als ze een aantal keren zigzagt tussen ondiep en
een meter of 15. Ivm jojo-effect: langzaam (zie je ook wat) en niet te vaak. NOB Duikstek 80
Route

Zie Gorishoek, een weg oostelijker over de dijk, daar 2* rechts: Gatweg, Westkerke.

Commentaar
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Duikplaats

Groenekan

Duikwater

Provincie

Noord Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Zuigput A27
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

9

Min 25

Stroming

Omschrijving De put heeft de naam erg diep te zijn. Aan de kan van de weg is dit zeker niet zo, we kwamen
niet verder dan 8 m. Langs de kant staat een bord: verboden te zwemmen. De bodem is zeer
venig. Dicht op bodem zwemmen levert veel stof. Zelfs in februari was te zien dat de plas veel
leven moet bevatten. Zicht is redelijk (tot 4 m.)
Route

A27 afslag Utrecht - Veemarkt. Biltse Rading richting De Bilt tot T-sprong. Daar linksaf de
Groenekanse weg op. Vlak voor bord Groenekan en spoorwegovergang links af.

Commentaar
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Duikplaats

Haarlemmermeer (Hoofddorp)

Duikwater

Provincie

Noord Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Haarlemmermeerse Bos
3 Max. diepte
Zoet

Getijden

17 Min 160
Stroming

Omschrijving Plas in het Haarlemmermeerse Bos. Aan het eind van de Paveljoenweg, bij restaurant Mes &
Vork, dat boen het water staat, is het uitstekend duiken. Mooie bergroeide kleiwanden. Als je
van de parkeerplaats komt kan je rechts van een halfrond terras te water. Onder het restaurant
doorduiken is een aanrader. Aa beide kanden is een instappunt
Route

N205 Haarlem richting Hoofddorp, Drie merenweg splitst zich, neem de linker poot, en ga
links de Paviljoenlaan op. Rij deze helemaal uit (het wat onoverzichtelijk) tot je op de laatste
parkeerplaats komt. Postcode 2131LZ

Commentaar

Haarlemmermeerse Bos
Het Haarlemmermeerse Bos is 115 hectare groot. Het is een parkachtig gebied rondom een
recreatieplas wat ligt ten noordwesten van Hoofddorp. In 1979 is het gebied officieel voor
publiek opengesteld en sindsdien heeft het Haarlemmermeerse Bos zich ontwikkeld tot een
regionale trekpleister. Er zijn diverse horecagelegenheden waar het heerlijk toeven is na een
mooie wandeling of frisse duik. Het bos is extra mooi door de vele overblijfselen van de
Floriade 2002.
Floriade
Het noordwestelijke deel van het bos was in 2002 onderdeel van de
wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade. De fraaie tuinen en een speelbos zijn gehandhaafd.
Ook het bijzondere Haarlemmermeer Paviljoen, aan de westelijke oever van de recreatieplas,
blijft voor bezoekers te bewonderen.
Recreatiemogelijkheden
Het recreatiegebied heeft zich ontwikkeld tot eerste regionale trekpleister voor dagjesmensen,
wandelaars, trimmers, fietsers, zwemmers, surfers, hondenbezitters, ruiters en sportvissers.
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Duikplaats

Hagestein

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Plas bij de sluizen
9 Max. diepte
Zoet

Getijden

23 Min 515
Stroming

Omschrijving Grote oude zuigplas bij Everdingen. Ga bij het recreatie terein te water (kosten € 2). Er is een
parcours met allerlei troep, zoals een auto en een aanhanger. Je kunt op een meter of twaalf
de heenweg doen (West naar Oost) en op tien meter weer terug. De route staat aangegeven
met paaltjes en takken. Daarbij zwem je lnags grote veenblokken. De plas heeft de naam een
goede nachtduiklocatie te zijn.
Route

A15 / Gorinchem / Rotterdam neem afslag bij Knooppunt Deil: A2 / E25 / Utrecht. Ga bij
Knooppunt Everdingen de A27 op (Utrecht / Almere) Neem op de A27 Exit 27. Onder het
viaduct door naar de Hagenweg, links Stuartweg, links de Lange Dreef, rechts s
Hooglandseweg, links de Biezenweg/Dorpsstraat, links Hoevenweg weg. Volg hier de borden
recreatiegebied: Op de Lekdijk vindt je de ingang van het terrein. Als je al eerder borden
richting recreatiecentrum plakt wordt je de hele plas rond gestuurd.

Commentaar
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Duikplaats

Hank

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Kurenpolder
7 Max. diepte
Zoet

Getijden

20 Min 290
Stroming

Omschrijving Plas in een recreatiepark: De Brabantse Biesbosch. Deze mooie plas (zandwinput) wordt ligt
langs de Bergse Maas, je kunt hem vanaf de brug over deze rivier zien liggen. De plas wordt
helaas troebel als het langere tijd warm weer is. Een aantal verenigingen gebruikte deze plas
als thuisbasis. Voor deze plas moet toegang worden betaald, daardoor is het enthousiasme
sterk afgenomen. Als je wilt duiken kan je het best vooraf een afspraak maken met het
recreatiepark: 0162-402787. Door het grote aantal faciliteiten is de plas geschikt om met het
gezin te bezoeken. Ook niet duikers kunnen zich er amuseren. De bodem bestaat uit allerlei
veenbonken, waar je je zelfs onder vast kan zwemmen.
Route

Gorinchem - Breda (A27), Afrit 21 Hank/Dussen, volg vanaf daar de borden. Je komt op de
Kurenpolderweg en rijdt deze weg helemaal uit tot het Rekreatiepark

Commentaar

Ben Linders: Diverse keren had ik een aantal leden van mijn duikvereniging de Buddies al
eens over Hank gehoord, en dat het daar aardig duiken zou zijn. Dus daar maar eens een
nachtduik gepland. We waren iets eerder op de stek dan in de agenda stond, maar aangezien
we meteen compleet waren (ik was de enige IDCer van het gezelschap) maakte dat niet uit.
Een poging om een keer aan de andere kant van de plas te water te gaan mislukte even, toen
we daar in het clubhuis van de golfclub informeerden werden we netjes teruggestuurd naar de
oude, bekende plek. En we wilde nog wel ballen voor ze op gaan duiken ;-). Omgekleed en te
water. Onder het motto: "Een duik is pas een duik als je minstens 10 meter diep bent geweest"
gingen we vrolijk omlaag. Nu was het zicht daar niet alles, en er was ook niet veel aan vis of
begroeiing. We zijn nog even door geweest naar 16 meter, waar het zicht beter werd (metertje
of 5-6) en het landschap mooier, maar nog steeds njente vis. Toen dus maar omhoog, naar
zo'n 6 meter. Daar kwamen we meteen de nodige stekelbaarzen tegen, waaronder exemplaren
van 0.5 meter. Ook begroeide boomstammen, beton en staalkabels, dus het zag er allemaal
wat fraaier uit. Mijn buddy schakelde regelmatig zijn lamp om tussen groot licht en dimlicht,
waardoor ik mij even weer in Egypte waande. De chauffeur van onze transfer naar het
duikkamp zat destijds ook continue met zijn licht te spelen... Opeens begon hij wilde gebaren
te maken met zijn licht. Ik keek, maar zag niks, conclusie: "Vogel gevlogen". Maar hij maakte
nogmaals wat wilde gebaren, dus kreeg ik het idee dat hij verstrikt zat in een lijn of zo? Maar
eens wat dichter naar hem toe gezwommen en toen kwam een groene (schutkleur) snoek van
minimaal 1 meter mij al tegemoet! Hij begon ook maar meteen om zijn kop eens te bekijken
in mijn duiklamp, maar blijkbaar schrok hij daar zo van (en terecht) dat hij zich toen uit de
voeten maakte. Verderop nog wat snoek en stekelbaars gezien, maar de beloofde paling
(zonder garantie) bleef helaas uit. Na zo'n 80 minuten vonden we het welletjes, en zijn we er
maar uit gegaan. Het was weer een hele aardige duik, en dit is lekker dicht bij Tilburg dus ik
ga hier nog wel eens vaker naartoe. Napratend werden onze "Belgische duikgewoonten" door
het andere buddy paar onderuit gehaald. Die waren niet dieper dan 6 meter geweest, en
hadden dus de hele tijd tussen de vis gezeten. Je weet dat er in zo'n plas dieper dan 10 meter
geen fluit te zien is, maar toch moet je er zo nodig naar toe. Waarom? Met deze overdenking
zijn we naar huis gegaan, het was weer mooi geweest.
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Duikplaats

Hannah's Plonge

Duikwater

Provincie

Cebu

Aantal duiken

Land

Filippijnen

Kenmerken:

Pacific Ocean
4 Max. diepte
Zoet

Getijden

6

Min 170

Stroming

Omschrijving Iedere paar honderd meter van deze kust heeft een eigen naam. Dus ook een voor ons hotel.
Leuke plek om rustig te snorkelen.
Route

Tussen Huisrif en Oscars Point

Commentaar

Pagina 145 van 442

Duikplaats

Hardingsveld

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Tank
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

50 Min 63
Stroming

Omschrijving Geen duikstek maar plaats van Aquaservices, waar tankduiken werden gemaakt. Bedrijf is
failliet.
Route
Commentaar
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Duikplaats

Haringvlietbrug Numansdorp

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Hollands Diep
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

5

Min 55

Stroming

Omschrijving Niet bijzonder. Het nabij gelegen Zuid-Beijerland is iets beter, en makkelijker te bereiken. Let
op scheepvaart.
Route

Secundair vanuit Numansdorp richting Willemstad (Fietsroute) Bij het strand van
Numansdorp links van de weg en de auto zo dicht mogelijk bij de brug parkeren.

Commentaar
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Duikplaats

Hedel

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Hedelse Bovenwaard
4 Max. diepte
Zoet

Getijden

20 Min 230
Stroming

Omschrijving Oude zandafgraving die erg diep lijkt te zijn. Het water staat in open verbinding met de Maas.
Langs de kant is het een vreselijke baggerbende. Daarna een glooiende plas met heel veel
mosselen. Op een meter of vijf, rechts van de instapplaats (afhankelijk van Maas hoogte)
staan een prachtige groep begroeide struiken.
Route

Afslag 19 van de A2. Neem ricting Hedel, de Drielse weg. Pak links de Steenovenstraat, deze
gaat achtereenvolgens over in de Kweldam en de Maasdijk. De eerste weg links, vlak voor de
spoorwegovergang is de Gementweg. Rij deze uit tot de parkeerplaats. De instap is achter het
hek.

Commentaar

Uiterwaarden van de Maas
Uit 2005: Uiterwaarden van de Maas, Gemeenteweg, Hedel - Noord Brabant
Let op: Op dit moment is men in de uiterwaarden van de maas zand aan het afgraven, of dit
enig effect heeft op het zicht in de duikstek is niet bekend...
Omschrijving:
In de uiterwaarden van de Maas ligt de duikstek Hedel. een redelijke plas waar ondermeer
snoekbaars te vinden is.
Route: Op de snelweg Amsterdam - Maastricht, afslag Hedel nemen. Aan het einde van de
afrit rechtsaf, daarna de tweede weg links (deze weg loopt iets omhoog). Vlak voor de
spoorwegovergang linksaf. Rijdt deze weg af tot het einde.
Duikplaats:
Deze plas heeft een verbinding met de achtergelegen Maas, maar het is niet duidelijk of deze
permanent open is. Normaal is he zicht redelijk maar bij een hoge rivierstand is het zicht
slecht. Soms is de plas dan niet eens meer te bereiken. Direct vanaf de kant loopt de bodem
steil naar beneden (pas op bij het te water gaan) tot een diepte van ca. 25 meter. Er zit baars,
snoek snoekbaars, paling en zoetwaterkreeftjes.
Van Duikforem: Hedelse Bovenwaard.
Velen van jullie hebben die plas weleens zien liggen als je van Utrecht naar Den Bosch rijdt.
Net voor de brug over de Bergse Maas bij Hedel aan de rechterkant. Jarenlang hebben er
zandzuigers in gelegen, maar sinds ongeveer 1 jaar niet meer. Er is nog een open verbinding
met de Bergse Maas.
Vandaag toch maar eens geprobeerd.
Zicht varieerde enorm. Tussen 30 cm in het begin en een meter of 6 op 20 meter.
Op 20 meter kwamen we bij een steile wand met een heel donker en dus waarschijnlijk ook
erg diep gat eronder. Maar niet geprobeerd.
DT 40 minuten - MDD 20.5 meter. Water temperatuur 8 graden.
Gezien: 2 palingen, kreeftjes, wolhandkrab, kleine baarsjes, snoekbaarsjes en schele pos.
Geen grote vissen, maar dat wil niet zeggen, dat ze er niet zitten.
Geen plas voor beginnelingen !
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Duikplaats

Heerenkeet

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
6 Max. diepte
Zoet

Getijden

15 Min 305
Stroming

Omschrijving Een klein haventje dat buiten gebruik is. Een aardig plaats om te duiken, langs de dijk is het
ondiep, maar leuk begroeid. Bij de havenmond kom je in de stroomgeul. In de loop der jaren,
en zeker na de dijkversterking ernistig verzand.
Route

Vanaf Zierikzee richting Haamstede (N59). Na Zierikzee de derde afslag links, tegenover de
Verseputseweg. Cafe restaurant Heerenkeet is snel zichtbaar. Over de dijk is een kleine
parkeerplaats.

Commentaar
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Duikplaats

Hellevoetsluis, Havenmond

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Haringvliet
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

26 Min 45
Stroming

Omschrijving Gedoken vanaf een boot, maar de havenmond moet ook vanaf de kant te bereiken zijn. er ligt
vrij veel puin, waaronder wat houten wrakjes. Het zicht is niet geweldig.
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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Duikplaats

Helmond Cacaofabriek

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Zuid Willemsvaart
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

3

Min 45

Stroming

Omschrijving Afgesloten stuk van de Zuid Willemsvaart. Tot 3 meter diep. Veel planten en vis. Zwem
onder de brug door om de mosselen en sponzen op de pilaren en onder het beton te zien.
Route

Steek bij de kruising Kanaalweg Zuid en de Heeklaan de Willemsvaart over. Rijdt om de
fabriek heen, aan de andere kant, de Cacaokade, is de instap en de parkeerplaats

Commentaar

Opening nieuwe duiklocatie ‘De Cacaofabriek’
Op zaterdag 20 juni, 15.00 uur, wordt de nieuwe duiklocatie feestelijk geopend door
wethouder Stienen. Iedereen is van harte welkom.
Helmond is een attractie rijker. Niet een die massa’s toeristen naar Helmond gaat trekken,
maar wel eentje die voorziet in de behoefte van een specifieke doelgroep, die ook in onze
regio goed vertegenwoordigd is, namelijk sportduikers. De duikplek bevindt zich in het
kanaal ter hoogte van de Cacaofabriek, grofweg vanaf de kraanbaan op Suytkade tot en met
de zwaaikom bij het Vliscoterrein. De feestelijke opening vindt plaats op de kade tussen de
kraanbaan en de Cacaofabriek. Na de opening door wethouder Stienen, wordt het kanaal
vrijgegeven als officiële sportduiklocatie.
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Duikplaats

Hendrik-Ido-Ambacht

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

't Waaltje
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

5

Min 29

Stroming

Omschrijving Dode rivierarm, die langs Rijsoord, Hendrik-Ido-Ambacht, Heerjansdam en Ridderkerk loopt,
en dus naar al deze plaatsen wordt genoemd. Het waaltje is bijzonder lang, en redelijk breed.
Om de een of andere reden duik ik er alleen als er ijs ligt. Ook anders waarschijnlijk de
moeite waard.
Route

A15/16 Afslag Ridderkerk, Neem de geerlaan, richting Barendrecht, linksaf Rijksstraatweg,
deze gaat over 't Waaltje, na enige tijd weer linksaf, de Achtertambachtsweg.

Commentaar

Henk Scheele : IJsduik
De activiteiten spelen zich de laatste weken meer op dan onder het water af. Hoewel de
duiken zich tot het minimum beperkt hebben, zijn er toch weer enkelen geweest die het duiken
niet laten konden. Om hun duikdrang te bevredigen hebben zij, midden in een drukke
schaatsroute, een wak gezaagd. Hier ging veel research aan vooraf, het aantal schaatsbewegingen per minuut werd op diverse plaatsen geteld. Uiteindelijk kwam het Waaltje bij
Rijsoord als drukste punt uit de bus. Nu was het nog slechts een fluitje van een cent om de
exacte plaats op het ijs te bepalen. Terwijl twee leden de schaatsers tegen hielden werd met
een kettingzaag snel en doeltreffend een gat in het ijs gezaagd. Om de overige schaatsers af te
leiden, reed er zelfs een duiker met volledige uitrusting op de schaats rond. Voordat de
meesten het in de gaten hadden zat er een gat in het ijs. Kreten van ontzetting werden
geslaakt. Een van de schaatsers liet het er niet bij zitten, trok z’n portable telefoon en belde 0611. Even later arriveerde de politie, die tot grote ontzetting van de reeds geshockeerde
schaatsers, hun tevredenheid uitspraken over de wel zeer professionele afzetting die de
duikers om het wak aangebracht hadden. Ook de gedane research dwong hun respect af. Toen
zij zich ervan vergewist hadden dat kosten nog moeite gespaard waren om de juiste lokatie te
vinden, vertrok de politie, onder de indruk van de capaciteiten van Duikteam Hoeksche
Waard. De schaatsers bleven vertwijfeld achter. De aanvankelijke weerzin tegen de geplande
ijsduik, sloeg om in puur enthousiasme toen een van de duikers van onder het ijs de schaatsers
minzaam toezwaaide. Er werd druk op het ijs geklopt en gezwaaid, men vond het haast
jammer dat na twintig minuten de duikers weer boven kwamen. Maar de lol was nog niet
over. De thermometer wees acht graden onder nul aan en het is een plezier om een duiker dan
z’n natte spullen uit te zien trekken. Iedereen was tevreden op een eenzame mobiele beller na,
de schaatsers schaatsten weer door en de duikers gingen huiswaarts om hun spullen los te
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Duikplaats

Herwijnen

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Zandput
3 Max. diepte
Zoet

Getijden

20 Min 134
Stroming

Omschrijving Zuiggat langs de A15, inmiddels een recreatiegebied. De plas is langs de oevers ondiep,
daarna gaat het stijl naar beneden. Kleibodem, die makkelijk stoft. Zicht is niet geweldig.
Route

Neem de afslag Waardenburg van de A2 Utrecht Den Bosch (voor de brug over de Waal).
Volg de borden richting Herwijnen. Ga hier noord, de Nieuwe Steeg. Pak de weg laatste weg
rechts voor de A15, Mert. De plas is dan onmiddellijk aan de linkerkant.

Commentaar
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Duikplaats

Heveadorp

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Rijn
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

3

Min 35

Stroming

Omschrijving Woonbotenhaven aan de voet van kasteel Dorwert. Geen echte duiklocatie, kans om de Rijn
in te zwemmen is te groot. Gedoken om onderkant van woonboot te inspecteren.
Route

Fonteinalle Heveadorp

Commentaar
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Duikplaats

Hoek van Holland

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Noordzee
6 Max. diepte
Zoet

Getijden

35 Min 198
Stroming

Omschrijving
Route

Bootduikocaties vanuit de nieuwe waterweg

Commentaar

Kustwacht houdt Kursk in de gaten Door Ton Biesemaat
Bergingsverbod
Sjef van den Akker van het NISA (Nederlands Instituut voor Scheepsarcheologie - onderdeel
van het ROB (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek) heeft een
bergingsverbod afgekondigd voor het Kursk-scheepswrak. Van den Akker : "Het wrak ligt in
de 12 mijls-zone. Dat betekent dat het in de Nederlandse territoriale wateren ligt en bovendien
stamt het uit 1912 waardoor het onder de monumentenwet valt. Trouwens: elk scheepswrak
ouder dan 50 jaar in de territoriale wateren valt onder de monumentenwet. Duikers mogen van
zo'n wrak helemaal niets afhalen. Ze mogen er dus wel duiken maar aankomen mag niet. Ik
heb een zogenaamde 'aandachtsvestiging' laten uitgaan naar de kustwacht om de positie van
het wrak van de Kursk scherp in de gaten te houden. Vanuit Ouddorp en via
kustwachtschepen en vliegtuigen zal de plek bewaakt worden. We moeten ook niet vergeten
dat er Frans cultureel erfgoed aan boord kan zijn in de vorm van het Borodinomonument."Het is volgens Paul de Keijzer, de onderwaterdetective die de Kursk in de
archieven achterhaalde, de eerste keer dat voor zo'n relatief jong wrak daadwerkelijk een
bergingsverbod wordt afgekondigd waarbij de kustwacht eventuele overtreders zal vervolgen.
De onderwaterarcheologen van het NISA richten door een gebrek aan mankracht en het
grotere historische belang vooral hun activiteiten op wrakken van houten zeilschepen.
Zeeroverij op het Kursk-wrak?
Zowel Sjef van den Akker van het NISA als Paul de Keijzer van het duikteam Pluvier melden
dat de vondst van de Kursk, met in het ruim vermoedelijk het monument voor de slag bij
Borodino, is gemeld aan de Franse ambassade. Ze wachten nu of de Franse overheid het
monument voor de gesneuvelde Franse troepen in 1812 alsnog wil bergen.
Ondanks de monumenten-status van deze Kursk is er waarschijnlijk al 1000 stuks vrij
kostbaar kristal glaswerk uit het wrak gehaald door een Belgische duiker. Waarschijnlijk heeft
deze duiker al in een eerder stadium de positie van het wrak gekregen van Zeeuwse vissers.
Vissers zijn vaak een goede bron van informatie over scheepswrakken omdat ze wel eens hun
netten verspelen op een wrak. Ze vissen graag op of in de buurt van wrakken of bijvoorbeeld
offshore installaties (officieel verboden!) omdat dit kunstmatige riffen zijn waar vissen goed
gedijen. Volgens bronnen heeft deze Belgische duiker het kristal al weer doorverkocht terwijl
hij geweten zou hebben dat het stamde uit de tijdsperiode rond 1900. Het verkopen van kristal
glaswerk uit een schip dat onder de monumentenwet valt is niet toegestaan. Hebben we hier te
maken met een moderne vorm van zeeroverij?
Bergingsconcessies
Sjef van den Akker van het NISA bereidt inmiddels juridische actie voor in een andere zaak.
We nemen aan dat dit ook gaat om een wrak in de 12 mijls-zone dat de monumentstatus heeft
en waaruit illegaal spullen zijn gehaald. Hij wou om begrijpelijke redenen daar verder geen
uitsluitsel over geven.
Het bergingsverbod op de Kursk is dus de eerste keer dat men in actie komt tegen eventuele
wrakduikers die op relatief jonge, stalen scheepswrakken willen duiken. Het duikteam Pluvier
van Paul de Keijzer zou wel betrokken zijn bij een verdere beschrijving van de toestand van
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Duikplaats

Hoofddorp

Duikwater

Provincie

Noord Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Toolenburgse Plas
5 Max. diepte
Zoet

Getijden

17 Min 265
Stroming

Omschrijving Plas die deels is ingericht door Duikteam Haarlemmermeer. Aan de linkerkant van de
parkeerplaats vind je vanaf een meter of vijf "dingen" Aardewerken potten, auto, bootje,
cirkels van wilgenteen, verkeersborden, stoplicht etc. De heuvelachtige bodem stoft
makkelijk, maar verder is het een hele leuke plas. Instap is makkelijk, hoewel het even duurt
voor het diep wordt. Plas schijnt erg diep te zijn, maar dat moeten we nog eens na gaan.
Route

Neem afslag 2 en voeg in op de A9 richting Amstelveen/Haarlem 12,1 km, neem de afslag
E19/A4 richting Den Haag1,4 km, Volg de borden richting Den Haag en voeg in op de
A4/E19 5,8 km, Neem afslag 3-Hoofddorp naar N201 richting Hoofddorp1,7 km, Sla linksaf
bij Kruisweg/N201, Ga verder op de N201, 5,6 km, Sla lrechtsaf bij Van Heuven
Goedhartlaan,3 km, Sla linksaf bij Altenburg , vervolg deze tot de IIJweg links (Plas staat
hier al aangegeven). Plas ligt aan de linker kant

Commentaar

Op 20 juli 1994 is de vennootschap Recreatieplas Haarlemmermeer BV. Opgericht door de
gemeente Haarlemmermeer en Dura Vermeer. Dankzij deze unieke samenwerking is ten
zuidwesten van Hoofddorp een ruim 85 hectare groot recreatiegebied ontstaan uit
zandwinning. Het zand is en wordt nog steeds verkocht voor bouw- en infrastructuur
projecten. Uit de opbrengsten hiervan wordt o.a. het onderhoud en toezicht betaald.
De inrichting is gevarieerd en inmiddels is het recreatiegebied voor het publiek toegankelijk.
Je kunt er duiken, zwemmen, surfen, sporten, spelen, picknicken en nog veel
meer.http://web.mac.com/r.m.vanderlinden/DTHBiologie/Informatie_Toolenburgse_plas.html
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Duikplaats

Hooge Zwaluwe

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Hooge Zwaluwse Put
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

16 Min 18
Stroming

Omschrijving Klein plasje met leuke begroeiing. Ik heb er gedoken toen er op sommige plekken een
ijsvliesje op het water lag, dus veel zicht op het leven in de plas heb ik niet.
Route

In Hooge Zwaluwe de Horenhilseduik, richting Lage Zwaluwe, voor je daar bent rechts de
Lange Reeweg. Deze doolopende weg uitrijden.

Commentaar
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Duikplaats

Horssen

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

't Goor
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

8

Min 60

Stroming

Omschrijving Zuiggat in een natuurgebied van het Gelders Landschap. Duiken is er verboden, de
plaatselijke duikvereniging ziet daar streng op toe. Via dezelfde vereniging is toestemming
geregeld. Door veel brasem en karper is het zicht wat troebel, maar er is goed te duiken. Het
verhaal gaat dat de pplas tot 18 meter diep is. Dat zal ongetwijfeld, tussen de 1 en 5 meter is
het zo aardig, dat de behoefte om dieper te gaan niet heel groot is.
Route

Goorstraat in Horssen is een afslag van de Molenweg. Als je erop rijdt krijg je eerst links een
woonwagenkamp en zie je de plas en aan t einde links van de plas is een parkeerplaats

Commentaar
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Duikplaats

Horst

Duikwater

Provincie

Limburg

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Kasteelse Bossen
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

13 Min 55
Stroming

Omschrijving De Kasteelse Bossen is een plas in een natuurgebied van staatsbosbeheer. Het is de thuisplas
van Quintus, de duikvereniging uit Horst. Ze hebben er een duikrif aangelegd met
boomstronken en o.a. een buis waar je door kan duiken. De plas schijnt maximaal 14 m diep
te zijn. Er is een parkeerplaatsje naast. Het zicht varieert, maar er zijn nogal wat sporen van
witvis, dus fantastisch zal het wel nooit worden.
In de bomen rond de plas zaten tijdens ons bezoek veel aalscholvers en er zwommen een
aantal futen rond. Er zijn dus voldoende aanwijzingen dat er veel vis zit. Er is een klein
strandje. 's Zomers wordt hier een zwemlijn langs gelegd.
Route

Neem de A73 van Nijmegen richting Venlo. Bij afslag 10 linksaf onder het spoor door en
vervolgens de 1e rechtsaf naar de Kasteelse Bossen

Commentaar
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Duikplaats

Huisduinen

Duikwater

Provincie

Noord Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Noordzee
4 Max. diepte
Zoet

Getijden

26 Min 175
Stroming

Omschrijving Er is hier alleen iets te zien als het dagen oostenwind is geweest met maximaal windkracht 3.
De strekdammen zijn vanaf de parkeerplaats goed te zien. Blijf langs deze dam duiken, anders
zie je weinig.
Route

Almaar - Den Helder, daar richting Huisduinen. In Huisduinen richting zee, de zeeweg. Aan
de zeeweg is een restaurant, met daarnaast een parkeerplaats. Vanaf de parkeerplaats zie je de
strekdammen liggen.

Commentaar
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Duikplaats

Ibbenbüren

Duikwater

Provincie

Niedersachsen

Aantal duiken

Land

Duitsland

Kenmerken:

NaturaGart
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

7

Min 55

Stroming

Omschrijving Vijverbouwer heeft een recalmevijver aangelegd met Egyprische tempel, wrak, grotten en
veel vis. Zeker leuk voor één keer.
http://www.naturagart.co.uk/
Route

Riesenbecker Str. 63, D-49479 Ibbenbüren-Dörenthe, Germany

Commentaar

NaturaGart is market leader for large pond DIY systems, such as swimming ponds and
ornamental ponds. In the early 1990's it became clear that the company would soon reach its
limits using conventional adevrtising. We therefore decided to build a park to exemplify the
use of our products. Since then several ponds have been created, among which are three that
were constructed using about 1,000m² of pond liner.
Many different types of ponds in a unique park landscape.
The ponds showcase examples of improved quality of life in the garden.
The ponds have bays, peninsulas, streams... all the details that can be conceived for a pond.
After having implemented all the important options, the idea of a pond like had never before
been thought of - or built - was born. This pond was to take liner technology to the limit. The
most diverse imaginable underwater landscape for a pond was to be constructed.
Beautiful pond landscapes can be seen in the Park, such as here in front of the administration
building...
...but we wanted a body of water that was unparalleled on earth.
Thus the idea for an underwater park was born. It had to be big enough for scuba divers to be
able to dive. We wanted to build things that others could not even imagine - and, of course,
awaken interest for our products.
And it worked: countless features in newspapers, magazines, radio and television stations
reported about the construction and opening of the underwater park, the sinking of a ship and
so on.
Unparalleled in diversity: A diving park with caves and cliffs.
Media events such as the spectacular sinking of a ship.
Bis 2007 haben etwa eine halbe Million Besucher den Park besichtigt. Hundert-tau-sende
haben die Ent-wick-lung im Internet ver-folgt und - für uns wich-tig: Zehn-tausende ha-ben
ihren Teich bei NaturaGart ge-kauft. 'Normale' Wer-bung wäre teurer ge-we-sen.
Tens of thousands of visitors attended the guided tours.
The project called attention to NaturaGart like nothing else could have done.
We wanted to build a worldwide unique pond. We wanted to go to the limits of what is
possible with lier technology. We thought about reef-like cliffs, light filled caves, a lost
temple, a rotting shipwreck. We imagined an underwater gorge with bizarre rock formations
that produce mysterious shadows in the lake's half-light.
A narrowing gorge increases the sensation of entering a different world.
This is the 'other world' - a temple scenery at the bottom of the diving park.
We built breaches into the rock through which glowing rays of light break into the caves'
twilight.
We developed an underwater wilderness like no other on earth: Rock cliffs on which water
lilies grow, a maze of chambers and broken walls.
The underwater park is always an impressive show of light and shadow.
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Duikplaats

IJzendoorn

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Het Spijker.
23 Max. diepte
Zoet

Getijden

18 Min 1616
Stroming

Omschrijving De plas ligt naast een grotere plas die is gepacht door een visvereniging. De plas is tamelijk
klein, bij normaal gebruik zwem je hem in anderhalf uur rond. Er ligt veel rommel: vaten,
stenen, boomstronken, delen van huizen, stukken voortuig etc. In 2008-2009 zijn er in ieder
geval illegaal auto's en (astbest?) golfplaat gedumpt.De bodem is na een paar meter tamelijk
venig. Dus bodem raken is stofhappen. Pas op bij het parkeren. De bodem kan heel nat zijn,
en dan kom je niet meer weg met de auto. Zicht is matig. Geen plek voor grote
verenigingsexcursies.
Het zicht varieert sterk. Bij goed zicht is de plas zeker een bezoek waard. Bij hoog water in de
Waal onstaat kwel die de plas troebel maakt.
Route

Neem de afslag Echteld/Lienden/Leeuwen op de A15. Volg de borden Echteld. Ga direct na
het spor naar links en neem onmiddellijk de 1e straat rechts (borden richting IJzendoorn).
Dit is de Voorstraat die na Echteld overgaat in de Wijenburgsestraat. Sla na ca. 1,5 km
rechtsaf, de Spijkersestraat. Je heb hier een plas aan de linkerkant liggen. Aan het eind van de
Spijkserste straat kom je op de Waalbanddijk. Ga naar rechts en onmiddellijk weer naar links:
de Heersweg. Als je deze uitrijdt kom je bij het Spijker.

Commentaar
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Duikplaats

Ile de Brannec

Duikwater

Provincie

Morbihan

Aantal duiken

Land

Frankrijk

Kenmerken:

Golfe du Morbihan
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

20 Min 50
Stroming

Omschrijving Klein eilandje aan de Oostelijke kant van de baai van Morbihan. Zie ook Ile Longue. Voor het
eiland ligt een tamelijk steile wand die, afhankelijk van het tij tot een meter of 20 door loopt.
Zwem de wand niet voorbij, want je krijgt de stroom vol op je lijf. Met opkomend tij merk je
in ieder geval weinig van de stroming zolang je je op de wand blijft.
Route

Bootduiklocatie. Voor de duikschool: neem vanuit Vannes richting Nantes (ca. 7 km). Sla af
richting Sarzeau. Rij de landtong helemaal uit. Passeer Sarzeau en neem vervolgs de D780
richting Port du Crouesty. De D780 eindigt in een grote rotonde richting haven. Aan deze
rotonde ligt de VVV. Ze kunnen je vertellen waar de duikschool is.(Rotonde driekwart, straat
achter de haven)

Commentaar
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Duikplaats

Île Longue - La Calle

Duikwater

Provincie

Morbihan

Aantal duiken

Land

Frankrijk

Kenmerken:

Golfe du Morbihan
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

14 Min 45
Stroming

Omschrijving De Golf van Morbihan ligt aan de Golf van Biscaye aan de zuidkant van Bretagne. De
zuidkant is 2 graden warmer dan de noordkant, en de Golf is nog weer twee graden warmer.
Nadeel is dat het zicht vaak (veel) minder is en de stroming waanzinnig (men zegt dat het de
2e stroomsterkte in Europa is). In de Golf van Morbihan liggen allerlei eilandjes. Sommigen
zijn bewoond, sommigen te klein om er een kip op te houden. Het Île Longue is een vrij groot
eiland. La Calle ligt aan de oost kant en schijnt tot 40 meter diep te gaan. Ik heb er gedoken
met duikschool Aquaplus. Deze PADI school duikt met uitstekende zodiacs en goed
personeel.
Route

Bootduiklocatie. Voor de duikschool: neem vanuit Vannes richting Nantes (ca. 7 km). Sla af
richting Sarzeau. Rij de landtong helemaal uit. Passeer Sarzeau en neem vervolgs de D780
richting Port du Crouesty. De D780 eindigt in een grote rotonde richting haven. Aan deze
rotonde ligt de VVV. Ze kunnen je vertellen waar de duikschool is.(Rotonde driekwart, straat
achter de haven)

Commentaar
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Duikplaats

Inner Kisite Reef

Duikwater

Provincie

Pwani

Aantal duiken

Land

Kenia

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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9

Min 74

Stroming

Duikplaats

Islamorada - Deans Reef

Duikwater

Provincie

Floriada

Aantal duiken

Land

Verenigde Staten

Kenmerken:

Florida Streets
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

8

Min 50

Stroming

Omschrijving Bootduikstek vanaf de eerste van de Florida Keys. Erg ondiep en tamelijk klein. Deels kapot
gedoken. Er is een klein boeda beeldje geplaatst.
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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Duikplaats

Islamorada - Pleasure Reef

Duikwater

Provincie

Floriada

Aantal duiken

Land

Verenigde Staten

Kenmerken:

Florida Streets
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Bootduikstek vanaf de eerste van de Florida Keys.
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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10 Min 65
Stroming

Duikplaats

Islas Medas

Duikwater

Provincie

Costa Brava

Aantal duiken

Land

Spanje

Kenmerken:

Middellandse Zee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

31 Min 40
Stroming

Omschrijving De Islas Medas is een groepje eilanden voor de Spaanse kust. De bodemstructuur is geweldig
en er is veel te zien. Je kunt er alleen per boot komen. Helaas zijn er nog al wat boten.
Route

Estartit ligt aan de Costa Brava, ongeveer 100 km's na de Frans/Spaanse grens.Er zijn
verschillende duikscholen in de plaats.

Commentaar

De kleine Islas Medas liggen een mijl buiten de kust van Estrartit. De eilanden en de zee er
om heen zijn het grootste natuurlijke zeereservaat van Catalonie en is een van de grootste in
het Mediterane gebied. Het is erg mooi, maar naar mijn bescheiden mening zijn er veel te veel
duikers op de zelfde tijd op de zelfde plaats. Soms tot 40/50 duikers op een trip.
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Duikplaats

Jacobahaven, havenmond

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

14 Min 30
Stroming

Omschrijving Werkhaven voor de deltawerken (pijlerdam). Vlak voor de havenmond is een plachtige oude
dijk onder water, met een schitterende begroeiing.
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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Duikplaats

Jahir I

Duikwater

Provincie

North Sulawesi

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Straat van Lembeh
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Duikstek aan de Suawesi kant van de Straat. Muck diving
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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20 Min 66
Stroming

Duikplaats

Jahir II

Duikwater

Provincie

North Sulawesi

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Straat van Lembeh
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Combinatie van leuke ondiepe wand en muckdiving
Route

Bootduiklocatie

Commentaar

Pagina 171 van 442

27 Min 68
Stroming

Duikplaats

Joure

Duikwater

Provincie

Friesland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Woudfennen
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

12 Min 55
Stroming

Omschrijving Ook wel put van Joure genoemd.
Route

A7, afslag Joure-west (23), bovenaan de afslag ga je raar rechts en rij je rechtdoor een smal
weggetje op. Bij de splitsing ga je rechts en einde van de weg links.

Commentaar

Info de watergeuzen:
Ook bekend als: Woudfennen, Put van Joure. Instap: Direct bij parkeerplaats of iets verderop
(eerst 30m ondiep, dan schuin aflopend), ook bij strandje maar dan lang ondiep. Route (Zie
tekening bij foto's): Witte boei = 22 m, onderwaterparcours met oranje nylon kabel (6-10 m)
met bouwkeet (4-6m), verkeersbord (man at work), platform (bijna vernietigd) bij blauwe
boei en het eindpunt is een flitskast. Flora & Fauna: Grote snoek (± 1m!) bij platform, grote
snoek (± 1m!) in bouwkeet, baars, gespikkelde bodemvis (?), langs noordkant veel wandjes
met kreeft in holletjes (tussen 3 & 5m), kreeft vrij op bodem, doorzichtige visjes op 22m.
Oordeel: Mooie duikstek, heeft alle mogelijkheden (leven, parcours, diep en goed zicht)
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Duikplaats

Kapel Avezaath

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Zandput van Kobalt
134 Max. diepte
Zoet

Getijden

50 Min 6553
Stroming

Omschrijving Ik neem geen enkele verantwoordelijkheid voor de "echte" naam van deze plas. Een aantal
mensen kan je precies uitleggen waarom de plas zo heet als zij denken. Vraag het hen en vorm
je eigen mening. Hoog genoteerd staan de namen: "Zandput", "Kabalt", "Kobalt", "Put van
Boudewijn" en "Boomgaardplas". Mogelijk dat we dan middels een referendum een besluit
kunnen nemen over de juiste naam voordat de plas verdwijnt onder de Betuwelijn. Bij de plas
is een vulstation/duikcentrum. Met een beetje inzet zwem je de plas in 45 minuten rond. Ook
hier veel vissers. Dus vooraf bij de eigenaar van de plas vragen waar er wel en niet gedoken
kan worden. De plas wordt tamelijk druk bedoken. "Kobalt" is vooral een perfecte nachtduik
stek. Het telefoonnummer van Fam. van 't Veen van het "duikcentrum" is 0344-661383, het is
beperkt geopend, maar je kunt altijd via zijn steiger te water. Bodem met veel puin,
roeibootwrakje, wc-potten en omgevallen bomen. .De plas is eigendom van Camping in de
Boomgaard. Daar moet je je melden, en toegang betalen. Vaak kunnen zij aangeven hoe je
confrontaties met vissers kunt voorkomen.
Door het werken aan de betuwelijn werd het zicht in voorjaar 2002 slecht. Dit is inmiddels
weer opgeklaard.
Deze plas was de eerste duikstek & onderkomen van TOV Gagnan.
Route

Het meertje ligt noordelijk van de A15, vanuit Utrecht even voor Tiel. Neem afslag TielWest, en ga hier noordelijk (dus niet naar McDonald). Neem de eerste afslag links en rij langs
de snelweg terug naar Kapel Avezaath. Op een gegeven moment kan je een doodlopende weg
in (Lingesteeg), waaraan twee campings liggen

Commentaar

Hierbij een bericht van de voormalige eigenaar van de bewuste zandplas in Kapel Avezaath.
De zandplas behoort bij Recreatieoord in den Boomgaard deze is hier eigenaar van. De naam
zandput slaat op de tweede camping welke gelegen is aan een klein deel van deze plas, naar
mijn info zal dit gedeelte verdwijnen na aanleg van de betuwe lijn doch het gedeelte wat hoort
bij Recreatieoord in den Boomgaard blijft behouden. De naam Put van Boudewijn komt voort
uit het fijt dat er reeds lang een camping was gevestigd door de toenmalige eigenaar de fam
Boudewijn. De huidige eigenaren zijn daar ook familie van.
Vriendelijke groeten,
P.H.Kabalt emailadres phkabalt@zzelandnet.nl
Arie van Bijsterveldt:
Er is onderwater veel te zien, de bodem is ruw. Er liggen veel stenenblokken op de bodem en
bomen groeien vlak langs het water waardoor er ook grote wordtel parijen onderwater te zien
zijn. Dit zijn goede schuilplaatsen voor vissen. Er is dan ook veel vis, hier kijken niet alleen
de duikers naar maar er wordt ook veel gevist in deze plas. Omdat de plas niet erg groot is, is
het verstandig om van tevoren even te bellen of er gedoken kan worden.
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Duikplaats

Katshaven

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

30 Min 59
Stroming

Omschrijving
Route

Bij Goes ligt de duikstek Kats Haven. Je komt er door de afslag voor de zeelandbrug naar
Katseveer te nemen

Commentaar

Kerger Denoix schrijft over Kats Haven:
De diepte van de duikstek is meer dan 40 m en er is een zicht van 2 - 5 m. Je gaat er te water
afhankelijk van het getij. Er is een mooie steenformatie en een mooi begroeid wrakje aan de
rand van de haven met kwalpoliep te zien. Dieper langs de glooiing is een tweede formatie
waarvan mij niet direct bekend is wat het is. Er schijnt nog een derde wrak te liggen.
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Duikplaats

Katshoek

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

15 Min 85
Stroming

Omschrijving Duikstek even buiten Kats op Noord-Beverland. Oude dijk die is weggezakt, daardoor een rif
is ontstaan. Naar beneden zitten nog een aantal "riffen". Vooral bij laag water is de stek
overzichtelijk. Er is echter ook veel scheepvaart en als je verkeerd zit veel slik
Route

Door Kats via Dorpsstraat via Dijkcoupure de Leendert Abrahamweg op. Bij de bocht naar
rechts is wat parkeerplek. Van daar is het een aantal minuten wandelen naar de feitelijke
duikstek.

Commentaar

Uitspraak van een duikleider uit Antwerpen: Katshoek is de mooiste duikstek van België!
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Duikplaats

Katwijk

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Heeswijkse Plas
20 Max. diepte
Zoet

Getijden

24 Min 1145
Stroming

Omschrijving Deel van de Kraaijenbergse Plassen bij Cuijk/Grave. Dit is plas Nr. 9, Heeswijkse Plas of
Heeswijkse Kampen. De oever van dit zuiggat is deels bebouwd (vooral de overkant) Er is
hier een officieel zwemstrandje met toiletten en een parkeerplaats. De plas staat via via in
contact met de Maas. Dat betekend plezier vaart en extra oppassen.
Na 1 duik is de info beperkt. Vanaf 6,5 m hadden we geen zicht. Onduidelijk is of de plas
formeel in Cuijk of Katwijk ligt.
Route

Neem de afslag 4 op de A73. Je komt op de Beerse Baan richting Cuijk. Neem de eerste
afslag links, Raamweg. Rij oostelijk van de A73 Noordelijk over de Raamweg, tot deze naar
rechts afbuigt en over gaat in de Lange Linden. Bij de kruising met de Havenlaan neem je de
afslag naar rechts, die verwarrend genoeg ook de Lange Linden heet. Je ziet daar
parkeerplaatsen en een strandje.

Commentaar
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Duikplaats

Kerkdriel

Duikwater

Provincie

Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Zandmeren
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

17 Min 30
Stroming

Omschrijving Een enorme zandwin plaats, waardoor drie met elkaar in verbinding staande meren zijn
ontstaan. Ze staan ook in verbinding met de maas. Rond de plas is veel parkeergelegenheid
dicht bij het water. Onder water is het tamelijk kaal. Het zicht varieert, maar is nergens
uitgesproken goed. Een leuk plas om te oefenen. Op sommige plaatsen is het volgens
sommige duikers tot 40 m diep.
Route

A2 Den Bosch Utrecht, afslag Kerkdriel. In Kerkdriel de borden richting recreatiegebied de
Zandmeren volgen. Op de dijk bij de plas rechts (Hoenzadrielsedijk) tot aan Hoenzadriel.
Hier kan je linksaf naar de visoever. Ook kan je de dijk bij de zandmeren oversteken en dan
onmiddellijk rechtsaf, de Geersteeg. Deze helemaal tot het eind uitrijden.

Commentaar
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Duikplaats

Kessel - Goch I

Duikwater

Provincie

Northrein Westphalen

Aantal duiken

Land

Duitsland

Kenmerken:

ASL plas
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

15 Min 65
Stroming

Omschrijving Kleine plas in Kessel - Goch, naast de Gochness plas. Max. 22 meter diep. Veel grint en puin.
SAM's Diving. Maasstrasse 78, 47574 Kessel - Goch. Duitsland, info@samsdiving.com, tel
0049(0)1735357768. Er ligt nu bij Gochness een drijvend duikcentrum dat door een
Nederlander wordt gerund. Klosterweg, auf dem Wasser - 47574 Goch
Route

A3, afslag Emmerich, B220 richting Kleve B9 richting Goch. Voor oprit naar a57 de b504
richting Kessel. Afslag Kessel/zwembad. Tweede weg weg rechts (Seeweg). 1e weg rechts
richting Duikschool

Commentaar
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Duikplaats

Kessel - Goch II

Duikwater

Provincie

Rheinland-Pfalz

Aantal duiken

Land

Duitsland

Kenmerken:

Gochness
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

8

Stroming

Omschrijving Grootste Duikplas Bij Sam's Duikcentrum, een fraaie enorme woonboot met alle
voorzieningen, inclusief een binnenbad voor invaliden
Route

Zie Goch I

Commentaar
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Min 55

Duikplaats

Kessel - Goch III

Duikwater

Provincie

Rheinland-Pfalz

Aantal duiken

Land

Duitsland

Kenmerken:

GochNess III
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

12 Min 55
Stroming

Omschrijving Kleine plas die hoort bij Sam's Duksschool, die ook de sleutel heeft. Deze plas ligt langs de
Maasstrasse. He zijn nogal wat bomen en stenen de plas ingeduwd. Hierop ontwikkelen zich
algen en allerlei kleine ongewervelden. Het zicht schijn gemiddeld niet heel goed te zijn, maar
voor wie op de vierkante meter wil duiken is het een aardige plas.
Entrée voor het duiken bi Sam is €5,00. Bij het duikcentrum is een (Nitrox)vulstation, toilet
en een duikwinkel. Deze gaat op zindag om 10.00 uur open. Er is parkeerplaats bij Sam,
langs de plas is de situatie moeizamer.
De maximale diepte van Goch III schijnt 17 meter te zijn. Het aardige aan het duiken is dat de
plas slordig gebaggerd is. Hierdoor zijn er allerlei gaten, ruggen en steenhopen. Er is ook een
platform vanaf 6 meter.
Route

A3, afslag Emmerich, B220 richting Kleve B9 richting Goch. Voor oprit naar a57 de b504
richting Kessel. Afslag Kessel/zwembad. Tweede weg weg rechts (Seeweg). 1e weg rechts
richting Duikschool: Klosterweg, auf dem Wasser - 47574 Goch

Commentaar
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Duikplaats

Key West - Arches

Duikwater

Provincie

Floriada

Aantal duiken

Land

Verenigde Staten

Kenmerken:

Florida Streets
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

14 Min 65
Stroming

Omschrijving Bootduiklocatie vanaf de laatste van de Florida Keys. Duikstek is formeel een natuurgebied.
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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Duikplaats

Key West - Haystacks

Duikwater

Provincie

Floriada

Aantal duiken

Land

Verenigde Staten

Kenmerken:

Florida Streets
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Genoemdnaar de met spons overgroeide heuvels.
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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9

Min 65

Stroming

Duikplaats

Key West - Reynoldsstreet

Duikwater

Provincie

Floriada

Aantal duiken

Land

Verenigde Staten

Kenmerken:

Florida Streets
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Strand bij Wyndham hotel.
Route

Op de laatste Florida Key die via de weg te bereiken is.

Commentaar
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2

Min 45

Stroming

Duikplaats

Kijkuit

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Grevelingen
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

18 Min 35
Stroming

Omschrijving Als je dan toch in de Grevelingen duikt, doe het niet hier. Het dijkvak is saai, ondanks dat het
weinig bedoken wordt.
Route

Oostelijk van Brouwershaven aan het eind van de Kijkuitsedijk, even voor de haven
Zonnemaire

Commentaar
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Duikplaats

Kistersnol

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
9 Max. diepte
Zoet

Getijden

24 Min 375
Stroming

Omschrijving Samen met Lokkersnol ook wel Borredamme genoemd. Loop nadat je bij Borredamme de
dijk over bent gegaan naar rechts de komvormige inham van de dijk uit.. Aan het eind van de
kom is een strekdam waar het goed duiken is. Je kunt de strekdam "terug de kom in" volgen,
het wordt dan snel dieper. Je kan ook aan het eind van de kom rechts langs de dijk duiken.
Een weinig bedoken dijkstuk met veel variatie. Rond de 20 m wordt het is er veel slik tussen
de stenen. Daar is de soorten variatie het grootst.
Route

Westelijk van Zierikzee (A59) de afslag "Zierikzee busstation" nemen. 2e weg rechts,
Haringvlietstraat. Rechts de Grevelingenstraat. Bij de Aldi links de doodlopende Boerenweg.
Deze uitrijden.

Commentaar
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Duikplaats

Klaas van Steenslandspolder

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
10 Max. diepte
Zoet

Getijden

20 Min 405
Stroming

Omschrijving De Klaas van Steenslandspolder heeft nauwelijks stroming en redelijk wat parkeerplaats. Hij
staat op het lijstje duikstekken dat "voor de vissers" moet worden. De dijk bestaat uit een
kleiwand met "eilandjes" begroeiing. Daar is van alles op te zien.
Route

Tholen, voor Poortvliet (N286) links af de Snabbeweg. Deze gaat over in de Hokweg. Daar
rechts, door de uitsparing in de dijk naar de lange zandweg. Aan het eind van de doodlopende
weg (T-sprong) linksaf naar de parkeerplaats.

Commentaar
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Duikplaats

Kladow

Duikwater

Provincie

Berlin

Aantal duiken

Land

Duitsland

Kenmerken:

Groß-Glienicker See
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

8

Min 45

Stroming

Omschrijving Duiken in Berlijn??
We komen nu zo’n jaar of 20 in Berlijn. Vroeger omdat ik er familie had, nu omdat het een
fascinerende stad is. De eerste jaren stond de Muur om de stad. Duiken was gewoon geen
optie. Bovendien, er is veel te zien in de stad, dus je denkt niet onmiddellijk aan perslucht. De
laatste keer dat Nelleke en ik in de stad waren was de Muur al weg. Op "Unter den Eichen"
was ook een duikwinkel. Er was dus een mogelijkheid om onder water te komen.
Die keer zijn we ook naar Potsdam geweest. Dan kom je in het "buitengebied" van de stad.
Dat is een prachtige omgeving met veel landbouw en mooie meren. Nu ben ik nooit helemaal
over het syndroom van Wijchen heen gegroeid, dus ik stap niet zomaar iedere plas in. Dit jaar
heb ik, voorafgaande aan onze vakantie in de 1e week van oktober, het internet weer eens
afgezocht.
Dat leidt al snel tot een duikstek of zes in Groot Berlijn. Op papier zijn die niet allemaal even
aantrekkelijk, maar de omschrijvingen waren voldoende om de uitrusting in de auto te gooien.
De eerste dagen hebben we uiteraard besteed aan verantwoorde toeristische uitspattingen: De
Ku’dam, Unter den Linden, de Rijksdag en niet te vergeten de Potzdamer platz. Voor hen die
Berlijn alleen uit het verleden kennen is de Potzdamer Platz een aanrader. Op de plek waar
vroeger het gat tussen de 2 delen van de muur het grootst was is nu een modern plein. Het lijkt
er op of de Duitsers er in geslaagd zijn om iets neer te zetten wat net zo aantrekkelijk is als het
plein van voor WOII.
Daarna zijn we toch maar eens gaan zoeken naar water. De keuze viel uiteindelijk op de
Gross Gliniecker See (Voor hen die helemaal geen Duits spreken: Duitsers snappen het niet
en zullen het nooit snappen: bij hen is See meer en Meer Zee. Het argument dat Meer meer is
dan Zee vind ik persoonlijk nergens op slaan, en dus hebben ze ongelijk).
Het plas (noem het desnoods See) ligt tussen Spandau en Postdam, twee historische plaatsen
die zo’n rit direct de moeite waard maken.
Tijdens de rit zie je overal water, vooral de Havel See (meer dus) is niet te vermijden. Nu wil
je dat ook niet in de herfst. Prachtige herfstkleuren rond een water waar allerlei plezierboten
op dobberen zonder dat het al te druk wordt: het is een aanrader.
Toch duurt het even voor we de stek vinden. Normaal rij je in Nederland op de lucht van
neopreen (en meer) af en dan sta je bij de stek. Ik geef ons, op de vroege woensdag ochtend
geen schijn van kans om deze methode te gebruiken. Wie schets mijn verbazing als ik al vier
mensen in sportief rubber naast de auto van Tauchschule Spandau zie staan. Langs een mooie
plas in een prachtige boomrijke omgeving. Er zijn toiletten, er is een mooie instapplaats dicht
bij de parkeerplaatsen kortom, een prima plek.
Nu is het snel in het pak, en gaan. De duik is een wat vreemde ervaring. Het zicht is redelijk,
maar de plantengroei is verbijsterend. Het hoornblad komt tot 1,5 meter onder de oppervlakte
en is heel dicht, veel dichter dan bij ons. Je duikt dus tussen het oppervlak en het plantendek
op maximaal een meter of twee. De plantengroei loopt door tot ca. zeven meter. Daarna houdt
alles ineens op. Wat bierflessen en schoenen en dan heb je het gehad (is het jullie ook wel
eens opgevallen dat je altijd schoenen tegenkomt?).
Het is dus een ondiepe duik tussen de planten. Naast het hoornblad zit er ook wat waterpest
met poliepen. Maar het is de Europese waterpest, en niet de Canadese waterpest die in onze
plassen zit. De eerste soort woekert veel minder en dus is het anders duiken dan thuis.
Tussen de planten zie je overal vis. De soorten zijn hetzelfde als bij ons: voorntjes, baars en
hecht.
"Hecht?" zal je zeggen? Ja echt, hecht. Want zo noemen Duitsers die lange groenige vissen.
Misschien kunnen wij ze, in hechte samenwerking, "See Am Grune Höhe" uitleggen dat
"snoek" een passendere naam is. Maar een beetje dikkoppen zijn die Duitsers wel. Bovendien
kom ik er onder water achter dat ze die bierflesjes wel erg ver kunnen gooien. Dus laten ze het
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Duikplaats

Knight's Town Harbour Rock

Duikwater

Provincie

Kerry

Aantal duiken

Land

Ierland

Kenmerken:

Atlantische Oceaan
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

16 Min 45
Stroming

Omschrijving Bootduiklocatie met de boot van Sandra Moriarty (Sandra@Divevalentia.ie). De rots in de
haven is begroeid met kelp. De stek is sterk kentering afhankelijk.
Route

Bootduiklocatie bij het eiland Valencia, voor de witte vuurtoren van Valencia Island

Commentaar

Zie www.divevalentia.ie
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Duikplaats

Koedijk

Duikwater

Provincie

Noord Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Geestmerambacht
32 Max. diepte
Zoet

Getijden

22 Min 1181
Stroming

Omschrijving Een stek om vooral eind zomer/najaar te duiken. Door vanaf de steiger pal noord te duiken
kom je op een (illegaal) banden spoor. Hier zit vaak vis. Vooral 's nachts de moeite. In het
ambacht is het zicht vaak slecht. Varieer wat in diepte om te kijken of het ergens goed zicht is.
Laat je niet afschrikken door negatieve verhalen of een slechte duik: deze plas is de moeite
waard.
Route

Je komt er door in Alkmaar vanaf de Huiswaarderbrug langs de oostkant van het Noord
Hollands kanaal richting Schoorl te rijden (noordelijk). Na Koedijk is er een afslag rechts
naar het Geestmerambacht (er staat een bord). Na enige tijd links het terrein op en
onmiddellijk weer links naar de parkeerplaats.

Commentaar

R. Moria favoriete plek is Geestmerambacht:
Bij Geestmerambacht is een duikstek met een diepte van 18 m en een mager zicht van 0,5 - 1
m. Hier is weinig te zien, maar ik denk dat ook dat vermeld moet worden. Als het zicht iets
beter is is het perfect om te oefenen en om kompas te zwemmen.
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Duikplaats

Koepeltje van Scharendijke

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Grevelingen
12 Max. diepte
Zoet

Getijden

21 Min 575
Stroming

Omschrijving Het koepeltje is in ieder geval een prima plaats voor conditie training. Bij de parkeerplaats
moet je eerst het duin over en vervolgens naar rechts over het strand. Duiken kan je er het best
langs de strekdam die loodrecht op het strand staat. Vooral 's nachts leuk. Pas wel op voor
fuiken.
Route

Rij vanuit Scharendijke onder het viaduct onder de Brouwersdam door de Rampweg op. Na
een paar honderd m is er rechts een parkeerplaats met een houten cafetarium.

Commentaar
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Duikplaats

Koffiehoek Tholen

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

5

Min 60

Stroming

Omschrijving Helaas, onder de deltawerken verdwenen. De stek was de meest zuidoostelijke duikstek van
Tholen.
Route
Commentaar

Pagina 191 van 442

Duikplaats

Koromacno

Duikwater

Provincie

Istrie

Aantal duiken

Land

Kroatië

Kenmerken:

Middellandse Zee
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

29 Min 65
Stroming

Omschrijving Op de camping is een van de vele inhammen van de Adriatische zee. Makkelijk te beduiken
vanaf het eind van de camping.
Route

Camping halverwege Rijeka en Pula op het schiereiland Istrie.

Commentaar
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Duikplaats

Kyan

Duikwater

Provincie

British Columbia

Aantal duiken

Land

Canada

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

22 Min 55
Stroming

Omschrijving Leuke rotsformatie die in de loop der eeuwen is in/doorgesleten. Veel via, qua macro iets
minder interessant.
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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Duikplaats

La Jolla

Duikwater

Provincie

California

Aantal duiken

Land

Verenigde Staten

Kenmerken:

Pacific Ocean
3 Max. diepte
Zoet

Getijden

31 Min 150
Stroming

Omschrijving Duiken vanaf het strand. Het strand is bereikbar vanaf de Av. De Ocean. In ket begin is het
tamelijk ondiep, maar naar links, richting La Jolla cove loopt het al snel op tot > 30 m. Er is
veel kelp waar tussendoor gedoken kan worden
Route

Ga vanuit San Diego noor naar La Jolla. Daar is het langs de oceaan

Commentaar

One of the spots we tried out was La Jolla Cove near downtown La Jolla. This is one of the
more popular dive spots in the San Diego area, and for good reason. The entry is both
picturesque and protected, and the cove offers very easy access to very good diving. Good,
shallow diving may be found only a short distance from shore.
The bottom near shore is rocky and is covered with a thick layer of kelp, most notably,
featherboa kelp. This is a great place to snorkel since many garibaldi and kelp bass find
homes among the swirling mass of kelp. Depths are mostly less than ten feet.
After one swims past the shallow rocks the bottom drops to about 20 feet and very gradually
drops to about 40 feet. The rock bottom is mostly flat with ledges and rock piles. In the
crevices within the rocky areas hide numerous lobsters, abalone and fish. Since La Jolla Cove
is a reserve, none of these animals may be disturbed; consequently, this is a great place to
photograph these game animals. Yes, they know they live in a reserve and you can't touch
them.
The low-profile rocky reef is covered with encrusting invertebrates - golden gorgonia,
sponges, and tunicates. Also, along the rocks are found numerous nudibranchs, navanax,
shrimp and crabs. This is a good place to find horn sharks.
The rock bottom is being eroded away by a horde of boring clams. These industrious animals
rasp away at the soft rock with their shells until they make a burrow a foot or more deep.
Many rocks are so weakened by the honeycombed burrows that they are easily broken up by
winter storms. Pieces of shale with neatly drilled holes, which are often washed up on the
beach, are the handiwork of these clams.
If you have the energy and want to swim out 300 yards to the right you will find a mostly sand
bottom with a few angel sharks and halibut. However, if you swim 300 to 400 yards around
the point to the left you will find a large kelp bed where the bottom drops off to about 60 feet.
While the marine life there is similar and just as abundant as points inshore, the visibility will
be a bit better.
The only difficult part about diving La Jolla Cove is finding a place to park. While there are
plenty of spaces, divers share them with swimmers, sun worshipers, and picnickers. They tend
to fill up early. My advice is to arrive before 7 a.m. on weekends or dive the spot on
weekdays. However, once in the water you'll find the diving relaxed and uncrowded.
Special considerations: While there is plenty of parking spaces, you are sharing them with
many other beach goers. Plan on arriving before 7 a.m. to get a parking spot near the entry on
weekends or dive the cove on weekdays. Watch for rip currents and breaking waves in
shallow areas.
Bruce Watkins:
La Jolla Cove
Like most Northern California divers, when I head south I normally hop on one of Southern
California's charter boats. However, on a recent trip to San Diego I had the pleasure of trying
out a few of the area's beach dives. I was pleasantly surprised by the quality of diving that I
found.
One of the spots we tried out was La Jolla Cove near downtown La Jolla. This is one of the
more popular dive spots in the San Diego area, and for good reason. The entry is both
picturesque and protected, and the cove offers very easy access to very good diving. Good,
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Duikplaats

Lange Jap

Duikwater

Provincie

Noord Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Twiske
70 Max. diepte
Zoet

Getijden

35 Min 2663
Stroming

Omschrijving Grote plas met prima parkeerplaats en veel ruimte om te water te gaan. Alle andere Noord
Hollandse duikers weten dit trouwens ook. Toch is Twiske de moeite. In de winter zit de vis
erg diep, wie dan wat wil zien ontkomt er niet aan om in de kou naar 20 - 25 meter te duiken.
's Nachts is het altijd de moeite. Er zijn een aantal oefenplatforms, aangelegd door duikshop
Down Under. Bij het 10m platform zit een bak waarin je met elkaar kunt praten (pas op voor
vuile lucht). Aan dit platform is ook wat extra troep: toilet, wastafel etc. Leuk om eens een
keer langs te zwemmen. Tussen de plarforms in heeft Downunder de nodige vermakelijkheid
aangebracht zoals een houten haai, een spinkrab en verschiilende verkeersborden. Vooral het
richtingbord is handig als je halverwege besluit naar de Rode Zee of Bartlehiem te willen. In
2007 is er een parkeerregeling ingesteld. Voordeel is dat het iets rustiger is geworden, nadeel
dat je € 3,50 per duik kwijt bent.
Route

In Noord Holland bij het dorp Den Ilp ligt het recreatiegebied 't Twiske met een recreatieplas.
Vanaf de A7 afslag Purmerend zuid volg borden centrum. Hier staat 't Twiske al aangegeven;
volg verder de witte ANWB borden.
Of vanaf de Ring Amsterdam (A10) afslag Kadoelen. Bij de afrit linksaf (Landsmeer), daarna
met de bocht mee naar rechts. Daarna lang rechtdoor, door den Ilp heen. Negeer Twiske
bordjes in Den Ilp, wacht tot je door de plaats heen ben. Daarna, na een brug, rechts het
recreatiegebied in.

Commentaar

Rob Heijink favoriete plek is 't Twiske: In Landsmeer, even voor Den Ilp, is een duikcentrum,
cq vulstation, cq cafetaria bij duikcentrum Down Under. De plas is tot zo'n 38 m diep met een
zicht van 2 tot 5 m. Er zijn twee o.w. plateaus op 12 en 20 m. Je kan er heel eenvoudig te
water vanaf de steigers. Er is een 'vuilnisbelt' met oude fietsen e.d. en aardig wat vis: baars,
snoek. Goede oefen stek.
Arie van Bijsterveldt: Prachtige duikstek met twee duikplatforms, eentje op ± 9 meter diepte
en eentje op 22 meter diepte. Een duikstek met heel veel snoekbaars, paling en snoek. Het
diepste punt ligt rond de 44 meter. Er is een vulstation in de buurt. Dit vulstation ( Down
Under ) in landsmeer is ook op zaterdag en zondag open. En beschikt tevens over een Nitrox
vulmogelijkheid. Men kan in het twiske duiken boven een oude afval stort plaats van begin
1900. Hier wordt nog regelmatig wat gevonden, bijvoorbeeld delfts blauwe borden en
dergelijke. .
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Duikplaats

Lanzac

Duikwater

Provincie

Lot

Aantal duiken

Land

Frankrijk

Kenmerken:

Dordogne
19 Max. diepte
Zoet

Getijden

6

Min 723

Stroming

Omschrijving Door Souillac stroomt de rivier de Dordogne en bij de Pont de Lanzac gaat de weg over deze
rivier. De eenvoudige camping staat pal langs het water (de camping wordt ook veelvuldig
wordt bezocht door kanoërs). In augustus is deze rivier 1 tot 6 m diep. Nu komt niemand op
het idee om in een rivier van maximaal 6 m te gaan duiken. Dit is een misvatting. Weliswaar
is het duiken in een stromende rivier niet zonder risico, maar er is heel veel te zien, te meer
omdat de rivier tot Souillac erg schoon is (ook volgens officiële instanties).Tijdens het duiken
moet je er alleen op letten dat je niet met volle snelheid op een rots, of in een tak zwemt.
Iedereen die ooit de Ourthe heeft gezwommen weet wat ik bedoel. (En voor iedereen die de
Ourthe niet heeft gezwommen/gedreven ligt er nog een taak).
Een nadeel is dat je met de stroom mee moet duiken, dus voordat je het water in stap moet je
eerst een paar honderd m stroomopwaarts, maar misschien wil iemand je wel brengen. Duik in
ieder geval rond de pijlers van de brug. Het is daar wat dieper en er zitten grote palingen en
snoekbaarzen. Door de geringe diepte verbruik je nauwelijks lucht. Met mijn 10 en 12 liter
heb ik ruim 3,5 uur in het water gelegen.
Wie niet wil driften kan alleen rond de pijlers van de brug duiken. Onmiddellijk achter de
pijlers is geen stroming, of zelfs tegenstroom. Daar kan je goed stroomopwaarts zwemmen.
Omdat de vissen er ook gebruik van maken is er een goed argument om deze methode te
gebruiken.
Route

Deze camping ligt aan de grens van het plaatsje Souillac, pal langs de N20 die van Parijs naar
het zuiden gaat. Rij door het stadje richting zuiden. Onmiddelliijk na de bogenbrug ligt rechts
de camping Pont de Lanzac. Ga bijvoorbeeld daar te water.

Commentaar
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Duikplaats

Lessins

Duikwater

Provincie

Brabant

Aantal duiken

Land

België

Kenmerken:

Leisteengroeve
3 Max. diepte
Zoet

Getijden

24 Min 101
Stroming

Omschrijving Voormalige leisteengroeve, wordt beheerd door een CMAS club. Onder water zijn met
draden van Ariadne routes uitgezet op verschillende diepten. Er zijn o.a. huisjes te zien. Het
zicht is goed. Juiste schrijfwijze is Lessines
Route

Zie kaartje.

Commentaar

Deze steengroeve doe 54 meter proef, en is van de EPSM gebruiken.
Duiken elke zondag vanaaf 10u00.
Voor de uitwendigen duikers van EPSM, u kom met een uitnodiging.
Voor inlichtingen u kan bellen.
Pour les plongeurs affiliés à un autre club : http://users.skynet.be/epsm/index.html
Les plongeurs affiliés à d'autres clubs on la possibilité de venir plonger dans notre centre de
plongée de Lessines.
Pour l'organisation de vos plongées, il est nécessaire prendre rendez-vous en téléphonant au
n° suivant : 0475 / 45 60 48 chez Marc Allemeersch.
Dernière mise à jour le 23 novembre 2002.
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Duikplaats

Levensstrijd

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
38 Max. diepte
Zoet

Getijden

8

Min 1845

Stroming

Omschrijving Een ondiep stek met over het algemeen nauwelijks stroming. Perfecte nachtduik locatie. Ook
de zandplaat is dan de moeite waard, i.t.t. wat de meesten denken. Ga bij voorkeur bij het 2e
hekje te water. Je kunt er onafhankelijk van het tij duiken, maar alleen bij HW kom je het
water makkelijk in/uit. Maar let op, soms stroomt het er stevig (afhankelijk van de wind)
Route

De duikstek Levensstrijdweg ligt bij Zierikzee. Op de rotonde bij Zierikzee neem je de weg
richting Renesse, Burg Haamstede. Bij de eerste stoplichten ga je linksaf Zierikzee weer in.
Deze weg blijf je volgen, tot je op een kruising het bord centrum, naar links, aangegeven ziet
staan. DIE NEEM je NIET!Je steekt de kruising nog even over, maar direct daarna volgt een
klein weggetje naar rechts, naar de bus parking. Dit weggetje neem je wel! Blijf deze weg
volgen, langs de camping, langs de haven, dus ook voorbij het parkeerterrein bij de haven.
Aan het eind, ga je vlak voor een hek naar rechts. Ook deze weg weer blijven volgen tot bij de
dijk. Daar vind je een groot parkeerterrein.

Commentaar

Guido Selling schrijft over Levensstrijd: Het is er ongeveer 6 m diep en een zicht van 0,5 - 1
m. Door de geringe diepte is deze plek alleen bij HOOGWATER te beduiken. Je gaat de trap
op en dan linksaf de dijk volgen. Rechtsaf is ook naar een duikstek, Lokkersnol. Even netjes
door het schapenhek, gooi niet met het hekje, want dat kan kapot!, loop dan zover als je zin
hebt langs de dijk. Hoe verder des te minder kans om andere duikers tegen te komen. Glibber
dan voorzichtig de dijk af. En zwem onderwater terug langs de dijk. Het heeft geen zin om
van de dijk weg te zwemmen, want dan blijf je net zo diep en ziet alleen zand.
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Duikplaats

Lézardrieux

Duikwater

Provincie

Bretagne Côte d’Armor

Aantal duiken

Land

Frankrijk

Kenmerken:

Trieux
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

6

Min 20

Stroming

Omschrijving Duikstek in de mond van het estuarium van de rivier de Trieux. Duik uitsluitend bij
kendtering. Er is hier een enorm getijdenverschil. De stek ligt tegenover een eilandje in de
brede rivier. Je kunt ook een klein stukje driftduiken. Geen beginnersstek
Route

Rij van Perros Guirec via de D785 richting Paimpol. Ga bij Lézardrieux over de brug. Hierna
onmiddellijk links. Na circa 900 m staat rechts een oude kapel en links 4 moderne huis. Ga na
deze huizeb links af, de Rue de Trieux. Na enige tijd daal je af naar het estuarium, houdt
daarbij steeds links aan. De stek is bij de EMA.

Commentaar

Er ligt een wrakje, maar respecteer het tij

Pagina 199 van 442

Duikplaats

Limone sul Garda

Duikwater

Provincie

Brescia

Aantal duiken

Land

Italië

Kenmerken:

Gardameer
4 Max. diepte
Zoet

Getijden

40 Min 170
Stroming

Omschrijving Duiken in het gardameer (Lago di Garda) is waarschijnlijk overal mogelijk waar je het water
kunt bereiken. Zij het dat de Zuidkant op een aantal plaarsen ondiep is. Mogelijk is het wat
gevaarlijk om er bij Peschierra del Garda in te stappen, omdat het meer daar leeg loopt, maar
verder is het ok. Er zijn langs het meer een aantal duikcentra. De Noordkant van het meer kent
een steile bergen, vooral tussen Riva en Gargano. De helling zet zich onder water snel voort,
dus je zit heel snel heel diep. Dat is nergens voor nodig, want het mooiste stuk is tot 10 m en
daar is ook de temperatuur het aangenaamst. Wat dieper zit wel meer paling, die niet de
bodem in kan, en dus vooral hard zwemmend vlucht. Het water is behoorlijk helder (er zit wel
veel "stof" in), en het daglicht dringt tot grote diepte door.
Route

Route: O.a. A22 Brennerpas Verona. Afslag Trento Centro. Neem hier de 45 bis naar Arco en
Riva. In Riva de 45bis blijven volgen. Na een aantal tunneltje kom je in Limone sul Garda.
Kies hier de afslag van de camping Nanzel op de Via VI Novembre 3.

Commentaar
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Duikplaats

Lith

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Lithse Ham
10 Max. diepte
Zoet

Getijden

25 Min 490
Stroming

Omschrijving De Lithse Ham is volgens kenners in het voor en naseizoen mooi. Anders is het zicht matig.
Aan de rand van de plas staat het clubhuis van duikvereniging Lith. Zij hebben achter het
clubhuis een perfecte ingang in de plas gemaakt met bankje en betonplaten. Recht tegenover
de instapplaats vind je op 10 meter een kajuitbootje dat het vertrekpunt vormt van een puin
spoor met een bus (op 13.8 meter, bij de instappplaats linksaf.), WC-pot en een bestelauto
(Bedford). Opweg er heen kom je langs de schep van een shovel die op zijn kant staat. Het
clubhuis is op donderdag avond open. Bij het clubhuis van duikvereniging Lith zijn de
parkeerplaatsen.
Route

Vanuit Tiel A15 bij Echteld richting Oss, over de Willem Alexanderbrug. Na de brug rechts
af richting Dreumel (N322) Doorrijden tot afslag veerpont Lith. Na met de pont de Maas
overgestoken te zijn rechts af het dorp in. Daar zie je veel flitspalen en borden naar de Litse
Ham. Daar zie je al snel de parkeerplaatsen.

Commentaar

Dit mooiste rivierpark van Nederland ligt niet alleen in een bijzonder fraai gebied, maar
beschikt bovendien over voorzieningen om van te watertanden. Uitgestrekte zandstranden,
schoon zwemwater, bijzondere mogelijkheden om te duiken of te vissen en een uitstekende
aansluiting op schitterende wandel- en fietsroutes langs Maas en Waal. Op ons zonneterras
met fascinerend uitzicht over de jachthaven geniet u van de levendigheid van de activiteiten
die zich om u heen op het water afspelen
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Duikplaats

Livorno, Calafuria

Duikwater

Provincie

Toscane

Aantal duiken

Land

Italië

Kenmerken:

Middellandse Zee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

18 Min 35
Stroming

Omschrijving Duiken vanaf de kant is in Toscane goed mogelijk. Er zijn drie problemen:
1. Hoe raak ik mijn auto kwijt (duik niet in het weekend of na 17.30 uur).
2. Hoe bereik ik het water (klimmen, en bedenk dat Bretagne vaak erger is)
3. Hoe kom ik het water in en uit. (Bij teveel golfslag niet duiken)
Verder is het een mooie, langzaam aflopende bodem die doet denken aan gestold lava met
veel speten, gangen en gaten
Route

Route SS1 (Via Aurelia km 300) Livorno Roma. De weg daalt op een gegeven moment naar
beneden. Er is een oude vuurtoren en een restaurant Calafuria. parkeer even ten noorden van
het restarant. Als je de brug bij Il Romito passeert ben je te ver.

Commentaar
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Duikplaats

LlaFranch

Duikwater

Provincie

Costa Brava

Aantal duiken

Land

Spanje

Kenmerken:

Middellandse Zee
3 Max. diepte
Zoet

Getijden

25 Min 160
Stroming

Omschrijving In LlaFranch kan je naast het strand prima van de kant duiken, vooral aan de noordkant van
de plaats. Daar iedereen hier bootduiken maakt, is de kust tamelijk rustig.
Route

LlaFranch ongeveer 25 km's van Estartit.

Commentaar

It's a small, but very nice, town. It's located at a small bay. Just outside the village is campingplace with his own diving operation. In the center of the town is a small dive-centre called
"Triton diving". The owners are Emilio Agusti and Lotti Haaksma. They speak differend
languages (for instance: Dutch, Englisch, Spanisch and German). The sphere is very kind. The
maximum number off divers is limited at 18. Most off the time the you are diving with less
than 18. All dives are boat-dives. Diving in this area is great. Lots of fish, reefs and coral. For
instance: Murene, Conger eel, Scorpion-fish, Moon-fish, Barracuda and many different
species off coral. The best dive-sites in the area are Ullastre I, II and III, the Boreas wreck
near Palamos, the wall of Begur (SUPER), the Tamariu reef and the Hormigas islands.
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Duikplaats

Llançà

Duikwater

Provincie

Costa Brava

Aantal duiken

Land

Spanje

Kenmerken:

Middellandse Zee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

10 Min 35
Stroming

Omschrijving Rotspunt even ten noorden van de plaats. Veel afzonderlijke rotsen. De rotsen zijn geheel
bezaaid met zeeëgels. Na een paar honderd meter begint het zandstrand. Aardige stek.
Route

Neem vanaf de Spaans/Franse grensplaats Portbou de N260 naar het zuiden. Llançà ligt op
het punt waar de N260 de kust verlaat. Direct bij de afslag Llanca kan je duiken.

Commentaar
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Duikplaats

Lokkersnol

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
5 Max. diepte
Zoet

Getijden

26 Min 251
Stroming

Omschrijving Samen met Kistersnol ook wel Borredamme genoemd. Loop nadat je bij Borredamme via de
stenen trap de dijk over bent gegaan naar links. Aan het eind van de kom is een strekdam waar
het goed duiken is. Deze stek is ook te bereiken door vanaf Levensstrijd naar rechts te lopen.
Route

Westelijk van Zierikzee (A59) de afslag "Zierikzee busstation" nemen. 2e weg rechts,
Haringvlietstraat. Rechts de Grevelingenstraat. Bij de Aldi links de doodlopende Boerenweg.
Deze uitrijden.

Commentaar
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Duikplaats

Looe-West, Hannafore Point

Duikwater

Provincie

Cornwall

Aantal duiken

Land

Groot-Brittanië

Kenmerken:

Atlantische Oceaan
5 Max. diepte
Zoet

Getijden

9

Min 195

Stroming

Omschrijving Deze duikstek ligt vlak bij een duikcentrum. Het is aan te raden om er bij hoogwater te
duiken, je kunt dan het makkelijkst te water. Duiken voorbij de havenboei is verboden. De
stek is ondiep. Er is ook nauwelijk stroom. Bij hoogwater is de stek via pad en trapje goed te
bereiken. Ondanks de geringe diepte is er heel veel te zien.
Route

Rij via de A387 van East Looe in de richting Polperro. Ga onmiddellijk na de brug tussen
East en West Looe links af. Deze weg loopt langs de haven en vervolgens langs de kust. Ga
bij de eerste gelegenheid via het pad naar het water.

Commentaar
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Duikplaats

Loswal

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oostvoornse Meer
24 Max. diepte
Zoet

Getijden

28 Min 1160
Stroming

Omschrijving Vanaf de Loswal is het zeker niet onaangenaam duiken. Er ligt tamelijk veel troep op de
bodem, waar onder het wrak van de Archimedes, dit wrak is voorzien van een boei.Het ligt in
stukken op diepten van 14 (laadruimte voor, dekplaten), 17 (motorhuis, plaats boei) tot 20 m
(laadruimte achter). Bij de Loswal kan je makkelijk te water en het zicht is altijd goed. Een
duidelijk nadeel van de Loswal is de populariteit: het is er altijd druk. Andere "evenementen"
zijn een bandenparcoers, een ANWB wegwijzer, een laadbak en het wrak van de
Amsterdamned.
Route

De duikstek is bereikbaar door via Rotterdam de Havens 9000 te volgen dan komen er vanzelf
de borden richting Oostvoornse meer. De meest westelijke duikstek is op de recreatieweg de
derde afslag links, Slag Baardmannetje.

Commentaar

Paul Goederond vertelt verder over de 3e stek bij Oostvoorne:
Hier liggen verschillende interessante wrakken nl. de Archimedes die ligt van de bolder af op
295 graden op 16 m diep er is ook een boei aan het wrak vastgemaakt aan het motorblok, dan
is er de titanic die ligt op 9 m en op kompaskoers 120 vanaf de bolder deze twee zijn gepeild
links naast de kade, rechts van de kade op 115 graden ligt dan nog de Amsterdamed op 12 m,
verder zijn daar forellen te zien, zelf heb ik er laatst een tarbot gezien en zalmforel. Leuke
plaats dus.
Ook heb ik nog een aardige duikstek ontdekt in het Oostvoornse meer, er natuurlijk al heel
wat over geschreven, maar die plekken gaan allemaal over de noordoever. Er is op de
zuidoever recht tegen over Adventure Diving kompas pal zuid vanaf de duikschool op 15-17
m een prachtig wrak, het is een V.O.C. schip dat ongeveer 3x zo groot is als die van de
noordoever. Het enige nadeel is dat je aardig wat moeite moet doen om het te bereiken, twee
mogelijkheden zijn, of je peddelt met een bootje naar de overkant, zwemmen is namelijk te
ver, of je gaat aan de andere kant van het meer te water, maar dat is weer een hele tippel, daar
moet je dus net zo lang doorlopen totdat je Adventure Diving precies noord ziet, te water
gaan en naar 15-17 m gaan, als je dit zo doet en je maakt een bocht oostelijk dan zie je het
wrak vanzelf, echt prachtig. En niet veel mensen weten dit. Wel ga ik met m'n buddy er
binnenkort een boei aan vast maken zodat het iets makkelijker te vinden is.

Pagina 207 van 442

Duikplaats

Luinjeberd

Duikwater

Provincie

Drenthe

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Zamdput Lùnbert
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

13 Min 45
Stroming

Omschrijving Lùnbert (Fries) of Lunjeberd (Nl) wordt door elkaar gebruikt. Het is een grote zandwinput.
Het veenwater laat nauwelijks licht door. Daardoor is het een zeer donkere put met heel
weinig planten. Na het wegzuigen van het zand zijn alleen kleiwanden blijven staan, en die
zijn bijzonder leuk. Op grotere diepte is het zo donker dat je weinig tot niet aan je lamp hebt.
Op zich is dit een stek die zeker de moeite van een duik waard is.
Route

A32 neem je afslag 12, Heerenveen Centrum. Vanaf de afrit richting De Knipe. In de eerste
bocht naar rechts links af het industrieterrein op, de Mercurius. De straatnaam veranderd in
Terbant in de Aengwirderweg. In Luinjeberd direct na het café ''Onder de Linden'' links af de
Bornego op. Deze weg volg je totdat je in een flauwe bocht naar links rechts af kunt slaan de
P.G. Otterweg op. Deze weg maakt na ongeveer 200 meter een bocht naar rechts. Je gaat hier
echter rechtdoor de Schoolweg op. De Schoolweg is een gravelpad. Na nog een 200 meter
vindt je ruimte om je auto te parkeren.

Commentaar

Michel Visser zijn favoriete plek is Luinjeberd:
Deze plas, een oude zandafgraving, is geschikt voor iedereen. De plas is meer dan 20 m diep
en heeft een zicht van 2-5 m. Liefhebbers van nachtduiken komen hier op een diepte van +/- 2
t/m 7 m diverse soorten vis tegen. (Paling, Snoek, Baars). Op een diepte tussen de 7 en 10 m
is het hier erg grillig. Het lijkt net alsof je langs hele hoge muren zwemt. Verder naar het
midden toe licht er een gat van 20 m. Volgens de geruchten moet er nog een put van 30 m
zijn. Deze hebben wij nog niet gevonden.
Eric:
Deze oude zandafgraving, is geschikt voor iedereen. Liefhebbers van nachtduiken komen hier
op een diepte van +/- 2 t/m 7 m diverse soorten vis tegen. (Paling, Snoek, Baars). Op een
diepte tussen de 7 en 10 m is het hier erg grillig. Het lijkt net alsof je langs hele hoge muren
zwemt. De zandput is uitgegraven uit veengrond. Dit heeft tot gevolg dat het water bruin van
kleur is. De put wordt door veel duikers als kil en donker ervaren omdat het op 10 meter
diepte aardedonker is. De put is in het verleden nogal lomp uitgezogen waardoor er
schitterende steile wanden van soms een paar meter hoogte ontstaan zijn. Als je langs deze
wanden zwemt waan je je in de Grand Canyons omdat de verschillende aardlagen mooi
zichtbaar geworden zijn. De maximale diepte van de plas bedraagt ongeveer 17 meter. In de
zomer wil het bij de instap nogal eens druk zijn met dagjesmensen. Op zondagen wil het
nogal eens druk met zijn met andere duikgroepen. Op zomerse dagen is het druk met
zwemmers en zonaanbidders. Hierdoor is het lastig om de auto dicht bij het water te parkeren.
Bij het duiken is deze plas is het eigenlijk noodzakelijk dat je een duiklamp meeneemt omdat,
zoals gemeld, donker kan zijn is deze plas.
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Duikplaats

Lultzhausen

Lac de Haute Sûre
1 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Luxembourg

Kenmerken:

Zoet

Getijden

17 Min 25
Stroming

Omschrijving Stuwmeer in de Sure. Matig zicht. Het is niet mogelijk je auto in de buurt van de stek te
parkeen, dus het is een kwestie
Route

GPS coordinaten: LA HAUTE SURE - LultzhausenUser WaypointN49 54.418 E5 53.372318
m

Commentaar
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Duikplaats

Maarsseveen

Duikwater

Provincie

Noord Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Maarsseveense Plassen
122 Max. diepte
Zoet

Getijden

30 Min 5566
Stroming

Omschrijving Het duikcentrum Maarsseveense Plassen kan alleen op afspraak worden bezocht. Een duik
kost €3,50. De bezoekende vereniging moet een duikleider meenemen. Bij het duikcentrum is
onder water een kunstmatig bouwwerk van autobanden aangelegd met een kasteel, piramide,
bergen en verbindende paden. Onderweg zie je o.a. een houten haai, een kunstmatig bos en
wat kleine wrakken. De bodem heeft ter plaatse een aantal aardige heuvels. Het is echter ook
bijzonder aardig om het officiële duikgebied te verlaten en langs de rietkraag te duiken. De
plas is zeker 20 jaar gebruikt voor de praktijkexamen van het hoogste NOB-brevet. In 2009
wordt het nieuwe NOB centrum geopend.
Aan de Westbroekse kant van de plas zit een Padi duikcentrum (Bhudda). Hier is het een
kwestie van €3,50 betalen en je brevet afgeven. Ook aan deze kant is een enorme speeltuin
onder water gebouwd. Voor een keer is het leuk. Het Padi centrum heeft karretjes waarmee je
je spullen van de parkeerplaats naar het centrum kan slepen. Daar zijn dan vervolgnes wel
droge omkleedplekken (zijldoek tenten), een beperkte kantine en douches. Je kan er ook
vullen. Het centrum heeft voor najaar 2009 nieuwbouw gepland.
Route

A2 richting Amsterdam, Afslag Utrecht Noord (N230). Daar derde afslag, Maarsseveense
Plassen. Kruising bij afrit oversteken, dan de borden duikcentrum volgen.
Andere kant: bij kruising linksaf, tot je rechtsaf de plaats weer uit kunt rijden
(Maarsseveensevaart). Neem de Oudendijk en rij door tot je rechts parkeerplaatsen ziet.

Commentaar
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Duikplaats

Maasbommel

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Gouden Ham
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

8

Stroming

Omschrijving Recreatiegebied ligt aan de Hamsestraat in Maasbommel. Entree verplicht.
Links van de ingan te water. Maximale diepte een meter of 8. Niet heel boeiend
Route

Hamsestraat Maasbommel

Commentaar
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Min 65

Duikplaats

Maasland

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Bonevliet
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

3

Min 120

Stroming

Omschrijving Riviertje bij Maasdam. Werd vooral gebruikt als oefen locatie voor snorkel oefeningen etc.
van Baraccuda den Haag. Als duikstek alleen interessant voor ijsduiken. (maar dan is het
beter dat je er al eens geweest bent).
Route

Snelweg Rotterdam/Hoek van Holland, afslag Maassluis. Het Bonevliet loopt tamelijk dicht
langs de snelweg.

Commentaar
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Duikplaats

Maastricht

Duikwater

Provincie

Limburg

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Maas
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Leuk voor snorkeltocht door de stad
Route

Vertrek bij Hoge kanaaldijk.

Commentaar
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1

Min 60

Stroming

Duikplaats

Maasvlakte, centrale

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Noordzee
5 Max. diepte
Zoet

Getijden

8

Min 185

Stroming

Omschrijving De stek was vooral bekend vanwege de koeltunnels van de afvalverwerking Rijnmond. Hier
kon je onder de weg door zwemmen. Omdat het koelwater wat warmer is, zit er veel vis. Het
is ondiep, en het zicht is vaak slecht. Op zich is het wel een ervaring. Pas wel op bij de
koelpijpen, sommige lopen dood!!!
Tijdens de ontwikkeling van de maasvlakte centrale en het sluftergebied is de stek verdwenen.
Het is geen groot verlies.
Route

Zie Loswal. Rij nog verder door tot bij de Afvalverwerkingscentrale.

Commentaar
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Duikplaats

Makawide Pier

Duikwater

Provincie

North Sulawesi

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Straat van Lembeh
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving
Route

Bootduiklocatie nr 19

Commentaar
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20 Min 75
Stroming

Duikplaats

Makokokwe East

Duikwater

Provincie

Pwani

Aantal duiken

Land

Kenia

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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14 Min 62
Stroming

Duikplaats

Makokokwe West

Duikwater

Provincie

Pwani

Aantal duiken

Land

Kenia

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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16 Min 60
Stroming

Duikplaats

Manado Abang Point

Duikwater

Provincie

North Sulawesi

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Zee van Celebes
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Stijle wand.
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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19 Min 64
Stroming

Duikplaats

Manado Black Rock

Duikwater

Provincie

North Sulawesi

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Zee van Celebes
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

22 Min 70
Stroming

Omschrijving Genoemd naar de zwarte vulkaan rotsen die bij laagwater droog vallen, Even rechts van het
duikresort Thalahassa bij Manado. Zandbodem die langzaam afloopt tot een meter of dertig
waarbij er langzaam steeds meer begroeide rotsen ontstaan.
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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Duikplaats

Manado City Extra

Duikwater

Provincie

North Sulawesi

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Zee van Celebes
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

20 Min 76
Stroming

Omschrijving Duikkstek aan de zuidelijke kant van de stad Manado, bootduiklocatie. Het is een
langzaamaflopende zandhelling. Muck diving
Route

Bpptduiklocatie

Commentaar
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Duikplaats

Manado Gabet Pont

Duikwater

Provincie

North Sulawesi

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Zee van Celebes
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Duikstek "rechts" van Thalassa Duikcentrumop Noord Sulawesi. Koraalwand
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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21 Min 68
Stroming

Duikplaats

Manado Thalassa

Duikwater

Provincie

North Sulawesi

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Zee van Celebes
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

2

Min 70

Stroming

Omschrijving Getijdengebied voor het Thalassa resort. Daarna volgt het huisrif. Leuk om te snorkelen
tussen de mangroven
Route

Aan eind van de steiger

Commentaar
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Duikplaats

Manado White Cross

Duikwater

Provincie

North Sulawesi

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Zee van Celebes
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Bootduiklocatie. Mooi koraal
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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23 Min 55
Stroming

Duikplaats

Manado White Cross 2

Duikwater

Provincie

North Sulawesi

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Zee van Celebes
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Naast WC1
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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15 Min 60
Stroming

Duikplaats

Mandelieu

Duikwater

Provincie

Cote d'Azur

Aantal duiken

Land

Frankrijk

Kenmerken:

Middellandse Zee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

6

Min 45

Stroming

Omschrijving Duiken kan per boot vanuit de haven van Mandelieu. De winkel zit op het strand naast het
Casino/Hotel Royale. Snorkelen kan langs de kunstmatige duikjes langs het strand. Het water
is erg vervuild, maar er zit veel vis. Alleen leuk als je er toch bent
Route
Commentaar
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Duikplaats

Mariazell

Duikwater

Provincie

Styrmark

Aantal duiken

Land

Oostenrijk

Kenmerken:

Erlaufsee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

22 Min 50
Stroming

Omschrijving Diep (tot 38m) bergmeer. Als heel snel erg koud, helling loopt stijl af. Veel resten van
bomen/boomstronken. Er zijn wat zaken uitgezet, zoals kabouters en herinneringsbordjes.
Ook een grafmonument voor Reinhard Sailer 1957 - 1999. Alleen dicht langs de kant
begroeiing. Voor de stek is een kaart van de Oostenrijkse duikbond verplicht, er wordt
gecontroleerd. Deze is te kopen in de nabij gelegen Harry's Tauchshop.
Route

Langs de L112, Onmiddellijk zuid-west bij het meer. Duik locatie staat goed aangegeven.

Commentaar

Zum Gedenken an unseren Freund und Tauchlehrerkollegen "Rocky" Reinhard Sailer, der im
Jänner 1999 tragisch ums Leben kam, hat der Tauchclub Krems in Zusammenarbeit mit
Harry's Tauchschule im Erlaufsee in einer Tiefe von 7,5 Metern ein massives Marmorkreuz
mit gravierter Inschrift aufgestellt.
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Duikplaats

Mastwijk

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Mastwijkse Plas
9 Max. diepte
Zoet

Getijden

16 Min 350
Stroming

Omschrijving De Mastwijkse duikstek is een omstreden plas, soms mag je er wel duiken, soms niet. Soms
wordt er door een beroepsvisser gewerkt, soms ook niet. Toch is het een aardige duikstek. De
laatste jaren heb ik geen zin meer over het hek te klimmen……
Route

Plas lgt bij Montfoort tussen de N228 en de Mastwijker dijk.

Commentaar
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Duikplaats

Maurik

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Eiland van Maurik (Nederrijn)
7 Max. diepte
Zoet

23 Min 380

Getijden

Stroming

Omschrijving Er zijn de nodige verhalen over die uiteenlopen van "het is niets/je ziet niets" tot een boeiende
plas. De plas staat in open verbinding met de Rijn en dat is waarschijnlijk een garantie voor
sterke wisseling in zicht. De plas is enorm groot en je kan er op verschillende plaatsen in.
Deze beschrijving gaat over de parkeerplaats bij de camping, dat vroeger wel "het
surfstrand"werd genoemd. Je moet betalen om op deze plaats te komen. De toegang kan met
dezelfde parkeerkaart als die voor de Beldert (Recreatieschap Over Betuwe). Doordat de plas
een open verbinding heeft met de Rijn is er veel pleziervaart. En daardoor ligt er veel troep op
de bodem.
De bodem structuur is ter plekke weinig boeiend, het loopt langzaam af. Dat lijkt leuk, maar
voor je het weet zit je tussen de boten, dus pas op.
Los van de boten een aardige beginnersstek. Weinig gecompliceerd. Let wel op: het langzaam
aflopen duurt lang. Je komt uiteindelijk op dieptes van > 20 m.
Route

Vanaf Tiel de N835 naar Eck en Wiel, hier naar links (Rijnstraat) naar de plas.
Recreatiegebied staat goed aangegeven

Commentaar
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Duikplaats

Maurik - Camping Loswal

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Eiland van Maurik (Nederrijn)
6 Max. diepte
Zoet

Getijden

10 Min 360
Stroming

Omschrijving Camping de loswal moet het hebben van zijn plezier haven. Klagen over het grote aantal
boten is dan ook zinloos. Maar als je er iemand kent is duiken er 's avonds en 's nachts er
zeker leuk. Dankzij de pleziervaart is er nogal wat puin onderwater.
Route

Rijnbandijk 36, 4021 GH Maurik

Commentaar

Pagina 229 van 442

Duikplaats

Middenfart, Hindsgavl Slot

Duikwater

Provincie

Funen

Aantal duiken

Land

Denemarken

Kenmerken:

Oostzee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

19 Min 45
Stroming

Omschrijving Deze stek is niet bijster spectaculair. De stroming is redelijk te doen. Het aardigst is het om
een stuk stroomopwaarts te lopen en er een driftduik te maken. Denk wel om de duikvlag.
Route

Zie ook Middenfart, Spoorbrug. Rij in Middenfart over de Brovejen richting Spoorbrug.
Neem de een na laatste afslag naar links, de Hindsgavl Alle. Ga aan het eind weer links,
parkeer in de bocht van de weg als je de Oostzee ziet.

Commentaar
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Duikplaats

Middenfart, spoorbrug

Duikwater

Provincie

Funen

Aantal duiken

Land

Denemarken

Kenmerken:

Oostzee
3 Max. diepte
Zoet

Getijden

27 Min 125
Stroming

Omschrijving Een plaats waar het altijd hard stroomt, maar waar het zicht goed is. Ga achter het Politie
Honden Trainingscentrum (Dansk Politihundeforenung) te water in de Snaevringen, een deel
van de Lillebelt, wat weer een Oostzeebocht is. Na enkele tientallen meters kom je bij een
wand van 6 - 7 m die prachtig begroeit is, met een groot aantal overhangingen en kuilen. Naar
de brug toe word de wand smaller, wat verder van de brug af loopt de hoogte van de wand op
tot zo'n 15 m. De wand heeft op een aantal plaatsen 2 etages. Vervolgens kan je verder
doordalen naar zeker 27 m. De bodem blijft mooi begroeit, en de vis is gemiddeld wat groter
dan bij de wand. Deze is echter wel heel spectaculair. Vergeet tot slot niet om enige tijd in het
ondiepe deel tussen het wier en zeegras te zwemmen. ook dit is de moeite waard. In
Denemarken is een drijvende A-vlag verplicht.
Route

Neem de E45 van Hamburg via Flensburg naar Kolding. Kies hier de E20 richting Odense.
Middenfart ligt onmiddellijk aan het begin van het eiland Funen. Rij in Middelfart naar de
spoorbrug (Gl. Lillebaeltbro). Neem de laatse afslag voor de brug naar links (Galsklintvej) en
onmiddellijk de eerste rechts, de Sobadvej. (Je rijdt dan langs camping/vulstation Hindsgavl).
Parkeer aan het eind van de Sobadvej bij het Hondentrainingscentrum.

Commentaar

Vrijdag 17 september 1999 6.30 uur, ik ga af. De wekker niet. Die was om 3.30 uur gezet,
maar weigert dienst. Een weekend Denemarken is hem te dol, hij staakt. En dus vertrekken
Wart en ik 3 uur later dan gepland naar Middelfart in Denemarken.
Aanleiding voor de reis was Louis. Toen hij net lid was kwam hij met een verhaal over
snorkelen in Bretagne. Toen ik hem vertelde hoe mooi het duiken was, keek hij niet blij. Een
jaar later dook hij in Argeles sur Meer aan de Middellandse Zee. Dat was zand, zand en nog
eens zand. Wij konden vertellen dat hij net naast een van de leukere Franse duikplaatsen was
geweest. Misschien hebben Wart en ik het verhaal toen wat aangedikt, maar eindresultaat was
dat hij ronduit chagrijnig keek. Dit jaar ontdekte hij dat duiken in Denemarken populair was.
En om veder geen risico te nemen vroeg hij of we mee gingen.
Aanvankelijk leek het er op dat de groep Denemarken-gangers zo groot was dat we de hele
camping af moesten huren. Toen de datum naderde werd hat snel rustiger. Uiteindelijk gingen
alleen Minie, Wart, Louis en ik richting Scandinavië-zuid.
Allereerst, het is een rot eind rijden voor een weekend. Zo'n 700 km door Nederland,
Duitsland en een stuk Denemarken. Maar het is een vrij goede weg, die gewoon leuk is om te
rijden.
In Denemarken stond de caravan van de Berendsen in Middelfart op de Funen. De Funen
wordt omgeven door de Oostzee, die eb en vloed viert door snel rond het eiland te spoelen.
Volgens de eigenaar van camping/vustation is duiken geen kwestie van kentering, maar van
beslissen of je het aandurft ja of nee. En als het je te gek is (bv. omdat de boeien zo strak
staan dat het lijkt of ze de fuiken uit het water willen tillen), kan je altijd een paar minuten
doorrijden en verderop duiken.
Duiken in de Oostzee is een kruising tussen Bretagne en de Oosterschelde. Zicht en stroming
doen aan Bretagne denken, de meest voorkomende soorten lijken sterk op die van de
Oosterschelde. Tijdens het weekend was het kwallentijd (hoeft niet naar wist-u-dat). Tijdens
iedere duik zagen we veel oorkwallen en vaak ook een enkele enorme haarkwal. Op de bodem
veel zakpijpen (vooral de doorzichtige), spons en anemonen. De zeedalia's zijn fors kleiner
dan bij ons. De wieren lijken weer op Bretagne: veel suiker en vingerwier.
In Middelfart duik je zelden alleen. Niet alleen de Denen, maar ook de Duitsers hebben door
dat het hier goed duiken is. Bovendien zie je de duikers altijd. De Denen hebben nogal en
fanatieke mening over de duikvlag. Je moet het blauwwit dobberend in je buurt hebben,
anders loop je tegen forse boetes op (100 dm). Dit leidt tot bonte verzamelingen dobberendedingen-met-vlag op de duikstekken. Wij hebben er maar een gehuurd bij ons vulstation op de
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Duikplaats

Moalboal Dolphin Point

Duikwater

Provincie

Cebu

Aantal duiken

Land

Filippijnen

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving
Route
Commentaar
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27 Min 75
Stroming

Duikplaats

Moalboal Fish Sanctuary

Pacific Ocean
1 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Filippijnen

Kenmerken:

Zoet

Getijden

Omschrijving Mooie dropoff die heel erg diep gaat. Tal van Grogonen
Route

Bootduiklocatie bij Moalboal (Cebu)

Commentaar
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28 Min 65
Stroming

Duikplaats

Moalboal Looc Point

Duikwater

Provincie

Cebu

Aantal duiken

Land

Filippijnen

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Dropoff met veel koralen tot ca. 25 meter
Route

Bootduiklocatie bij Moalboal

Commentaar
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23 Min 75
Stroming

Duikplaats

Mol

Duikwater

Provincie

Brabant

Aantal duiken

Land

België

Kenmerken:

Zilvermeer
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

11 Min 70
Stroming

Omschrijving Alle details van het onderwaterpark zijn te vinden op www.onderwaterpark.be. Het zilvermeer
is een van de meren bij Mol in België. Het is een zuiggat en de enige echte stek voor
Belgische duikers in de omgeving. Het water bevat waarschijnlijk veel calcium. Het water is
heel blauw en er is bijna geen leven. De diepte schijnt maximaal 15 meter te zijn. Daarmee is
niet gezegd dat de plas niet de moeite is. Een werkgroep heeft er een "Onderwatertuin der
Schone Kunsten" aangelegd. Beelden, schilderijen en foto's die op kompaskoers te vinden
zijn. Voor wie niet kompas kan zwemmen: ze staan ook op randen, waardoor ze makkelijk
terug te vinden zijn.
Je moet toegang betalen, de hoogte is afhankelijk van de tijd in het jaar. Eerst een kaartje
kopen, daarna wordt je toegelaten tot het terrein. Er zijn 10 instappplaatsen. Je dient je in te
schrijven bij het Restaurant Atlantis en aan te geven welke instap je gebruikt. Niemand doet
daar verder moeilijk. Er is een vulstation en een restaurant.
Route

Via A2 naar Eindhoven, daar de A67/A21 naar Antwerpen, Neem N136 naar links, richting
Mol. Daar staan de borden richting Zilvermeer. Voor de duikstek moet je om de plas heen
rijden.

Commentaar

Het Zilvermeer is een van de grootste duikplaatsen in België, maar ook een van de minst
interessante. Het leven is er beperkt tot ...
Voor veel duikclubs uit de provincies Antwerpen en Limburg is dit echter de enige duikplaats
waarvan zij regelmatig gebruik kunnen maken. Maximale diepte: 15 m Prijs: parking: 50
frank Toegang: vrij
Gewoon Duiken
Al een aantal jaren maakt Jan Geelen de duikplanning. Een gevarieerd aanbod van
duikstekken die voorkomt dat we op sommige plekken de mosselen bij naam kennen terwijl
we andere stekken nog nooit hebben bezocht.
Eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat de planning niet altijd wordt nageleefd. Sommigen weten
volgens mij niet eens dat-ie er is. Voor al die mensen een verhaaltje over zo’n geplande duik.
Om precies te zijn die van 17 juni 2007.
Frans had aangekondigd dat hij ging uitslapen omdat de Kaaiman kwam en omdat die niet
kwamen dat hij uit ging slapen en dat daarom het clubhuis open was. Voorgaande zin was
verdeeld over meerdere mailtjes, maar de totale informatie was dusdanig dat niemand meer
acht sloeg op “de duik”.
Jan had voor ons een buitenlandse trip bedacht. En dat op een gewone doordeweekse zondag!
Rien en ik lieten ons niet van de wijs brengen door de afwezigheid van 83 clubgenoten. De
kleinzoon van Rien had al gedoken in de mysterieuze bestemming van deze dag en wij niet.
Gewapend met 2,3 duikuitrustingen en een hoeveelheid koeken en chocomel vertrokken wij
naar de landsgrens. Het was een barre tocht. In Fôret du Duc was het oversteken van de
Meuse onmogelijk door gesmolten teer dat over de weg werd verspreid. Via een omtrekkende
beweging wisten we Elevébourg te bereiken. Ook daar waren de wegen onbegaanbaar door de
aanhoudende voorjaarreparaties die de regio zo teisterden. Uiteindelijk slaagden we er met
moeite in rond Bar-le-Duc het land te verlaten. Door onze goede voorbereiding, de gedegen
kaarten, onze kompassen en de planning van Jan wisten we Talpa uiteindelijk te bereiken.
Want daar lag ons doel: het Lac d’Argent, een van de meren die samen de Lacs de Talpa
worden genoemd. Laat duidelijk zijn, de gevaren in dit gebied zijn groot. Het volk van de
witte nummerplaten met de rode letters is woest en roekeloos op zijn wegen. Te nauwernood
worden zij in toom gehouden door flitspalen die als schorpioenvissen tussen hen staan
opgesteld om de meest woesten onder hen te vervolgen.
We waren dan ook blij toen het hek van het Lac d’Argent voor ons opdoemde. Het hek is
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Duikplaats

Monterey - Chase Cove

Duikwater

Provincie

California

Aantal duiken

Land

Verenigde Staten

Kenmerken:

Chase Cove
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Bootduikstek vanuit Monterey
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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16 Min 40
Stroming

Duikplaats

Monterey - McAbee Beach

Duikwater

Provincie

California

Aantal duiken

Land

Verenigde Staten

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Strandje aan Cannery Row.
Route
Commentaar
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10 Min 50
Stroming

Duikplaats

Monterey, Breakwater

Duikwater

Provincie

California

Aantal duiken

Land

Verenigde Staten

Kenmerken:

Pacific Ocean
6 Max. diepte
Zoet

Getijden

50 Min 334
Stroming

Omschrijving Breakwater is waarschijnlijk de druktste duikstek van Monterey. Het wordt veel gebruikt voor
opleidingen. Het duiken langs de rotsen is echter fabelachtig. De meeste duikers komen niet
verder dan de eerste kelpbossen.
Route

San Carlos Beach, bij Cannery Row

Commentaar

Chris Talley :
If the conditions around the rest of the bay are bad, you might be able to salvage a dive out at
Breakwater. This is the place where almost all Open Water classes do their check out dives so
it can be busy. If you follow the breakwater out, you can find the usual Monterey fish life
along with a few sea lions. This is also a great place for night diving. Tons of octopus out at
night
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Duikplaats

Monterey, Coral Street

Duikwater

Provincie

California

Aantal duiken

Land

Verenigde Staten

Kenmerken:

Pacific Ocean
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

13 Min 135
Stroming

Omschrijving Coral Street heeft relatief weinig kelp. Door de baai is het ook relatief makkelijk om in en uit
het water te komen. voor de baai liggen een aantal rotsblokken, het "inner" en "outer" reef,
waar heel veel leven tussen zit. Het mooiste deel vind je als links de baai uit zwemt. Je komt
dan wel in de branding. En de deining stopt in California nooit.
Route

Rij van Monterey richting Pacific Grove. Gan via Wave Street naar Ocean Vieuw Boulevard.
Even voorbij Lovers Point is een natuurlijke baai, bij de kruising met Coral Street.

Commentaar

Kelpbed: Coral Street
Depth Range: 20-40 feet
Visibility: 15-40 feet
Conditions: moderate to heavy surge, offshore coastal current
Coral Street is one of those dive sites you wish you could dive every time. Unfortunately its
location dictates that diving be done in only extremely calm conditions. Coral Street lies at
the very tip of the Monterey Peninsula, right before Point Piños and Point Piños. This site is
often marred by heavy swells rounding the Peninsula. On calm days this is without a doubt
the best beach dive in the entire bay. The site is at the intersection of Ocean View Boulevard
and Coral Street. Park your car right off Ocean View Boulevard. Access is from the small
cove which forms the beach. Enter the water there and proceed through the sand channel until
clear of the cove. Head north-east to the very thick kelp beds about 75-100 yards offshore.
The bottom consists mostly of rocky ridges parallel to shore. Visibility here is better than
other Monterey dive sites. There is an abundance of invertebrate life forms. Various species
of algae, sponges and anemones cover the ridges in the shallows and the rocky outcroppings
in deeper water. Large cabezon and yellow rockfish inhabit the thick kelp bed. This is a
good spot for hunting rockfish and cabezon. Do not take any invertebrates and obey fishing
regulations. Fines are very stiff in the Monterey Sanctuary.
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Duikplaats

Monterey, Hopkins Reef

Duikwater

Provincie

California

Aantal duiken

Land

Verenigde Staten

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

25 Min 40
Stroming

Omschrijving Duikstek ligt net achter het aquariun van Monterey. Duikschepen gaan er net buiten liggen en
noemen het dan Metridium, maar die stek ligt er 3 km vandaan.
Route

Zwemmend met een plank vanaf Cannery Row naast het aquarium, anders met boot

Commentaar
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Duikplaats

Monterey, Loverspoint

Duikwater

Provincie

California

Aantal duiken

Land

Verenigde Staten

Kenmerken:

Pacific Ocean
3 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Prima stek om vanaf de kant te duiken, hoewel de parkeerruimte beperkt is
Route

T-splisting Foamstreet en Ocean View Boulevard

Commentaar
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15 Min 170
Stroming

Duikplaats

Monterey, Metridium Field

Duikwater

Provincie

California

Aantal duiken

Land

Verenigde Staten

Kenmerken:

Pacific Ocean
3 Max. diepte
Zoet

Getijden

19 Min 180
Stroming

Omschrijving Het is even zoeken om de voormalige inlaatpijp van de visconservenfabriek van Monterey bij
San Carlos beach te vinden. Als je onmiddellijk achter de toiletgebouwen aan het eind van
Reeside te water gaat en vrvolgens langs de kust richting Cannery Row zwemt kan het niet
missen. Het uitzwemmen van de pijp kost ca. 15 minuten, daarom gaan velen met de boot. De
pijp is echter begroeid met allerlei planten en dieren en is absoluut de moeite waard. Aan het
eind is het even recht door, en dan zit je op de rotsen met zeeanjelieren. Als het zicht goed zie
je op het meest zuidelijke punt van het veld al een volgend veld liggen. Al rondzwemmend
kom je dan allerlei zeeanjelieren eilanden tegen. Prachtig! Je kan ook de andere kant
uitzwemmen, richting (en langs) de Coast Guard Pier. Dit stuk wordt breakwater genoemd. In
de nazomer wordt hier door talloze klasjes gedoken.
Route

Location: In Monterey, at the end of Reeside Avenue between Cannery Row and Coast Guard
Pier. Parking: Metered street parking.

Commentaar
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Duikplaats

Morehead Hutton

Duikwater

Provincie

North Carolina

Aantal duiken

Land

Verenigde Staten

Kenmerken:

Atlantische Oceaan
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

21 Min 55
Stroming

Omschrijving Wrak dat is geramd door een ander schip (en even later ook wrak). Door de marine
opgeblazen en daardoor een prachtig substraat voor ongewervelden.
Route

Bootbuik vanuit Moterhead City met Poseidon Divers

Commentaar
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Duikplaats

Morehead -UCSGC Spar

Duikwater

Provincie

North Carolina

Aantal duiken

Land

Verenigde Staten

Kenmerken:

Atlantische Oceaan
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Wrakduiklocatie met Olympus Diving
Route

Vanuit morehead city

Commentaar
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33 Min 40
Stroming

Duikplaats

Mutiara Point

Duikwater

Provincie

North Sulawesi

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Zee van Celebes
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Zandbodem in de buurt van Poopoh, met veel macro spul
Route

Bootduik locatie

Commentaar
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23 Min 68
Stroming

Duikplaats

Nederhorst den Berg

Duikwater

Provincie

Noord Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Spiegelplas
50 Max. diepte
Zoet

Getijden

28 Min 3223
Stroming

Omschrijving De eerste duik was een ramp duik. 27 jaar later ging het beter. Vanaf het fietspad noordelijk
langs het jachthaventje duiken. Hier ligt een uitstekende puinwand die mooi begroeid is.
Overheersend hier zijn de enorme heipalen. Duik altijd even rechts de haven in. Het is er erg
ondiep, maar er zit zomers veel vis. Voor de haven ligt een kuil tot aan de heipalen. Hier ligt
allerlei materiaal zoals een cart met pop als bestuurder en een bootje.
Een ander mogelijkheid is oostelijk duiken, of eerst het hele fietspad aflopen. In de hoek,
waarbij je zuidelijk afbuigt liggen kleinere heipalen en staan nog resten van bomen. Op 3 - 5,5
meter ligt in de N.O. hoek van de plas een bootje op zijn kop. Terugduikend langs de kant
zwem je langs veel bouwpuin.
In 2008 is de parkeergelegenheid sterk uitgebreid en is er een goed duikplatform aangelegd.
Helaas is het wel een stuk het fietspad af.
In de winter loont het om bij de haven ZZO te duiken. Het wordt dan razendsnel diep. En daar
is de vis dan. Ook een aardige is om naast de parkeerplaats in de Vecht te stappen. Van daar
kan je zo naar de plas zwemmen. De vecht kent pleziervaart en is tamelijk ondiep.
In 2009 is de stek aangepast. De oude instapplaats is wat duiker onvriendelijker geworden.
Wat verderop langs het fietspas is nu de instap. Met keurige trap en platform. Iets verder
sjouwen verder prima. Ook is het aantal parkeerplaatsen uitgebreid.
Route

A2 Utrecht richting Amsterdam, afslag Vinkeveen. Neem hier de N201 richting Hilversum.
Ga na ca. 6 km naar links, richting Nederhorst den Berg (Gabrielweg). Rij door Nederhorst
den Berg (Randweg, Nieuwe Overmeerse Weg, Overmeerse weg, Dammerweg, Nieuwe
Dammerweg = N253). Net buiten Nederhorst den Berg ga je over een Brug/Sluis. Ga hier
onmiddellijk rechts het Googpad op. Rij door tot aan de jachthaven. Loop het fietspad ca. 100
m af, daar te water.

Commentaar

De Spiegelplas is een duikstek bij Nederhorst den Berg. De plas heeft een diepte van meer
dan 40 m en een goed zicht van vaak meer dan 5 m. Bij de jachthaven is het een horeca
gelegenheid aanwezig. Er zijn diverse wrakjes, een Tjalk en een ark te zien, ze zijn wel
moeilijk te vinden.
OSVH Duikstekken:
De spiegelplas is een populaire en vaak erg heldere plas met een zicht van 3 tot 10 meter. In
het koude seizoen, bij slecht weer of bij grote drukte wil dit wel eens minder zijn. De bodem
is hard zand wat na opwerveling weer snel terugzinkt. In het verleden is de plas uitgezogen tot
een diepte van 80 meter. Hiervan is ongeveer 45 meter overgebleven. Om de oevers tegen
verder wegzakken te beschermen zijn er grote hoeveelheden slooppuin gestort. De staven
betonijzer kunnen hierbij lastig zijn. Juist door dit puin zit hier erg veel leven, maar ook
doordat hier het schoonste oppervlaktewater van de omgeving te vinden is. Met een beetje
zoeken vind je tussen het puin mosseltjes, insecten, sponzen, posjes, donderpadjes en
zoetwaterkreeftjes. Snoeken, scholen baarsjes en voorns zwemmen daar weer boven. Zo nu en
dan kom je brasems, karpers, zeelten, windes, rietvoorns, snoekbaarzen, palingen,
modderkruipertjes en nog wel meer soorten tegen, vooral ‘s nachts. En dan kan je hier
incidenteel ook nog bijzonder dieren tegenkomen. Gezien zijn al meervallen,
zoetwaterkwalletjes, kwabalen en wolhandkrabben. Wie de moeite neemt om het fietspad
enkele honderden meters af te lopen naar het strandje in de bocht, kan een enorme stapel van
gedumpte betonpalen bekijken en het wrak van een werkponton bezoeken. Er liggen nog wel
meer wrakken, zoals een woonark, motorjachten en sloepen, en enkele auto’s, maar die liggen
verspreid over de hele plas.
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Duikplaats

Neeltje Jans

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Roompot
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

7

Min 60

Stroming

Omschrijving
Route

Voormalige bootduiklocatie. Is na de aanleg van de pijlerdam grotendeels verzand.

Commentaar
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Duikplaats

Neeltje Jans, Pijler

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

9

Min 85

Stroming

Omschrijving Wie van de deltawerken houdt, moet er gedoken hebben. Niet dat het zo'n waanzinnige plek
is, maar dit blok beton is bijzonder. Er is wel veel slik. Ga er dus niet met grote groepen heen.
De laatste jaren is het aantal hekken hier gegroeid, en is het een klimlocatie. Daardoor wat
lastiger om bij te komen. Het zal ook wel verboden zijn.
Route

Over de pijlerdamdijk naar het werkeiland Neeltje Jans rijden. Daar staat in een half
afgesloten kom een reservepijler zoals ze gebruikt werden voor de afsluiting van de
Oosterschelde.

Commentaar

Marc Dielissen schrijft over de Reserve pijler: Parkeerplaats voorzien vlak aan het water.
Geen getijden stroming, dus je kunt er altijd duiken.Let op: eerst aanmelden bij de bewaker.
Er vaart ook een rondvaartboot die zowat ieder uur vertrekt en een rondje rond de
reservepijler maakt!!! Er is een permanente tentoonstelling over de delta werken met de
daarbij horende souvenirshop en horecagelegenheden. Het dolfinarium van Harderwijk heeft
er een heropvoedingsbak voor gestrande dolfijnen. Er staan daar ook aquaria met een aantal
in de Oosterschelde voor komende vissen. Blijf binnen de kom waar de reserve pijler staat.
De diepte is beperkt en er staat geen stroming dus het is vrij eenvoudig duiken. Let wel op
voor de rondvaartboot die zo nu en dan over je hoofd komt! Mooie begroeiing van de pijler
met grote zwemkrabben, Noordzee krabben. Soms grote vis. De diepte is ongeveer 10 m en
het zicht meer dan 5 m.
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Duikplaats

Nieuwerkerk a/d IJssel

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Duiktank Holland Diving
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Eenmalige gebeurtenis voor de promotie van duikteam Potvis
Route
Commentaar
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3

Min 90

Stroming

Duikplaats

Nieuwersluis bij Wemeldinge

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
5 Max. diepte
Zoet

Getijden

41 Min 135
Stroming

Omschrijving De duikstek ligt even westelijk van Wemeldinge. De voornaamste attractie is dat het er zo
diep is. De wand is begroeid, maar zeker minder uitbundig dan Schelpenhoek. De stek wordt
ook wel de Tetjes genoemd.
Route
Commentaar
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Duikplaats

Nieuwkuijk

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oude Zwembad
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

5

Min 20

Stroming

Omschrijving Matig zciht, vooral ondiep. Naast de plas staat het clubhuis van een NOB vereniging, maar zij
duiken er ook zelden. Alleen leuk als je er toevallig toch bent en je uitrusting bij je hebt.
Route

Ligt langs de Badweg in Nieuwkuijk

Commentaar
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Duikplaats

Noord/Zuidbout

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

19 Min 60
Stroming

Omschrijving De Noordbout is als duikstek oninteressant, maar als je er met opkomend water te water gaat,
kan je via de stroomgeul naar de Zuidbout duiken. Dat is een bijzonder leuke duik. Ga alleen
met ervaren duikers te water.
Route

Zie Zuidbout, de Noordbout ligt een paar honderd m verder richting Zeelandbrug.

Commentaar
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Duikplaats

Noordzee voor Stellendam

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Noordzee
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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27 Min 40
Stroming

Duikplaats

Nudi Falls

Duikwater

Provincie

North Sulawesi

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Straat van Lembeh
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Leuke wand en daarna muck diving
Route

Bootduiklocatie nr 28

Commentaar
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0

Min 0

Stroming

Duikplaats

Nusa Penida - Malibu Point

Duikwater

Provincie

Bali

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Straat van Lombok
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

24 Min 64
Stroming

Omschrijving Drop off tot 200 mete, sterke stroom, ook een neerwaartse stroom. Koraal is ernstig
beschadigd.
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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Duikplaats

Nusa Penida - Sental

Duikwater

Provincie

Bali

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Straat van Lombok
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

28 Min 54
Stroming

Omschrijving
Route

Bootduiklocatie net buiten de kant van Nusa Penida voor het dorpje Karang San

Commentaar
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Duikplaats

Nusa Penida Manta Point

Duikwater

Provincie

Bali

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Straat van Badung
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Rots onder opervlakte waar 2 maanden per jaar de manta's zwemmen
Route

Bootduiklocatie vor de kust van Nusa Penida

Commentaar
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16 Min 128
Stroming

Duikplaats

Nusa Penida Ped

Duikwater

Provincie

Bali

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Straat van Badung
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Leuke helling
Route

Bootduklocatie voor het eiland Nusa Penida

Commentaar
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22 Min 60
Stroming

Duikplaats

Nusa Penida Toyapakeh

Duikwater

Provincie

Bali

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Straat van Badung
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Toeriistische localt met veel bananeb achter speedboten
Route

Bootbuiklocatie voor Tyapakeh

Commentaar
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22 Min 60
Stroming

Duikplaats

Oban - Dunollie Castle

Duikwater

Provincie

Schotland

Aantal duiken

Land

Groot-Brittanië

Kenmerken:

Atlantische Oceaan
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

12 Min 60
Stroming

Omschrijving Deze stek is goed beduikbaar, er in en uit is een ander verhaal. Je kan er via een helling bij
Dunollie Castle te water, helaas kan je daar je auto niet kwijt. Dat kan ruim een kilometer
verderop langs de weg bij de baai. Dus of je regelt dat je wordt afgezet, of je loopt van de
baai naar het instappunt.
Vanaf het instappunt is het even diepte pakken en dan pal noord duiken (de "muur" rechts
houden. Bij de zeegrasvelden zit je ter hoogte van de baai, daat kan je er makkelijk uit. Soms
schijnt het er steviger te stromen, maar het geldt als makkelijke plek
Route

Vanaf het seafront noordelijk rijden richting Ganavan. Ter hoogte Dunolie Castle loopt een
helling het water in. Om de bocht bij de baai er weer uit.

Commentaar
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Duikplaats

Oban - Port Gallanach

Duikwater

Provincie

Schotland

Aantal duiken

Land

Groot-Brittanië

Kenmerken:

Atlantische Oceaan
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

17 Min 60
Stroming

Omschrijving Duikstek bij duikcentrum, alles, behalve vriendelijkheid is hier voor handen.
Route

The Puffin Dive Centre, Port Gallanach, Oban, Argyll, PA34 4QH, Scotland, United
Kingdom

Commentaar

Graham Green writes:
Oban on the west coast of Scotland is an excellent base from which you can dive the wrecks
in the Sound of Mull once you are at The town center is compact and very lively - there are
lots of places to eat and drink, shops and supermarkets for self catering.
As Oban is on the coast you will not be troubled by midges unduly - a bigger problem is lion's
mane jellyfish in late summer. Oban Divers have a camp site and very basic indoor
accomodation ( six to a room which can either be great fun or pretty horrid ). Puffin have a
divers 'house' with double bedrooms - the cost is 12 per person per night self catering. Puffin
also have a shower and toilet block so they may be able to let you pitch a tent on the spot.
Puffin are situated right on a very sheltered bay with their own dock and slipway. Boat dives
from a rib are available every day of the week and they can also fix up dives for groups from
the excellent dive boat 'Urchin'. Both Oban Divers and Puffin have good air stations although
neither do DIN or Nitrox fills. Aside from storm force conditions it is almost always possible
to get a dive even the bay at Puffin has a goodish cliff dive and by boat one can usually find a
sheltered site.
The wrecks are excellent - if you go do not miss Hispania, Thesis, Shuna and Meldron - but
there are lots more to see. There is a great video available showing the wrecks and Oban.
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Duikplaats

Oesterput 's Gravenhoek

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
3 Max. diepte
Zoet

Getijden

13 Min 135
Stroming

Omschrijving Duikplaats op Noord-Beveland, met veel parkeer gelegenheid. Niet onaardig, maar je moet er
nogal zwemmen: vanaf de parkeerplaats zwem je de havenmond over. Dan rechtdoor langs de
dijk, tot je bij een paar strekdammetjes komt.
Route

N255 van Goes naar Kamperland. Afslag Kortgene/Collijnsplaat, rechts de Colijnsplaatweg
op. Linksaf de Emelissedijk op, deze buigt rechtsaf. Weg uitrijden tot het einde

Commentaar
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Duikplaats

Ommeren

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Lingemeer
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

30 Min 45
Stroming

Omschrijving Een van de zuigplassen bij Ommeren/Lienden. Nog een jonge plas en waarschijnlijk ranzig
diep. De eerste 30 meter was in ieder geval geen probleem. Omdat niemand in dit baggergat
wil duiken is de vegetatie veelzijdig. Verder zitten er veel grondels.
Onder de 12 meter is het goed zicht, daarboven is het tobben. Typisch een plas die ooit nog
wel eens iets kan worden.
Route

Zijveling in Ommmeren aan het eind van de doodlopende weg

Commentaar
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Duikplaats

Oostelijke oever einde Gorge

Duikwater

Provincie

Provence

Aantal duiken

Land

Frankrijk

Kenmerken:

Lac de St.Croix du Verdon
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

12 Min 40
Stroming

Omschrijving De rivier de Verdon eindigt in een prachtig stuwmeer met blauw water en kleiachtige bodem.
Nadat je de Gorge wandelend/autorijdend etc. hebt bezocht, is het goed duiken in het meer. Je
kan er op verschillende plaatsen te water. Heel goed zicht en een absolute aanrader voor wie
in Frankrijk zoet wil duiken.
Route

A 8 Van Aix en Provence naar Fréjus. Afslag 35, Noordelijk via de D554 naar Barjols, de
D71/D13 naar Quison, daar de westelijke of oostelijke Gorge route nar St. Croix nemen, of de
D11 van Quison nemen tot de T-splitsing, en daar de D111 naar het meer. Parkeer op de
parkeerplaats bij de monding van de Verdon in het meer.

Commentaar
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Duikplaats

Oosterhuizen (Apeldoorn)

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Albaplas
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Privéplas waar alleen sub'70 mag duiken.
Route
Commentaar
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16 Min 45
Stroming

Duikplaats

Orkney - F2 & YC21

Duikwater

Provincie

Schotland

Aantal duiken

Land

Groot-Brittanië

Kenmerken:

Scapa Flow
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

17 Min 65
Stroming

Omschrijving De F2 is een escorte schip dat na WOII is afgezonken, naast een houten bevoorradingsschip
de YC21. Ze zijn met een lijn verbonden. Je daalt bij de eerste af, en stijgt bij de 2e op.
Route

Bootduiklocatie uit Stromness

Commentaar
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Duikplaats

Orkney - Karlsruhe

Duikwater

Provincie

Schotland

Aantal duiken

Land

Groot-Brittanië

Kenmerken:

Scapa Flow
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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25 Min 55
Stroming

Duikplaats

Oss

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Geffense plas
24 Max. diepte
Zoet

Getijden

17 Min 1130
Stroming

Omschrijving De plas kan worden bezocht via duikvereniging de Waterman. De plas wordt ook wel
Geffense bosjes genoemd. Het is een oude zandwinning waarvan het zicht steeds beter schijnt
te worden. De dipete is, gelet op de omvang van de plas gering. Gemiddeld tot 16 meter (max
17,5). De bodem is zacht glooiend. Er ligt een boomstronken rif en een roeibootje.
In 2008 is er een container en oefenplatform geplaatst.
Route

Verlaat de A59 bij Oss [afrit 52]. Sla bij de Mac-Donalds rechtsaf. Rijd rechtdoor tot en met
de eerste rotonde. Sla daar linksaf. (Het Woud). Vervolgens gaat u rechtdoor de Heesterseweg
op. Rij de ingang van de Geffense Plas voorbij en neem de 2e weg links.

Commentaar

Waterpest, verderkruid, kikkers, rode watermijt, spons, slakjes
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Duikplaats

Oss-Binnen

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Zwembad
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Zwembad
Route
Commentaar

Pagina 269 van 442

2

Min 60

Stroming

Duikplaats

Ouddorp

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Grevelingen
4 Max. diepte
Zoet

Getijden

23 Min 152
Stroming

Omschrijving Ouddorp is een tijd lang net zo populair geweest als den Osse, Dreischor en Scharrendijke.
Den Osse had heeft als voordeel dat het aan de noordkant van de Grevelingen ligt, wat voor
het grootste deel van de randstad dicht bij ligt. Waar er in Zeeland goede faciliteiten
ontstonden, werd in Ouddorp het duiken door plaatselijke verordeningen alleen maar
bemoeilijkt. Zonde, want het hele dijkstuk tussen de haven en de punt is prima duikwater.
Route

Vanaf Rotterdam rij je via de N57 langs Goedereede naar Ouddorp. Vervolg deze weg tot
voorbij de haven van Ouddorp (aan je linkerhand). Je ziet nu na een paar honderd meter een
groot wit huis. Neem de eerste afslag naar links en ga gelijk weer naar links. Rij deze weg
helemaal uit tot e bij een grasvels komt. Hier kan je voor het hek parkeren

Commentaar

De soort variatie binnen de Grevelingen is niet echt groot. Dus ook hier wier, grondels,
strandkrabben, platvis en zeesterren. De baksteen anemonen en de zakpijpen waren hier lange
tijd wat uitbundiger aanwezig dan in het zuiden.
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Duikplaats

Ouddorp Buiten

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Noordzee
9 Max. diepte
Zoet

Getijden

8

Min 465

Stroming

Omschrijving Aan de Noordzee kant van de Brouwersdam is aan de Noordkant een dam die een haventje
afgrenst. Als het een aantal dagen windstil is geweest, is het zicht hier goed en kan je langs het
dammetje leuk duiken. Het is ondiep, maar er is veel te zien. Je kunt er komen door de haven
over te zwemmen, of via het strand te lopen. De laatste jaren is de stek wat aan het verzanden.
Deze duikstek wordt ook wel Brouwersdam, boothelling genoemd.
Route

Brouwersdam van Ouddorp naar Scharendijke. Rij langs de Noordzeekust, onmiddellijk als
de zee in zicht komt zie je rechts de bewuste haven.

Commentaar
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Duikplaats

Ouddorp Tempel

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Grevelingen
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

12 Min 60
Stroming

Omschrijving Tempel ligt tussen Ouddorp Haven en de Punt. Door reconstructie is een deel van de
duikstekken in Ouddorp onbereikbaar geworden. Dat geldt ook voor dit stuk. De stek wordt
tempel genoemd omdat het een grote steenhoop is net naast de groene ton. Aan een kant loopt
het heel diep af, maar is na een meter of 12 niet heel boeiend meer,
Route

Vooral bootduiklucatie. Tussen ouddorp jachthaven (oost) en de punt (west) bij de groene ton

Commentaar
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Duikplaats

Ouddorp, bunkers

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Grevelingen
4 Max. diepte
Zoet

Getijden

25 Min 120
Stroming

Omschrijving Vroeger was dit met de auto bereikbaar, nu is het onderdeel van het natuurgebied en wel heel
ver lopen.
Route

Zie Ouddorp, de punt. Daar rechtsaf langs de dijk todat je bij een oude bunker komt.

Commentaar
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Duikplaats

Ouddorp, de Punt

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Grevelingen
10 Max. diepte
Zoet

Getijden

27 Min 440
Stroming

Omschrijving Ouddorp "de Punt" wordt ook wel "Natuurreservaat", "Blomweg" of "Preekhil" genoemd. Ik
hanteer hier de oudste naam. De Punt slaat op de strekdam die vanaf de dijk de Grevelingen in
loopt. Om er te komen moet je parkeren bij het hek van het natuurreservaat, bij het gebouw
van de religieuze club. Vandaar is het sjouwen naar het water. De stek niet boeiend genoeg
om en extra looptraining te rechtvaardigen, maar zonder apparatuur is het een prachtig
wandelgebied. Wie de lange weg naar het water aflegt kan zowel linksaf als rechtsaf duiken.
Linksaf gaat de punt aan het eind de diepte in, waar tot zo'n 20 m blokken te zien zijn.
Route

Rij vanaf Ouddorp via de provinciale weg richting Brouwersdam. Waar de weg linksaf gaat
richting Brouwersdam/Scharendijke, rij je terug via de secundaire weg aan de linkerkant van
de weg. Deze weg, de Blomweg loopt dood. Rij de doodlopende weg in tot je aan het hek van
Stichting Zuid Hollands Landschap staat.

Commentaar
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Duikplaats

Ouddorp, haven

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Grevelingen
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

30 Min 60
Stroming

Omschrijving In de serie (inmiddels) verboden duikstekken mag Ouddorp haven niet ontbreken. Ga niet in
de haven (stom en niet boeiend), maar rechts over het dijkje van de haven te water. Je kunt
zowel diep als langs der dijk duiken. Inmiddels is duiken er officieel verboden. Weer een fraai
voorbeeld van stompzinnige bemoeizucht van de overheid.
Route
Commentaar
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Duikplaats

Ouderkerk a/d Amstel

Duikwater

Provincie

Noord Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Ouderkerkse Plas
19 Max. diepte
Zoet

Getijden

36 Min 955
Stroming

Omschrijving De Ouderkerker Plas wordt veel bedoken. Dit is terecht. Vooral 's nachts is het een wereld
stek. Vanaf het surfstrand is het het mooist duiken. 's Nachts is het vaak de moeite waard om
de duik te beëindigen bij het ondiepe zand deel voor het surfstrand. Je moet wat oppassen
voor het beton en betonijzer, maar dit maakt de plas ook aantrekkelijk: afwisselend zicht, met
veel schuilplaats voor vissen. De plas is "gesloten"in de winter. Na de zomer is het zicht beter
dan er voor.
Route

Vanaf de A2 neem je afrit 1: Ouderkerk (tegenover Amsterdam Arena). Boven bij de afslag
heb je direct een afslag naar de Ouderkerker plas.(Machineweg, deze gaat over in de
Groeneveldweg. Op het recreatie terrein eerst links af, dan naar rechts.

Commentaar

Langs de snelweg Amsterdam/Haarlem bevindt de Oudekerker plas, een recreatiegebied dat
ontstaan is door afgravingen voor het verkeersknooppunt in de snelweg. Er is toen nogal wat
beton afval in de ontstane plas gedumpt, hetgeen voor de vis in de plas een ideale woonplek is
geworden. Een nadeel voor de duiker is echter wel dat er aan deze betonblokken soms nogal
wat lange stalen sprieten zitten, hetgeen extra oplettendheid vereist. Er is aan de plas een
aparte plek voor sportduikers gecreëerd, waar je gemakkelijk je auto kwijt kan, en via een
aflopende beton vlonder het water in kan lopen. Tijdens de zomermaanden is er voldoende
mogelijkheid om een hapje en/of een drankje te kopen, maar je moet er wel 5 minuten voor
wandelen. De mooiste duiken hebben wij er nog in de vroege avonduren gemaakt, je komt
dan veel snoekbaars, snoek en een incidentele karper tegen. Het zicht is er vaak redelijk,
afhankelijk van het weer en de drukte overdag.
Klaas de Vries favoriete plek: De Ouderkerker plas heeft een diepte van 25 m met een zicht
tussen de 2 en 5 m. Let op: als er geen Surfers zijn, is de surfweide veel interessanter dan de
reguliere duikstek. Er zijn officiële parkeerplaatsen aanwezig.Vanaf de kant is het ca. 120 cm
diep, pas op met erin springen. Ga, als je bij de surfplas te water gaat, naar rechts. Pas Op:
veel betonijzer en andere scherpe objecten. Niet voor beginners. Leuke stek met veel baars en
af en toe een snoek.
JP Bresser meldt verder: De Ouderkerker plas is gesloten tussen oktober en april i.v.m.
trekvogels. Er is een speciale plek voor duikers, na de ingang linksaf. Als je te water gaat via
de betonnen trap is er links een soort platform voor oefeningen en rechts een ondiep gedeelte
met veel begroeiing en snoeken. Als je rechtuit zwemt kom je terecht op een helling die
bestaat uit gewapend beton waar erg veel vis zit, dit is het meest interessante gedeelte. Wees
wel voorzichtig voor alle obstakels en uitsteeksels. Het zicht is meestal goed.
Duikverslag 5 juni 1997 Ouderkerker Plas
De IDC is voor mij vooral leuk vanwege alle informatie die langs komt. Buddy en water is er
genoeg, dus daarvoor heb ik de IDC niet nodig. Toen de via de vacaturebank werd gevraagd
om iemand die informatie heeft over duikstekken ben ik uit mijn e-mail adres gekropen met
de mededeling dat ik wel wat had. Prompt kwam het bericht terug: dan moeten we maar gaan
duiken. En zo maakte ik mijn eerste duik met de Internet Duikclup. Nou ja clup, met Ben
Linders. We spraken ergens tussen Tilburg en Tiel af. Dat werd Ouderkerk aan de Amstel,
want geografisch ben ik niet zo sterk. We waren alle twee veel te vroeg, en ik had niet goed
omschreven wie ik was. Bovendien was mijn vrouw bij me want we zouden over computers
gaan praten en die dingen snap ik niet en Nelleke wel. Dus hebben we eerst allemaal een
kwartier in de auto naar elkaar zitten kijken. Toen ben ik toch maar naar die andere meneer
toegestapt en jawel, even later was ik me met Ben aan het omkleden op de parkeerplaats bij
het surfstrand. De duik was voortreffelijk. De eerste meter geen zicht, maar daarna een meter
of 4. We doken langs het beton met de stalen uitsteeksels, die inmiddels prachtig begroeid
zijn. Tussen de blokken zagen we regelmatig baarsjes. Als vrij snel seinde Ben dat hij een vis
zag. Ik zag inderdaad iets groots onder hem verdwijnen. Later hoorde ik dat het "iets groots"
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Duikplaats

Outer Kisite Reef

Duikwater

Provincie

Pwani

Aantal duiken

Land

Kenia

Kenmerken:

Pacific Ocean
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving In het natioale park, met Pilli pipa van Shimoni
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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14 Min 134
Stroming

Duikplaats

Pacific Grove

Duikwater

Provincie

California

Aantal duiken

Land

Verenigde Staten

Kenmerken:

Pacific Ocean
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Bootduiklocatie vanuit Monterey
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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27 Min 100
Stroming

Duikplaats

Pandangbai Jepun

Duikwater

Provincie

Bali

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Straat van Badung
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

18 Min 124
Stroming

Omschrijving Net buiten de haven. Veel betonijzer en blokken, maar met mooie begroeing. Koraal is
vrijwel dood.
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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Duikplaats

Panheel

Duikwater

Provincie

Limburg

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Bosmolenplas
5 Max. diepte
Zoet

Getijden

17 Min 205
Stroming

Omschrijving Grindput met grindheuvel en tal van klei heuvels. Behoorlijk zicht. Parkeerplaats is er wel,
maar niet onbeperkt. De put wordt druk bedoken, onder meer door Belgen. Het schijnt tot 30
m diep te zijn. De plas is genoemd naar een mooie oude watermolen langs de toegangswegg.
Sinds ik er heb gedoken heeft een vereniging het alleenrecht verkregen (en de eeuwige haat
van de rest van duikend Limburg). Duiken kan er nu tegen, voor een gewone put, stevige
betaling (€ 8 pp). Goede info over de onderwaterobjecten ontbreekt, wat toch jammer is. De
beheerder heeft wel een kaart hangen, maar zowel de kaart als zijn uitleg zijn geen
ondersteuning. (Andere kaart in fotoarchief)
Route

A2 Eindhoven Maastricht, afslag 42: Wessen Panheel. Volg de borden ANWB Panheel.In het
dorp rechtsaf, de Heelderweg, dan linksaf de doodlopende Bosmolenweg in.

Commentaar

het loont zich om hier met een volle fles naar toe te gaan. Flesvulling kost 4 euro voor 12 liter
en duurt vaak meer dan een half uur. Beheerders hebben vriendelijkheid niet uitgevonden (zo
meld ons ene Marco). Maar neemt niet weg dat het een van de mooiere duikplekken in de
regio is. Het schijnt dat je van de andere kant van de plas ergens gewoon gratis te water kan
gaan, maar dat is mogelijk niet meer dan een gerucht.
k heb hier heel veel gedoken in de afgelopen 6 maanden. Er zijn genoeg objecten te bezoeken
onder water. Opvallend is de buitengewone waterkwaliteit !!. Diepte kan oplopen tot 28
meter. Er zijn veel vissen te bezichtigen, o.a. grote baars, karper en snoek. De parkeerplaats is
netjes en zeer schoon. De beheerder heeft alles goed onder controle. Op zondag is er koffie drankjes - soep en broodje-worst te krijgen in de kantine. Op de locatie is een vulstation
aanwezig. De grote compressor heeft een vermogen voor 4 flessen tegenlijk te vullen. Na de
duik kun je de fles laten vullen, terwijl je zelf van een kopje koffie geniet. Deze duikstek is
een echte aanrader !!
Tipje: Zorg ervoor dat je om 16:00 weg bent, de beheerder stelt het niet op prijs als hij je rond
die tijd nog uit
het water moet vissen!
(wisten wij veel, we waren nog aan het fotograferen en zo en hadden nergens iets van
sluitingstijden gelezen )
Op dat moment ben je toeschouwer van wel erg vreemd gedrag, en gevloek
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Duikplaats

Papendrecht

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Tank
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Vroeger werden hier decompressietanks gebouwd.
Route
Commentaar
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62 Min 67
Stroming

Duikplaats

Peigney

Duikwater

Provincie

Haute Marne

Aantal duiken

Land

Frankrijk

Kenmerken:

Lac la Liez
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

9

Min 30

Stroming

Omschrijving Lac La Liez is een van de 4 stuwmeren die zijn aangelegd voor het Rijn/Rhone kanaal. Ze
liggen rond Landres. La Liez heeft te veel slib om goed te duiken, onder de 6 m is het zicht
heel slecht. Je kunt er waarschijnlijk op veel plaatsen te water, ik heb op de boothelling
tengenover de camping gedoken. Verder stroomopwaarts is het misschien beter.
Route

A31Dijon Nancy. Afslag 7: Langres. In Langres de D74 nemen. Aslag Peigney, in het dorp de
borden naar la Liez/Camping. Daar is een grote paarkeerplaats met boothelling.

Commentaar
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Duikplaats

Perroz-Guireg - Les Sept Iles

Duikwater

Provincie

Bretagne Côte d’Armor

Aantal duiken

Land

Frankrijk

Kenmerken:

Atlantische Oceaan
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

24 Min 40
Stroming

Omschrijving Voor de Bretonse kust ligt bij Perroz-Guireg (Bretons) of Perros-Guirec (Frans) een groot
aantal eilandjes. Een stuk of 10 eilanden (Cerf, Ile Plate, Ile aux Moines, Piere Jean, Ile Bono,
I de Malban, I Rouzic, la Godelaine, les Pierres Droites) blijven bij vloed boven en worden
daarom Les Sept Iles, de 7 eilanden genoemd. Het gebied is een vogelreservaat, waar
regelmatig zeehonden worden geobserveerd. Vanuit verschillende kustplaatsen organiseert
men tochten naar de eilanden. Meestal om vogels te kijken, maar ook regelmatig om te
duiken. Ik heb er gedoken met Happy Diving. Deze club heeft een vriendelijke
onverschilligheid die veel duidelijkheid schept. Ze trekken zich niets aan van kentering,
controleren niets of niemand en vertrokken tijdens onze duik zelfs voor ze alle duikers aan
boord hadden. Daar staat tegenover dat ze een leuk bootje met een prima extra speedboot
hebben, en dat het perfect duiken is als je je eigen zaken goed voor elkaar hebt. Het duiken is
niet spectaculairder dan vanaf de kant, maar een boottocht is nooit weg, en sommige duikers
staan er op om in de vakantie bootduiken te maken.
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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Duikplaats

Pescador Cathedral Cave

Duikwater

Provincie

Cebu

Aantal duiken

Land

Filippijnen

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

32 Min 75
Stroming

Omschrijving Eiland tussen Cebu en Negros. Je kan het eiland waarschijnlijk rond in 1 duik als de stroom
meewerkt. Maar de Noordkant (Pescadero Island of Drop Off) zijn anders dan de zuidkant
met een grot op 33 meter waardoor je naar boven kan zwemmen om er opp 23 meter weer uit
te gaan.
Route

Bootduiklocatie vanuit Boalmoal

Commentaar
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Duikplaats

Pescador Island

Duikwater

Provincie

Cebu

Aantal duiken

Land

Filippijnen

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Klein eiland tussen Cebu en …
Route
Commentaar
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24 Min 60
Stroming

Duikplaats

Pilli Pipa

Duikwater

Provincie

Pwani

Aantal duiken

Land

Kenia

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving
Route
Commentaar
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12 Min 60
Stroming

Duikplaats

Pilli Pipa - Reefolution

Duikwater

Provincie

Pwani

Aantal duiken

Land

Kenia

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Testsite van WUR voor reefolution project
Route

Bootduik

Commentaar
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7

Min 60

Stroming

Duikplaats

Playa del Carmen - Barracuda

Duikwater

Provincie

Yucatan

Aantal duiken

Land

Mexico

Kenmerken:

Caribische Zee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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14 Min 70
Stroming

Duikplaats

Playa del Carmen - Conjinuda

Duikwater

Provincie

Yucatan

Aantal duiken

Land

Mexico

Kenmerken:

Caribische Zee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Rif ten zuiden van Quetzal
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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28 Min 45
Stroming

Duikplaats

Playa del Carmen - Jardines

Duikwater

Provincie

Yucatan

Aantal duiken

Land

Mexico

Kenmerken:

Caribische Zee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Lage heuvel voor 5th avenue Playa del Carmen. Zeer populaire duikstek.
Route

Bootduiklocatie

Commentaar

Pagina 290 van 442

11 Min 55
Stroming

Duikplaats

Playa del Carmen - Mama Viña

Duikwater

Provincie

Yucatan

Aantal duiken

Land

Mexico

Kenmerken:

Caribische Zee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Wrakduiklocatie
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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27 Min 40
Stroming

Duikplaats

Playa del Carmen - Punto
Piedra

Duikwater

Provincie

Yucatan

Aantal duiken

Land

Mexico

Kenmerken:

Caribische Zee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Bootduiklocatie
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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14 Min 50
Stroming

Duikplaats

Playa del Carmen - Sharkys

Duikwater

Provincie

Yucatan

Aantal duiken

Land

Mexico

Kenmerken:

Caribische Zee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

29 Min 35
Stroming

Omschrijving Diepe lange heuvel voor 5th avenue in Playa del Carmen. Veel spons en koraal. Verder niet
heel boeiend. Ligt tegen drop-of aan.
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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Duikplaats

Playa del Carmen - Tortuga

Duikwater

Provincie

Yucatan

Aantal duiken

Land

Mexico

Kenmerken:

Caribische Zee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Vlakke brede heuvel voor kust Playa del Carmen
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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29 Min 50
Stroming

Duikplaats

Playa Paraiso - Ceriberos

Duikwater

Provincie

Yucatan

Aantal duiken

Land

Mexico

Kenmerken:

Caribische Zee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Duikrif bij Iberostar Playa Paraiso tussen Cancun en Playa del Carmen.
Route

Bootduiklocatie van Dressel Divers

Commentaar
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14 Min 50
Stroming

Duikplaats

Plimo’s Castle

Duikwater

Provincie

British Columbia

Aantal duiken

Land

Canada

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Rif langs een wand van een eiland.
Prachtig begroeit met veel macro leven
Route

Bootduiklocaltie

Commentaar
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20 Min 65
Stroming

Duikplaats

Plompe Toren

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
7 Max. diepte
Zoet

Getijden

35 Min 255
Stroming

Omschrijving Plompe Toren geldt als een van de mooiste stekken van de Oosterschelde. Dat klopt, als je er
zicht hebt. En daar wil het nog wel eens aan mankeren. Je kunt bij de Plompe Toren pal langs
het water parkeren. Het aantal parkeerplaatsen is echter beperkt. Het te water gaan bij de
Plompe Toren is crisis. Eerst over het muraltmuurtje heen, en dan via de steile stenen dijk
naar beneden. Vooral bij LW is en hulplijn een uitkomst. Onder water tref je een enorme
duikplaats aan: enkele honderden m in de breedte en minstens 30 m diep. Kortom geen stek
die je in een keer hebt gezien. Op mooie dagen is het een wereldstek!!
Route

Als je van Zierikzee via N69/57 richting Burgh Haamstede rijdt kan je na het natuurreservaat
Schelpenhoek linksaf de Stolpweg op. Deze loopt door tot aan de dijk langs de Oosterschelde
en gaat over in de Plompetorenweg. Aan je rechterhand krijg je dan de Plompe Toren van
Oudekerke en na die toren een parkeerplaats aan de dijk.

Commentaar

Oudekerke is een dorp dat tijdens een stormvloed is verdwenen en waarvan alleen de plompe
toren is overgebleven. De duikstek is meer dan 50 m diep en het zicht kan oplopen tot een m
of 3. Je gaat langs de dijk naar beneden. Het makkelijkst is het om een touw te binden aan de
paaltjes die langs de dijk staan om zo zonder glibberen in het water te komen. Het water
begint met een aantal oesterbanken. Tot een m of 10 zijn er zeer veel dijkstukken te zien die
fraai begroeid zijn met zee anjelieren en anemonen. Zeer veel krab en wat minder kreeft.
Maar juist door de vele verschillend gekleurde slibanemonen en anjelieren is het een zeer
mooie duikstek.
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Duikplaats

Ploumanac’h le Ranolien

Duikwater

Provincie

Bretagne Côte d’Armor

Aantal duiken

Land

Frankrijk

Kenmerken:

Atlantische Oceaan
34 Max. diepte
Zoet

Getijden

24 Min 1666
Stroming

Omschrijving Le Ranolien is een "makkelijke" duikstek, als er al zoiets bestaat in Noord Bretagne. Vanaf
het begin van de parkeerplaats kan je via een granieten trap bij het water komen. Je staat dan
recht tegenover een aantal rotsen, waar je makkelijk om heen kunt duiken. Ter plaatse is het
verschil tussen eb en vloed 5 tot 8 m. Duik bij HW. Bij LW duiken kan ook, maar alleen als je
ook van klimmen houdt, want je moet zo'n 150 m rots nemen.
Route

Rij van Perroz-Gireg de Boulevard du Semaphore (= de doorgaande weg) richting
Ploumanac'h. Neem de afslag naar camping le Ranolien, de doodlopende Chemin du
Squevell. Rij de afslag van de camping voorbij en ga onder de dwarsboom over de weg door
en ga aan het eind links de parkeerplaats op. Parkeer zo dicht mogelijk bij de ingang van de
parkeerplaats.

Commentaar
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Duikplaats

Ploumanac'h boothelling

Duikwater

Provincie

Bretagne Côte d’Armor

Aantal duiken

Land

Frankrijk

Kenmerken:

Atlantische Oceaan
70 Max. diepte
Zoet

Getijden

32 Min 3146
Stroming

Omschrijving Duiken in Bretagne heeft wat. Het is een mix van Oosterschelde (soortenrijkdom, stroom en
wieren) en de Middellandse Zee (Goed zicht, meer kleur). Duiken gebeurd veelal per boot,
maar ook duiken van de kant gaat prima. De boothelling is een plek waar je relatief makkelijk
het water in kan. Bovendien kan je er de hele dag duiken. Maar pas op, als je niet op
kentering duikt moet je absoluut in de baai blijven. Met kentering kan je de baai verlaten en
rond de begroeide steenhopen zwemmen. Aan de westkant van de baai is onmiddellijk bij de
uitgang een kloof waar je onder een enorme rots door kunt duiken. Prachtig!
Route

Rij van Perroz-Guireg de Boulevard du Semaphore (= de doorgaande weg) naar Ploumanac'h.
Ga in Ploumanac'h rechts, de Rue de Saint Guirec. Volg de borden naar de Phare (de
vuurtoren) je rijdt dan op de Rue du Phare. Op den duur kom je bij een parkeerplaats (Pas op,
ze proberen je naar allerlei andere parkeerplaatsen te sturen, niet op reageren, borden Phare
blijven volgen.) Parkeer achteraan het parkeerterrein, na het parkeerterrein wandel je naar
links, daar zie je de boothelling van de reddingsboot.

Commentaar

In Ploumanac’h laat je de boot op de camping. In Ploumanac’h geen gezeur met een boot,
geen gezeur met een duikschool. Het loont de moeite om met de auto naar deze plaats te gaan
om een van de mooiste Bretonse duikstekken te ontdekken. Maar zeg het niet hardop, want
dan komt de hele wereld er achter! Een verder aangename keerzijde van de medaille is
Ploumanac’h (gemeente Perros-Guirec) met zijn gigantische rotsen van roze graniet, zijn
campings, restaurants, leuke stranden. En daar bovenop is het Bretons toerisme dubbel
geïnteresseerd in duikers. De voordelen die zojuist zijn beschreven staan ten dienste van
eventuele metgezellen. En (echt waar), men kan duiken in Ploumanac'h zonder boot! Niets is
simpeler: het volstaat om af te dalen langs de stenen boothelling voor de reddingsboot van de
S.N.S.M. (Société Nationale de Sauvetage en Mer = de franse KNBRD).
Daar bij de helling (glad bij eb, als de wieren boven water liggen: pas op je billen) ga je rechts
naar een diepte van 15 m, in fantastische chaos van gigantische blokken graniet, de grotten en
de wieren, het faunavolk dat Bretagne bewoont: de kreeftachtigen, de steenbolken, pollakken,
lipvissen.... Ga wat verder en ontdek de contouren van het punt waar je het hunebed vindt, een
monumentale rots in de vorm van een tafel, waar je onderdoor kunt zwemmen. Duik verder en
je komt op diepten van 30 - 40 m. Let op, wees niet te roekeloos bij je eerste duik, maar
verken de stek vooraf serieus. Profiteer van het zicht, 10 tot 15 m is niet ongewoon. Als je
fotografeert, maak dan gebruik van de zon om de omgeving vast te leggen.
LET OP: welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen!
Het lijkt makkelijk, maar een duik in Ploumanac'h vraagt niet om minder voorbereiding dan
normaal. Allereerst, bereid je voor op kou (9o C in het voorjaar, 16o C in de zomer, je bent in
Noord Bretagne). Verder: duik bij voorkeur tijdens kentering (een getijdentabel kan je
opvragen bij de vulstations) En ten slotte: de eb stroming is levensgevaarlijk, want je bent aan
de oostkant van het kanaal. Als je hier bodem contact verliest is het onmogelijk om tegen de
stroom in te zwemmen. Een goede raad bij het nachtduiken: gebruik een lamp en een kompas.
Door de vele omleidingen onder water, veroorzaakt door de rotsblokken, zorgen er al gauw
voor dat je rondjes zwemt. De gevorderde kan twee rotspunten verder bij Louis XI, bij een
klein strandje, te water. Daar daal je af naar het water (pas op de gladheid). Dan duik je in
oostelijke richting. Het best kan je er duiken bij HW, want de gladde rotsen willen nog wel
eens leiden tot acrobatische toeren. De parkeerplaats en boothelling staan het hele jaar ter
beschikking aan de duikers op voorwaarde dat, zo nodig, onmiddellijk ruimte wordt gemaakt
voor de reddingsboot van de SNSM. Tot zover de stek die populair aan het worden is op
mooie dagen, maar die lastig kan worden bij moeilijk weer.
Dan nog dit: de plaats heeft tamelijk weinig logeer gelegenheid. Zeker in het hoogseizoen is
het verstandig om te reserveren.
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Duikplaats

Ploumanac'h Louis XI

Duikwater

Provincie

Bretagne Côte d’Armor

Aantal duiken

Land

Frankrijk

Kenmerken:

Atlantische Oceaan
26 Max. diepte
Zoet

Getijden

38 Min 1210
Stroming

Omschrijving Duiken bij Louis XI is in eerste instantie lijden. Het wandelpad begint omhoog te gaan en dat
is waardeloos. Wie hijgend bij de baai arriveert staat een pracht duik te wachten. Na een
tochtje over een vingerwier landschap kan je links af afdalen. Daar loopt het stijl naar
beneden. In de rotsspleten zitten allerlei krabben en kreeften, terwijl langs de rots veel vis zit.
Met HW is het het eenvoudigst om de baai in en uit te zwemmen. De kentering tijden, die
absoluut noodzakelijk zijn, kan je bij ieder vulstation in de buurt opvragen.
De stek is genoemd naar een rotspartij naast der baai. Fransen, en mensen met heeeel veel
fantasie zien hier de beeltenis van Louis XI in. Aan de kant van de baai waar je niet naar
benden moet klimmen heeft met in graniet een blok met 15 neergezet. In geval van twijfel een
aardig hulpmiddel.
Route

Zie Ploumanac'h - boothelling. Loop vanaf de parkeerplaats naar rechts over de wandelroute.
Hou bij een splitsing links aan. Na een paar honderd m. zie je rechts een baaitje, waar
eenvoudig in te klimmen is.

Commentaar
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Duikplaats

Pointe de Trévignon

Duikwater

Provincie

Bretagne Finistère

Aantal duiken

Land

Frankrijk

Kenmerken:

Atlantische Oceaan
14 Max. diepte
Zoet

Getijden

12 Min 585
Stroming

Omschrijving Pointe de Trévignon is een onbekende duikstek. Wie wil vullen is aangewezen op de duikshop
Grolleau in Concarneau. Los van de bedenkelijke promotie van de onderwaterjacht, heeft
deze zaak alles. Er hangt ook en grote kaart met andere duikstekken in de zaak. Bretagne
heeft de naam een bootduikgebied te zijn. Wie dat ook vindt kan bij de Franse VVV in dit
gebied de folder Plongee à Finistère opvragen. Voor kantduikers is Pointe de Trévignon een
prima mogelijkheid. Zoals overal in Bretagne zijn de verschilden tussen eb en vloed groot,
maar de stroming is hier minimaal. Je kunt de hele dag te water. De stek kent twee nadelen: je
moet wat klauteren om in het water te komen, zeker bij eb, en het is er niet erg diep, met zo'n
12 m heb je het wel gehad. Die 12 m zijn echter zo fantastisch, dat deze stek een absolute
aanrader is voor iedereen die in Bretagne gaat duiken.
Route

Rij via de E60 van Quimperlé richting Quimper. Neem de afslag Pont-Aven en rij vervolgens
naar Névez en St.Philibert neem daar de borden Pt de Trévignon. Sla bij de haven Ar Porzh
(le Port) links af (westelijk) en parkeer langs de rotsen van La Corniche.

Commentaar

Plongée en Finistère. "Schatten van de zee en bossen van wieren" is een jaarlijkse folder van
Nautisme en Finistère, BP 1334 - 11 Rue Théodore Le Hars - 29103 Quimper Cedex Tel:
0298762131Fax: 0298533730. In en land waar de lucht is doordrongen en bewerkt door de
zee en de wind, heeft de onderwaterwereld en schoonheid die de fascinerende kusten van
Finistère niet misstaat. De beginnende duiker komt eerst binnen in een bos van wieren, die
gehard zijn in de strijd op de rotswanden, daarna valt hij abrupt op een tapijt van veelkleurige
anemonen en koralen. Zij ontdekken onder gigantische blokken puin of onder gladde
bruinwieren de noordzeekreeft en de spiraal kokerwormen.
Amateur onderzoekers (strandjutters?) hebben in het boek 145 "Fortunes de mer" het verleden
van onze kusten beschreven. Meerdere eeuwen geschiedenis worden op en smakelijke manier
ontdekt. De kanonnen van de koninklijke fregatten uit eerdere eeuwen en verschillende
schepen die het slachtoffer zijn geworden van latere conflicten in onze historie. Finistère
bewaart onvergetelijke ontdekkingen, en de best omstandigheden om je te informeren. De
folder beschrijft duikscholen etc. in Locquirec, Plougasnou, Carantec, Ile d'Ouessant,
Plougonvelin, Brest, Camaret-sur-Mer, Audriene, Glénans, Moëlan-sur-mer.
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Duikplaats

Pointe du Van

Duikwater

Provincie

Bretagne Finistère

Aantal duiken

Land

Frankrijk

Kenmerken:

Atlantische Oceaan
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

12 Min 80
Stroming

Omschrijving Het meest westelijke punt van Frankrijk is het Pointe du Raz. Deze punt vormt de zuidkant
van de Baie des Trépassés de noordkant wordt gevormd door het Pointe du Van. In de Baie
des Trépassés kan je uitstekend zwemmen, zonnen (soms) en duiken. Voor de naam van de
Baie des Trépassés (baai der doden) zijn twee verhalen. Het eerste is het Keltische verhaal dat
vertelt dat overleden druïden via deze baai naar het Ile de Sein voor de kust gingen, om daar
begraven te worden. Een ander verhaal is dat lijken van verdronken zeelieden in deze baai aan
plegen te spoelen. Wat het ook is, je kunt in de baai op ieder moment duiken. HW heeft de
voorkeur, want echt diep is het er niet, en met HW kan je het water makkelijker in en uit. Als
je bij de haven/boothelling bent aangeland, kan je via een stenen trap ca. 30 m naar beneden
tot je in het water bent. Bij eb is dat 3 m te weinig. Dan moet het laatste stuk via een vaste
stalen ladder worden afgelegd. (Nb, naar het water is geen probleem. Er uit is een heel ander
verhaal). De baai heeft aan de kant mooi begroeide rotsblokken, verder is er veel wit zand,
met verschillende wierveldjes en veel zwemmende dingen. We hebben er ook een paar ankers
en mooi begroeide touwen gezien. Met mooi weer is dit deel van Bretagne zeker een excursie
waard, en het Pointe du Van een leuke duikstek.
Route

Volg vanaf Quimper de borden Audierne (D784). Na Audierne de borden Pointe du Raz
volgen. Tussen de gehuchten Plogoff en Lescoff is een splitsing. Ga hier rechts af naar Pointe
du Van. Je rijdt dan eerst langs de Baie des Trépassés, tussen een tweetal grote restaurants
door. Vervolgens gaat de weg linksaf omhoog, richting Pointe du Van. Al snel komt er links
een weggetje dat afdaalt naar de boothelling. Er staat dat je er niet in mag. Neem hem toch.
Stop bij de haven.

Commentaar

Jaren heeft er bij deze baai een solitaire dolfijn "Louie" geleefd, waardoor deze stek druk
werd bezocht. Het vermoeden is dat Louie sinds 89 Trépassé is.
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Duikplaats

Polder Bommenede

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Grevelingen
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

20 Min 60
Stroming

Omschrijving Het natuurgebied Bommenede is slecht toegankelijk. Het voordeel ervan is dat het weinig
wordt bedoken. Nadat je te wate ben gegaan moet je na een aantal m. over een dammetje.
Langs dit dammetje vind je een aantal strekdammen, die allen aardig zijn om bij te duiken.
Stek is tegenwoordig een afgesloten natuurgebied, dus alleen met boot toegankelijk (mogelijk
ook zwemmend vanaf de haven).
Route

Ten noorden van Zonnemaire, oostelijk van de haven.

Commentaar

Geert Tieman, O.S.C. Moby Dick: Een van duiken die ik maakte in mijn debutantentijd vond
plaats n.a.v. een artikeltje in de onderwatersport. Het artikel handelde over het verdronken
dorp Bommenede vlak bij Zonnemaire op Schouwen-Duivenland. Uit ons omvangrijke
archief heb ik het bewust artikeltje weer eens opgediept en nu weet ik dat ie in het september
nummer van '81 stond. Die duik moet dus in september of oktober '81 hebben plaatsgevonden.
Het mystieke karakter van het idee dat daar de restanten van een verdronken dorp moesten
liggen, waarvan men zelfs nog de kerktoren moest kunnen herkennen sprak mijn broer en mij
bijzonder aan.
Wij besloten dan ook om spoedig een duik te maken op die mysterieuze plek. De dagen die
verstreken tussen het opgewonden lezen van het artikel en de duik in de Grevelingen brachten
wij door met het fantaseren over de belangwekkende archeologische vondsten die wij zouden
doen waarmede wij onsterfelijke roem zouden vergaren.
Op een mooie maar winderige nazomermiddag reden mijn broer en ik vol goede moed zo snel
als het kevertje van mijn moeder ons dat toestond naar Zonnemaire om daar vanuit de
werkhaven naar t verdronken dorp te gaan zoeken. Naast t kevertje kleedden wij ons flux om
en omgordden wij onze 10-liter setjes en trimvestjes van het model w.c.-bril. Welk een
ongeëvenaarde na‹viteit! Men moet een wel zeer geoefende kompas navigator zijn om over
een afstand van zo'n 600 mtr. bij een zicht van, dat herinner ik mij nog zeer wel, ongeveer
20 - 30 cm een object te kunnen vinden. Los nog van de conditionele prestatie die zulks vergt
mede gelet op de afstand en onze wel zeer beperkte luchtvoorraad.
Dat onze missie mislukte was evenwel meer te wijten aan het feit dat we volledig de
verkeerde kant uit plongeerden dan door de tekortschietende navigatie- en/of conditionele
kwaliteiten. Op de een of andere wijze waren wij in de veronderstelling dat we westelijk van
de havenmond moesten zoeken, terwijl de resten van het dorp in werkelijkheid ten
noordoosten ervan liggen (op 29° om precies te zijn). Men kan zich dus voorstellen dat we
niets hebben gevonden.
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Duikplaats

Police Pier

Duikwater

Provincie

North Sulawesi

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Straat van Lembeh
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving 'sterk aan de "Sulawesi" kant. Muck diving.
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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24 Min 75
Stroming

Duikplaats

Poopoh

Duikwater

Provincie

North Sulawesi

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Zee van Celebes
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

24 Min 68
Stroming

Omschrijving Duikstek viir het statje Poopoh. Zandbodem met daarop allerlei klein spul. Bezocht met
Thalassa
Route

Bootduik, anderhalf uur varen van de duikbasis

Commentaar
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Duikplaats

Porthkerris

Duikwater

Provincie

Cornwall

Aantal duiken

Land

Groot-Brittanië

Kenmerken:

Atlantische Oceaan
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

15 Min 75
Stroming

Omschrijving Porthkerris is een prima duikstek, die wordt uitgebaat door een PADI duikcentrum. Ze zijn
correct en hebben goede informatie, vulstation en duikmateriaal. Ze kunt er zowel bootduiken
als kantduiken maken. Er kan altijd worden gedoken wat de stroming betreft. Bij westenwind
neemt de golfslag toe, waardoor de duikstek gevaarlijk wordt. Je moet betalen voor parkeren
en duiken, maar zeker bij 2 duiken op een dag is dat te overzien. Die 2 duiken is de stek zeker
waard. Er zijn prachtig begroeide rotspunten met grote wieren waarboven en tussen allerlei
vis zwemt. Je schijnt er diep te kunnen, maar dat is absoluut niet nodig. Deze stek is leuker
dan het nabij gelegen Porthoustock beach, hoewel de laatste gratis is.
Route

Neem van Helston de B3293 richting St Keverne. Daar rechtdoor naar Porthousstock. Ga op
de plek waar de weg naar Porthoustock een scherpe bocht naar rechts maakt naar links een
klein weggetje in. Blijf deze naar beneden richting zee volgen

Commentaar

Zie Kennack Sands
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Duikplaats

Porthoustock beach

Duikwater

Provincie

Cornwall

Aantal duiken

Land

Groot-Brittanië

Kenmerken:

Atlantische Oceaan
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

11 Min 40
Stroming

Omschrijving Een kiezelstrand waar veel duikers hun boot te water laten om op de manacles te duiken. Er
heerst in dit deel van Cornwall nogal wat haat en nijd tussen vissers en duikers. In
Porthoustock komen de vissersbootjes op dezelfde stek aan als de duikboten. Kom dus
voorzichtig boven. Het stroomt er nauwelijks en met een getijdentabel hoef je hier geen
rekening te houden. Vanaf het strand aan de rechterkant (lnags de steengroeve) heb je de
minste problemen. Het mooiste deel is dus links. Aardige stek, makkelijk bereik- en
beduikbaar (los van die helling van 25%), niet te diep.
Route

Neem van Helston de B3293 richting St Keverne. Daar rechtdoor naar Porthoustock. De
haven met het kiezelstrand kan je niet missen.

Commentaar

Zie ook Kennack Sands
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Duikplaats

Potsdam

Duikwater

Provincie

Brandenburg

Aantal duiken

Land

Duitsland

Kenmerken:

Heiliger See
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

6

Min 40

Stroming

Omschrijving Een van de meren rond Berlijn. Er schijnt wat gedoe te zijn of je er mag duiken, maar nu mag
het nog. Vooraf moet je je wel melden bij de plaatselijke duikschool: auchsportservice
Potsdam, Nuthedamm 29 - 14480 Potsdam, Tel.: 0331 - 270 16 13. Dat is gratis, en kan
telefonich. Leuk winkeltje waar je ook kan vullen.De oud Oost Duitse plek wordt ook als
zemplek gebruikt.
DE stek is niet heel erg de moeite. Er liggen heel veel glazen flessen op de bodem
Route

Langs het meer loopt de Seestrasse, neem de kruising bij de Muhleweg naar het water.

Commentaar
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Duikplaats

Pruszcz Gdansk

Duikwater

Provincie

Cebu

Aantal duiken

Land

Polen

Kenmerken:

Radunia
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Riviertje ten zuiden van Gdansk. Ondiep, typische snorkel stek. Goed zicht.
Route
Commentaar
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3

Min 30

Stroming

Duikplaats

Quaak

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
6 Max. diepte
Zoet

Getijden

31 Min 246
Stroming

Omschrijving Combinatie van strekdammen en tussenliggende "gaten". Op sommige plekken zeer diep,
vaak plotselinge onderstroom. Moeilijke duikstek, alleen voor gevorderden. Wel boeiend.
Deze stek is het eind van de serie duikstekken vanaf de haven van Stavenisse.
Neem de laatste trap over de dijk. Loop naar rechts tot waar de dijk een knik maakt. Bij laag
water kan je hier over de strekdam lopen en aan de linker kant de diepte in. Bij hoogwater is
het even zoeken.
Route

Op het eiland Tholen, even ten noorden van Stavenisse. Neem de A29/N29 richting
Steenbergen. Vanaf daar de N257 richting St.Annaland en Stavenisse. De weg naar Stavenisse
is de Oudelandsedijk. Sla niet links af het dorp in, maar blijf de weg volgen tot waar wordt
aangegeven dat hij deze dood loopt; ga rechts en volg de dijk tot campin Chadom. Met wat
opletten kan je de bordjes Chadom ook al eerder op de N257 opikken. Voor de ingang van
een camping (Chadom) aan het eind van de keetenweg begint een stuk weg met een
parkeerverbod. Parkeer hiervoor in het gras.

Commentaar
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Duikplaats

Queige

Duikwater

Provincie

Savoie

Aantal duiken

Land

Frankrijk

Kenmerken:

Doron
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

1

Min 20

Stroming

Omschrijving Duiken kan je het onderwaterverblijf in deze bergstroom eigenlijk niet noemen. Aan de
andere kant is het gebruikt van perslucht een fantastische manier om op je gemak te genieten
van forel, die goed te benaderen is.
Route

D925 van Albertville naar Beaufort. Bij Queige De camping municipal op. Achter de camping.

Commentaar
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Duikplaats

Quercianella, il Romita

Duikwater

Provincie

Toscane

Aantal duiken

Land

Italië

Kenmerken:

Middellandse Zee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

37 Min 40
Stroming

Omschrijving Bootduiklocatie.
De hoek rond Porto Ercole, Elba, Livorno en Pisa kent veel duikcentra. Lokale duikers
hebben me vooral de eilanden aangeraden. Daar schijnen veel baarzen en baracuda's te zitten.
Het water is op veel plaatsen slecht te bereiken, daar de kust erg stijl is. Omdat voor mij echt
alles nieuw was ben ik maar eens op pad gegaan met Chioma Beach Diving Center in
Quercianella, even onder Livorno, langs de A1. Het is een SSI school met veel instructeurs en
meerdere boten. Allereerst: Italianen zijn allemaal watjes. Een watertemperatuur van 17 oC en
dan allemaal droogpakken. Verder kan ik alleen maar positieve verhalen vertellen. Als ze een
brevet zien, weten ze dat op waarde te schatten. Waar andere duikcentra nog wel eens zeuren
onder het motto "als wij het brevet niet hebben afgegeven mag je alleen aan de hand van de
instructeur mee" was een blik op mijn plastic voldoende. Voor dat ik er erg in had had ik een
15 literfles met EAN30 en een uitstekende buddy. Zoals altijd tijdens deze vakantie bleken de
Italianen aardige mensen, en alles werd goed uitgelegd (in het engels zelfs, dus dat scheelde
veel zwaaien met armen en benen). De duik ging groepsgewijs, daarbij gingen we
onmiddellijk naar 37 m langs een mooie dropoff. Ik kan niet zeggen dat ik dingen heb gezien
die ik niet al kende uit St.Raphael in Zuid Frankrijk. Neemt niet weg, dat een zicht van zo'n
15 m en warm water weer geweldig waren. En laten we wel wezen: kleurige sponzen,
zwaluwstaartvissen en zeekokommers blijven een aangename afwisseling op de pos en
modderkruiper.
Route

Route A1 (Via Aurelia km 300) Livorno Roma. In Quercianella Rechtsaf en vervolgens na het
tunneltje onmiddellijk links Via di Franco 9.

Commentaar
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Duikplaats

Raamsdonksveer

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Nion Plas
10 Max. diepte
Zoet

Getijden

19 Min 637
Stroming

Omschrijving Aardig plasje direkt langs de snelweg. Bodem is licht en stoft weinig.
De plas ligt naast een grijze watertoren en is daarom makkelijk terug te vinden. Er is wat
parkeerplek bij de plas. Te water gaan is geen probleem, je kan naast een steigertje zo te
water.
Route

Neem de A59 Waalwijk Zierikszee of A27 Gorinchem Breda. Deze wegen kruisen bij het
Hooipolderplein, afslag 34. Neem richting Oosterhout (jawel: Oosterhoutse weg). Pak de
eerste weg rechts (NIET de oprit naar de snelweg). Deze is onmiddellijk na de plas die je
vanaf de weg ziet liggen.

Commentaar
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Duikplaats

Ras Abu Soma

Rode Zee
1 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Egypte

Kenmerken:

Zoet

Getijden

28 Min 55
Stroming

Omschrijving Duikstek in Safaga, zo dicht op de kant dat het een huisrif zou kunnen zijn. Noordwand is
diep, en koraal zeer zwaar beschadigd. Als driftduiklocatie heel geschikt.
Route

Bootduiklocatie vanuit Safaga

Commentaar
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Duikplaats

Reeuwijk

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Reeuwijkse Hout
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

12 Min 85
Stroming

Omschrijving De Reeuwijkse Hout is een zeer grote plas, met een bijzonder grote parkeerplaats. Het is er
tamelijk ondiep, wie dieper wil dan 10 m moet ver zwemmen. Bij de parkeerplaars is een
groot clubgebouw van een windsurfvereniging. Wie gaat duiken moet dus oppassen. Vooral
helemaal links bij de parkeerplaats is het goed te water gaan. Er is daar een stuk afgezet voor
zwemmers. Voor het windsurfgebouw zit op ca. 6 m een interessante kleiwand. De stek is in
ieder geval geschikt voor gezinsexcursies: wandelen, zwemmen, fietsen, schaatsen, het kan
niet op.
Route

A12, afslag 12: Reeuwijk. Volg daar de borden richting Reeuwijkse Hout.

Commentaar

Hans Beenakker : Onze IDC fanaat Ben Linders had maar weer eens een duikje gepland. Kun
je voorstellen : Lucht 8 graden, Water 6 graden! De stoere mannen van de Winterduikers t.w.
Ben Linders, Erwin Gerritsen, Willem Kerkkamp, Paul Buskermolen en ondergetekende
troffen elkaar rond 13.00 u. bij de plas van de Reewijkse Hout (Reewijk bij Gouda). Snel de
spullen aangetrokken, 2 buddyparen gemaakt en het water in.
Na plm 50 meter zwemmen (2 / 3 mtr diep) kom je bij een veenrand en kun je naar plm 8 mtr
zakken. Langs deze rand zijn we de boel gaan verkennen. Het eerste deel van de duik zagen
we echter weinig leven onder water. Het zicht variëerde tussen de 2 en 3 meter. Na 20
minuten kwamen we gelukkig een snoek van 70 cm tegen. Dit dier keek ons eens met
onverholen minachting aan en uit de blik in zijn ogen kon ik lezen: " Wat doen die rare
figuren hier na in hemelsnaam in mijn jachterrein. Hebben ze bij deze temperatuur niks beters
te doen dan mijn prooien verjagen". Na 3 minuten op 60 cm van ons af te hebben
meegezommen kreeg hij of zij duidelijk genoeg van onze aanwezigheid, keerde zich om en
ging op ramkoers naar Edwin. Deze schrok daarvan hevig, maakte een uitwijk maneuvre en
controleerde of hij nog een jongetje was. Dat bleek gelukkig voor hem nog het geval te zijn.
Op de terugweg naar de kant kwamen wij nog 2 zoetwaterkreeftjes van zo'n 15 cm tegen en
wat verloren gegane fuiken. Uit het water komend werden we vergast op een heerlijke frisse
stortbui. Hadden we net nodig. Leuk tijdens het omkleden! Maar veel werd vergoed door de
schitterende dubbele regenboog die we daarbij mochten aanschouwen.
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Duikplaats

Renata's Reef

Duikwater

Provincie

British Columbia

Aantal duiken

Land

Canada

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

15 Min 50
Stroming

Omschrijving Met de Rendevous voor de kust van Victoria Island, Aantal heuvels met daartussen een aantal
kanalen.
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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Duikplaats

Rendezvous House Reef

Duikwater

Provincie

British Columbia

Aantal duiken

Land

Canada

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Voor het huis van Rendezvous Adventures
Route
Commentaar
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25 Min 50
Stroming

Duikplaats

Ressen

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Plas Knooppunt Ressen
16 Max. diepte
Zoet

Getijden

14 Min 839
Stroming

Omschrijving De Plas bij Ressen (Gemeente Bemmel) is een kleine, tamelijk ondiepe zandafgraving, die
ook wel wordt aangegeven als plas bij Bemmel/Elst. De zandbodem kent veel reliëf, met hier
en daar grote betonblokken. Het zicht is uitstekend. Parkeerplaats is er nauwelijks, ook door
de omvang is de plas niet geschikt voor grote verenigingsexcursies. Volgens onze
waarneming zijn er twee plaatsen waar het water kan worden bereikt. Het makkelijks is om bij
het viadukt naar het water te gaan. Vissen is in de plas verboden. Door de betuwelijn is de
plas nog meer ingeklemd komen te liggen tussen spoor- en snelwegen.
Route

A15 afslag Elst/Oosterhout. Richting Oosterhout, linksaf ANWB bord richting
Ressen/Bemmel. Dit is de Stationsstraat die over gaat in de Ressenstraat. Rij door tot je de
plas links ziet liggen. Neem dan na de brug de eerste weg rechts. Je rijdt dan met een bocht
terug tot de Bouwlustlaan. In de eerste bocht kan je de auto kwijt en naar het water lopen, of
doorrijden naar het viadukt en daar naar het water. Bouwlustlaan 3, 6684 DM Ressen

Commentaar

Zandafgraving/rustige plek in natuurgebied : We hebben hier een absolute wereld nachtduik
gemaakt. In drie kwartier hebben de plas rondgezwommen. Vooral het laatste stuk was
geweldig, dicht tegen de rietkraag zagen we fantastisch veel vis.
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Duikplaats

Retak Larry

Duikwater

Provincie

North Sulawesi

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Straat van Lembeh
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

70 Min 22
Stroming

Omschrijving Geen idee waar de stek Larry's Crack te vinden is. De nieuwe kaarten van NAD resort geven
hem in ieder geval niet. Beschrijving geven ze ook niet, maar, leuke duik. Op een oudere kaart
staar Retak Larry, en daar houden we het maar op.
Route

Bootduiklocatie van NAD divers

Commentaar
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Duikplaats

Reutte

Duikwater

Provincie

Tirol

Aantal duiken

Land

Oostenrijk

Kenmerken:

Urisee
10 Max. diepte
Zoet

Getijden

20 Min 213
Stroming

Omschrijving Hotel Urisee heeft een volledig duikcentrum, inclusief materiaal verhuur en nitrox
vulcentrum. Vooral voor ijsduiken is het een unieke ervaring. Het ilgt op ca. 950 meter
hoogte, dus de hoogte tabellen zijn van toepassing. De beheerders hebben een
gebruiksaanwijzing, maar zijn mostly harmless. Ze hebben een aantal dingen in dit bergmeer
gegooid, waaronder een platform en een groot houtsnijwerk in een boom, dat naar de maker
Micl (yep, zonder E) is genoemd.
Route

Venlo, Munchengladbach (61), Koblenz, Ludwigshaven (6), Karlsruhe, Stuttgart, Ulm (8),
Kempten, Füssen, Reutte (B179) Afslag bij Hotel Urisee.

Commentaar
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Duikplaats

Rif voor Isla Mujeras

Duikwater

Provincie

Yucatan

Aantal duiken

Land

Mexico

Kenmerken:

Caribische Zee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Rif bezocht met San Diego II
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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0

Min 25

Stroming

Duikplaats

Rijswijk (Gem. Buren)

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Plas van Roodvoet
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

10 Min 75
Stroming

Omschrijving De Roodvoet is een grote plas bij een steenfabriek, die in open verbinding met de Rijn staat.
Officieel is de plas alleen te bereiken via het terrein van de steenfabriek, en dat is verboden
omdat het industrieel terrein is. Ook kan je met een bootje de plas in. Voor kennissen en
familieleden van de steenfabriek is de plas op afspraak goed bereikbaar. De voornaamste
charme is dat er niet wordt gedoken. Het is tamelijk ondiep en er is nogal wat industrieel puin
de plas in verdwenen.
Route

Vanaf Tiel de N835 naar Eck en Wiel, hier naar links (Rijnstraat), links af de Rijnbanddijk,
rechts Roodvoet

Commentaar

Pagina 322 van 442

Duikplaats

Rojos

Duikwater

Provincie

North Sulawesi

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Straat van Lembeh
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Bootduiklocatie langs de kust van Lembeh
Route

Bootduikloctie 68

Commentaar
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20 Min 75
Stroming

Duikplaats

Rosmalen

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Empelse plas
17 Max. diepte
Zoet

Getijden

25 Min 1010
Stroming

Omschrijving Leuke stek, met afwisselend bodemprofiel. Er ligt vrij veel rommel op de bodem. Zicht is
redelijk, zeker de moeite waard. Voor beginners kan het profiel lastig zijn. Vanaf de
parkeerplaats naar links ligt op zo'n 5 m een "bos". Vanaf de steiger is het zowel naar links als
naar rechts leuk duiken.
Route

Neem op de snelweg Amsterdam - Maastricht bij Den Bosch de afslag (20) Rosmalen. Boven
aan de afrit rechtsaf (Rosmalen). Bij de stoplichten links: Empelse weg. Even voorbij de
intratuin is links een parkeerplaats. Je staat dan op een landtong die een stukje het meer
insteekt. Een tweede optie is om na de afslag van de snelweg de route richting de McDonalds
/ Postiljon hotel te volgen... Aan de achterzijde van het hotel is een steigertje vanwaar je ook
het water in kan.

Commentaar

Heel mooi duikwater met redelijk goed zicht, vooral in de ondiepere gedeelten. Veel
verschillende soorten vis, veel onderwaterplanten en riet langs de kant. Men kan rechts te
water gaan of aan het einde van het zandpad (eerste route
optie). Vooral onder de kant (tot een diepte van ca. 8 meter) is hier veel te zien. Op 3-4 meter
kom je het meeste tegen. Zoek tussen de begroeiing naar vis. In deze plas zit baars, snoek,
snoekbaars, paling, modderkruipers en voorn. In het riet zit vaak snoek.
Peter Swinkels:
De plas boven water:
De Empelse Plas is een grote, oude zandafgraving geheel omzoomd door bomen en riet. Hij
ligt net buiten de bebouwde kom van Rosmalen. We hebben slechts een deel van 250 meter
verkend, omdat dit in 1 duik te beduiken is. De gehele plas wordt gebruikt door zwemmers,
surfers, duikers en vissers. Let op: de plas is gepacht door een visclub en er mag slechts met
toestemming gevist worden. Het haventje met de roeiboten is ook eigendom van deze club.
Bij de duikstek kan er makkelijk geparkeerd worden want er zijn twee grote parkeerplaatsen.
Dit zijn naast vuilnisbakken, tevens de enige voorzieningen die er zijn. Vanaf het eerste
parkeerterrein loop je via een wandelpad naar een invaliden-vissteiger, links naast de steiger
is het een ideale plaats om te water te gaan. Hierna kan men dieper lopen via de tegels die
recht voor de steiger liggen.
Vanaf de vissteiger kun je via een ander wandelpad langs het water lopen tot aan het haventje
met de roeiboten. Als je om het haventje heen loopt, kom je bij enkele stelcon platen die half
in het water liggen. De platen worden gebruikt om boten in het water te laten. Dit is ook een
goede plaats om te water te gaan, omdat de platen geleidelijk aflopen en je op het eind
makkelijk kan gaan zitten om je vinnen aan te doen. Pas wel op want de platen kunnen glad
zijn. Bij deze platen ligt het tweede parkeerterrein met aan de overkant een afwateringskanaal.
De plas onder water:
De plas heeft een bodem van harde bruine leem, met daarop een laag van ongeveer 15 cm
sediment. De bodem loopt snel af. Op 2 meter uit de kant is het al snel 1,5 tot 2 meter diep.
Hier loopt een rand van ongeveer 1 meter hoog. Vanuit deze rand is het ideaal om tussen het
riet naar vis te zoeken. Op 5 tot 7 meter uit de kant is het water 5 meter diep. Dit loopt snel
verder af tot 10 meter en dieper. Het diepste punt wat wij in deze plas bereikt hebben was 17
meter. Het grootste deel van de begroeiing is naast het riet, waterpest. Ook kwamen we er
fonteinkruid en hoornblad tegen. Verder hebben we er de volgende vissen gezien: baars,
snoek, snoekbaars, paling, modderkruipers en voorn.
Een markant punt kom je als je vanaf de vissteiger rechts af gaat, na ongeveer 14 meter tegen.
Hier liggen op een diepte van 5 meter een hele hoop bomen en struiken die soms zelfs vast in
de grond zitten. Deze zijn om onduidelijke redenen hier in het water gegooid. De plek met
bomen is ongeveer 20 meter lang en de takken reiken tot aan het wateroppervlak. Als je
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Duikplaats

Ruinerwold

Duikwater

Provincie

Drenthe

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Ruinerwold
3 Max. diepte
Zoet

Getijden

11 Min 150
Stroming

Omschrijving Mooie plas, schitterend omgeven door bomen, die deels over de plas hangen. Links achter de
bomen, bij het begin van de zandweg, ligt de duikstek. Je kan ook het zandpad vervolgen en
in de bocht bij betonnen buizen of aan het eind van de zandweg te water gaan. Mogelijk is
deze stek erg diep, na 11 m vonden wij het niet interessant meer. Zandachtige bodem, die
zacht glooit. Je kunt er op zeker drie plaatsen te water. Bij de laatste van de drie ligt onder
andere een VW-kever op ca 10 m. Het mooiste waren de eerste 2 m, vooral onder de
overhangende boomtaken zat veel vis. Ook om te oefenen is deze plas geschikt. Toch zou ik
de voorkeur geven aan het nabij gelegen blauwe meer, om de natuur in deze plas te ontzien.
Route

Op de A32 (Meppel/Heereveen) neem je de afslag 3: Meppel Noord/Ruinerwold. Neem de
N375 richting Ruinen. Sla linksaf richting Ruinerwold. Na de rotonde richting Ruinerwold
(Broekhuizen) aanhouden. Voor de beek (1300 m na de rotonde) linksaf de "Weg naar de
Bloemen/Kraloo 3" volgen. Deze weg loopt langs een beek. Doorrijden tot weg over gaat in
zandpad.

Commentaar

Marcel Sacksen en Jan Jaap Zeiger favoriete plek is Ruinerwold:
De plas is zo'n 17 m diep met een zicht van 2-5 m. Er wordt daar vrij veel gedoken, volgens
Frits van Doorn zelfs veel te veel, het is een hele fraai beschut gelegen plas met uitstekend
zicht Duikstek is oude turf afgraving, wat nog te zien is aan de N-W zijde van de plas. Een
echte roof plas met veel snoek, baars en zoetwaterkreeft. Ook zie je veel Zwanenmosselen.
Het te water gaan is simpel en kan op verschillende punten. Aan de westzijde vindt je een
rooster op ongeveer 7 m diepte. Verder vindt je in dezelfde hoek een wrakje van een VW
kever en een bootje. Maar het mooist is het duiken langs de kant alwaar je vooral in de zwoele
zomeravonden veel snoeken en snoekjes kunt tegenkomen. Ook kun je tijdens een nachtduik
grote palingen tegenkomen. Omdat dit een druk bedoken duikstek is, is deze plas eigenlijk
een beetje kapot gedoken; veel groen is al verdwenen en ook de grote snoeken van vroeger zie
je niet meer. Duikschool Veronica uit Meppel (tevens vulstation) heeft er een platform onder
water, en er ligt een oude roeiboot afgezonken.
Watergeuzen: Omschrijving plas:
Recreatieplas voor vissers, duikers en dagrecreanten, geen voorzieningen, voormalige
zandafgraving (aanleg A28), vanwege goed zicht zeer geschikt voor beginners om
opstijgingen te oefenen,. Alleen toegankelijk voor duikers van verenigingen die aangesloten
zijn bij de NNDF, tevens zijn er beperkende maatregelen.
A28 vanaf Zwolle of A32(vanuit het noorden), neem ten oosten van Meppel afslag 3 (Meppel
Noord), N375 in oostelijke richting (richting Ruinen), (na 2 km plas aan linker kant) na 3 km
bij rotonde linksaf .
Route bij plas
* Richting Ruinerwold langs de Koekanger Aa, na 500m (vlak voor het bruggetje over de
Wold-Aa) eerste weg links = "Weg naar de Bloemen", weg wordt onverhard, langs de
bosrand tot parkeerplaats 1 (met betonnen buizen). Weggetje volgen voorbij de bocht naar
links tot parkeerplaats 2.
Er zijn 2 plaatsen om te water te gaan:
* Vanaf parkeerplaats 1 tussen de bomen door over het veldje naar het water aan de
noordzijde,
* Op parkeerplaats 2 sta je ook al bij de vissteigers aan de westzijde.
Flora en fauna:
(veel) Baars, Blankvoorn, Brasem, Driehoeksmossel, Karper, Kleine Modderkruiper,
Rietvoorn, Kreeft, Snoek, Vetje, Voorn, Zwanemossel. Veel begroeiing langs kant
(overhangende bomen: takken tot in het water, Wilgenwortel-gordijnen) en op bodem waar
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Duikplaats

Ruitenveen

Duikwater

Provincie

Overijssel

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

De Markte
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

7

Min 85

Stroming

Omschrijving Klein zuiggat langs de A28 tussen Meppel en Zwolle. Ligt in feite pal naar
snelwegparkeerplaats de Markte, maar door het stevige hek moet je toch omrijden. Weinig
parkeerplaats, eenvoudige instap. Je kan de plas in pakweg anderhalf uur rond rijden.
Route

Neem bij Zwolle richting Meppel (A28), pak daar afslag 22 Hasselt etc. Onderaan de afslag
rechts de ventweg op. Rij terug ovver de ventweg richting Zwolle. Je komt dan vanzelf links
bij de Markte

Commentaar

Divers Hangout: Mooie duikplas met een rietkraag. Daarin zijn veel kikkervisjes, voorn,
snoek etc. te vinden. Het zicht is goed en er is veel mooie vis te vinden. Moet je echt een keer
gedoken hebben.
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Duikplaats

Safaga Gamul Soraya

Rode Zee
1 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Egypte

Kenmerken:

Zoet

Getijden

16 Min 65
Stroming

Omschrijving Kleine koraalformatie met daarnaast nog 3 losstaande pilaren. De formatie is in ca. 40
minuten rond te zwemmen, maar het is beter het beschadigde deel over te slaan en de rest 2
keer te bekijken.
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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Duikplaats

Safaga Panorama Reef North

Rode Zee
2 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Egypte

Kenmerken:

Zoet

Getijden

Omschrijving
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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29 Min 115
Stroming

Duikplaats

Safaga Panorama Reef South

Rode Zee
2 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Egypte

Kenmerken:

Zoet

Getijden

Omschrijving Groot rif met een drop-off tot ca. 150 m.
Route

Bootduiklokatie

Commentaar
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27 Min 128
Stroming

Duikplaats

Safaga Shams Huisrif

Rode Zee
3 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Egypte

Kenmerken:

Zoet

Getijden

18 Min 205
Stroming

Omschrijving Huisrif voor hotel. Niet spectaculair, wel goed aangegeven. Leuke nachtduiklocatie
Route

Bij Hotel Shams Safaga, Safaga Egypte

Commentaar
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Duikplaats

Sankt Gilgen - Gamsjaga

Duikwater

Provincie

Salzburg

Aantal duiken

Land

Oostenrijk

Kenmerken:

Wolfgangsee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

25 Min 45
Stroming

Omschrijving Groot meer, met meerdere duikmogelijkheden. Aan de zuidkant is bij Gasthof Gamsjaga een
duikstek en vulstation. Je kan er vrij eenvoudig te water, maar moet dan een stukje lopen
voordat je op diepte bent. Dan gaat het ook heel stijl aar beneden. De rotsen en bomen en
boomstronken zij n interessant. Het leven is minder boeiend,
Route
Commentaar
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Duikplaats

Sassenheim

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Klinckenberger Plas
5 Max. diepte
Zoet

Getijden

28 Min 235
Stroming

Omschrijving De Klinckenberger Plas (of Klinkenbergplas) is in een recreatiegebied dat er weinig
aanlokkelijk uit ziet. De plas is bijzonder groot, en zeer populair bij hondenliefhebbers.
Volgens het informatiebord is de diepte 30 m. Surfers en zwemmers mogen gratis van het
gebied gebruik maken. Volgens de informatieborden hebben duikers een vergunning nodig
(Tel. 0182-393155 van GZH Plassengebied). Kenners zeggen dat dit onzin is, en dat men
nooit verder gekomen is dan het voornemen. Het zicht in de plas is opvallend goed. Aan de
noordkant is een puinwand op een diepte van 4 tot 17 m. In deze wand zit, naar brokken puin,
veel gaas en buizen. Alles is mooi begroeid. Ook op grotere diepte blijft het zicht goed, er is
alleen niets dat werkelijk de moeite waard is.
Route

A44 (Den Haag - Amsterdam) afrit 6: Noordwijk. Kies richting Warmond. Bij het begin van
de Haarlemmertrekvaart staan al ANWB-borden naar de plas.

Commentaar
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Duikplaats

Scharendijke

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Grevelingen
33 Max. diepte
Zoet

Getijden

35 Min 1132
Stroming

Omschrijving Een van de drukste duikstekken van de Grevelingen. Op zich is dit niet verwonderlijk. De
duikstek is goed bereikbaar en de faciliteiten zijn goed. Zeker sinds er in 2008 houten
flonders gemaakt zijn waadoor het comfortabel naar de stek lopen is. Nadeel is wel dat er
parkeergeld betaald moet worden. Door de drukte is het zicht vaak minder. Je kan er op
verschillende manieren duiken. Een duik van de ene strekdam naar de ander is er populair.
Wie bij de oostelijke strekdam (die met het houten huisje) duikt, kan ook wat dieper duiken,
maar let op, je komt dan op de 300m grens van de haven ingang. De blokken van de dam zijn
aardig begroeid.
Westelijk van het strekdammetje met de flonders ligt op ca 7 m een wrakje. De meeste
duikers missen hem volledg omdat er bijna niets van over is. Toch is het de moeite om het
wrakje te zoeken. Het is goed begroeid en er zit meestal nog meer variatie in organismen dan
op de rest van de stek.
Onmiddellijk langs de haven is een duikshop/vulstation/restaurant. Een aantal professionele
duikscholen beginnen ook vanuit de haven van Scharendijke.
Route

De route naar de haven is in Scharendijke de bordjes centrum volgen. Bij duikwinkel/hotel
/restaurant De Kabbelaar kan je parkeren.

Commentaar

Bestaande faciliteiten zijn: Duikshop, vulstation en horeca. Het zicht in het Grevelingen meer
is meestal tussen de 2 en 4 m. Voor de duikstek moet je de dijk over en dan bij het houten
huisje het water in, op 7 m ligt een zeer fraai begroeid wrak. Let er op dat het Grevelingen
meer een brak meer is! En ook hier is de Zeelandduikvergunning nodig. Indien gewenst kan je
bij De Kabbelaar een tijdelijke vergunning kopen.
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Duikplaats

Scharendijke, zeeaquarium

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Grevelingen
4 Max. diepte
Zoet

Getijden

17 Min 160
Stroming

Omschrijving Ondiepe stek. Niet duiken tijdens openingstijden aquarium. Volgens sommige is het prettiger
om vanaf dit punt op het koepeltje te duiken dan via het duin langs de Rampweg. Aardig voor
beginners.
Route

Neem de Brouwerdam van Scharendijke naar Ouddorp. Neem de eerste afslag rechts. Je kunt
daar goed de auto kwijt en langs het aquarium duiken.

Commentaar
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Duikplaats

Scharfling

Duikwater

Provincie

Salzburg

Aantal duiken

Land

Oostenrijk

Kenmerken:

Mondsee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

15 Min 40
Stroming

Omschrijving Groot meer met verschillende duikstekken. Bij het dorp Scharfling is een bocht in de weg met
een parkeerplaats aan het water (volgende de Oostenrijkse bond zou de parkeerplaats aan de
andere kant van de weg liggen). Vanaf die parkeerplaats gaat een trap naar beneden, waardoor
het water uitstekend te bereiken is. Let toch goed op, twee slagen en de trap is volledig uit
beeld. De stek kent een stijle want naat beneden. Touwen wijzen er op dat er veel gedoken
wordt en er op diepte objecten liggen. Dit is niet uitgeprobeerd. Ondiep zijn de rotsen en de
boomstammen en stronken zeer de moeite waard.
Route

B154 langs de zuidoever tussen Scharfling en Plomberg, net na Plomberg.

Commentaar
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Duikplaats

Schelphoek

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
22 Max. diepte
Zoet

Getijden

51 Min 972
Stroming

Omschrijving Vanaf de bocht in de weg ca. 1 km lopen. Eerst de dijk uit en vervolgens naar rechts, totdat er
een knik in de weg zit. Daar is een strekdam die tot ca. 50 m. naar beneden gaat. Pas op voor
de onderstroom. Bij laagwater kan je gebruik maken van de opkomende stroom om via het
ondiepe deel een stuk terug te zwemmen. Niet alleen een goede veiligheidsstop, maar ook een
leuke tocht over het slik langs allerlei eilandjes met anemonen etc. Pas bij het te water gaan
op voor de rijen paaltjes die er langs de dijk staan. Voor je het weet maak je een doodsmak.
De stek, met name de afdaling lijkt op dit moment (2003) sterk te verzanden. Toch blijft het
er fantastisch duiken.
Route

Neem de provinciale weg van Zierikzee richting Haamstede. Na de molen Mondriaanshoofd
is het de tweede afslag links, de Hoosjesweg, voor de vluinisbelt langs. (Als je de afslag
Schelphoek ziet ben je te ver). Rij door tot waar de weg afbuigt. Loop vanaf het slaghekje
naar de Oosterschelde.

Commentaar
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Duikplaats

Secret Place part 1

Duikwater

Provincie

Pwani

Aantal duiken

Land

Kenia

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Rif dat in 2 stappen weg loop tot 26 meter. Mooie wall
Route

Bootduiklocatie bij Shimoni

Commentaar
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24 Min 73
Stroming

Duikplaats

Secret Place part 2

Duikwater

Provincie

Pwani

Aantal duiken

Land

Kenia

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving
Route

bootduiklocatie noord van Shimoni

Commentaar
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25 Min 55
Stroming

Duikplaats

Seddall Island Wall

Duikwater

Provincie

British Columbia

Aantal duiken

Land

Canada

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

16 Min 50
Stroming

Omschrijving Duik langs de rand van het eiland. De muur loopt waarschijnlijk door tot een meter of dertig
Route

Bootduikocatie

Commentaar
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Duikplaats

Shams, strand en kade

Rode Zee
2 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Egypte

Kenmerken:

Zoet

Getijden

Omschrijving Typische snorkelplek. Vooral handig omdat huisrif te diep ligt om te snorkele.
Route

Voor het shamshotel in Safag

Commentaar
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7

Min 105

Stroming

Duikplaats

Sharm El Sheikh, Shark's Bay

Duikwater

Provincie

Sinaï

Aantal duiken

Land

Egypte

Kenmerken:

Rode Zee
13 Max. diepte
Zoet

Getijden

43 Min 770
Stroming

Omschrijving Shark's Bay is een bijzonder druk bezochte duikstek. Er is een boothelling, waarvan dagelijks
een aantal schepen van het duikcentrum van Umbarak vertrekken. Op deze plaats kan je het
makkelijkst te water. Vrijwel recht uit (iets naar rechts) kom je bij een canyon, die stijl naar
beneden schiet. Verder zijn er zowel linksaf als rechtsaf een aantal terrassen met veel koraal
en veel tropische vissoorten. Tussen de terrassen zijn banen zand, die zijn ontstaan door het
"leeglopen" van de wadi, waar Shark's Bay het eind van vormt. Hoewel je in deze baai haaien
kunt vinden, is dit niet de reden van de naam van de baai. De naam is afkomstig van de haaien
die hier in het verleden door vissers aan land werden gebracht.
Route

Sharm El Sheikh, 5Km (3.1 miles) north of Na'ama Bay

Commentaar

Shark Bay is easily reached by land. The dirt track leading practically to the water's edge A
splits off from the main road about 4km (2.5 miles) north of Na'ama Bay. The powerful flood
waters that occasionally burst through the wadi here have cleared away all rocks and debris
for particularly easy access to deeper water. As in the case of The Tower and The Eel Garden,
the flood waters have created a channel through the reef leading to the canyon characteristic
of such sites. This time, the canyon starts after a short sandy slope littered with rocks. A low
wall rises up to the right of this expanse, while a 50º perpendicular slope towers on the left B.
En verder:
The morphology of Sharm El Sheikh's coastline is unique. At Ras Nasrani opposite Gordon
Reef the level beaches typical of this part of the Sinaï are suddenly transformed into a belt of
sheer, flat-topped cliffs extending vertically out of the sea. At various points along these
cliffs, particularly at Ras Mohammed, traces of fossilised coral can still be found - a telltale
indication of their genealogy. The entire reef at this point was forced above the waves during
a period of marked geological shift. The line of cliffs starting at Ras Nasrani continues
virtually unbroken until the western side of Ras Mohammed, where flat terrain predominates
once more from The Quay onwards. Running parallel to these cliffs along their entire length is
a flat narrow stretch of reef, commonly termed the reef table. The reef table extends
downwards either as a sheer slope or as a fully fledged wall. The 80m (260 feet) wall at Ras
Mohammed is a supreme example of this phenomenon. This 65km (40 mile) stretch is justly
considered one of the richest and most famous reefs in the world. For mile after mile, hard
and soft coral species, reef and pelagic fish abound in a dazzling display. Not an inch of this
region is without its attractions, but for reasons of access and convenience, diving is usually
restricted to a limited
number of points. Given its structural particularity, we have decided to treat this reef belt in a
single chapter despite its size. The Straits of Tiran have also been included here since they are
on the daily itineraries of Sharm's dive-operators. he majority of dive sites covered here lie
within four bays hollowed out of the reef table by the force of floodwaters rushing down the
area's wadis. The prevalence of these bays makes for easy land and sea access. The most
famous bay is Sharm El Sheikh itself, which lends its name to the entire area. And while on
the subject of names, it is interesting to note that "Sharm El Sheikh" appears as such on
ancient Spanish maps dating from the sixteenth century. The names "Ras Mohammed, "Tiran
Island," and "Dsjerm Bay" all appear on a map dated 1762. Present-day Sharm El Sheikh is
an Egyptian naval base, and is home to the boats of the international observer force, MFO. It
is the official port of entry serving the entire area, with its own customs and passport control
facilities. Sharm El Moya to the north is where the region's original settlement, an ancient
fishing village, was located. It now serves as marina to the local fleet of dive-boats which
make their way to Na'ama Bay and back daily. Na'ama Bay is the diving capital of the region.
Commercial diving began here in the 1970s, when the Sinaï was under Israeli control. Some
of the dive sites still bear the Hebrew names given to them by the pioneer dive-operators.

Pagina 341 van 442

Duikplaats

Shimoni - Dolphin Point

Duikwater

Provincie

Pwani

Aantal duiken

Land

Kenia

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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11 Min 75
Stroming

Duikplaats

Shimoni - Purple Reef

Duikwater

Provincie

Pwani

Aantal duiken

Land

Kenia

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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12 Min 70
Stroming

Duikplaats

Shimoni - Firefly

Duikwater

Provincie

Pwani

Aantal duiken

Land

Kenia

Kenmerken:

Pacific Ocean
4 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving "Huisrif" voor Pilli Pipa, duikbasis op Camp Firefly
Route
Commentaar
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13 Min 260
Stroming

Duikplaats

Sibculo

Duikwater

Provincie

Overijssel

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Lucasgat
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

9

Min 75

Stroming

Omschrijving Mooi gelegen plas.Het is een zandput, en de afdaarling naar het water, maar vooalr de
opsteiging doet sterk aan het koepeltje van Scharendijke denken. Bezocht als oefenlocatie
voor een 2I cursus.
Route

A1 richting Hengelo, A35 Richting Almelo, Afslag 31 Almelo West (Richting
Hardenberg/Wierden Noord, Rechts N36, Rechts afslag N41/Sibciloseweg, Rechts af Bergweg

Commentaar
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Duikplaats

Simons Town - Millar's Ramp

Atlantische Oceaan
2 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Zuid Afrika

Kenmerken:

Zoet

Getijden

Omschrijving
Route
Commentaar
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5

Min 130

Stroming

Duikplaats

Simons Town - Pyramid Cove

Atlantische Oceaan
2 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Zuid Afrika

Kenmerken:

Zoet

Getijden

Omschrijving Duikstek binnen de baai
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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12 Min 105
Stroming

Duikplaats

Sirjansland

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Grevelingen
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

3

Min 30

Stroming

Omschrijving Hele ondiepe stek, niet de moeite
Route

Hoek Dillingsweg Oudendijk op Schouwen Duivenland. Volg de Dillingsweg tot de knik in
de dijk

Commentaar
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Duikplaats

Slijk-Ewijk

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Strandparkbad
80 Max. diepte
Zoet

Getijden

33 Min 4132
Stroming

Omschrijving In dit zuiggat is het goed oefenen. En alles is er mogelijk, want het is ten minste 35 m diep.
Hoewel er veel vis zit, is er tijdens het duiken weinig van te zien als je op de verkeerde
momenten duikt. Vooral in de nazomer is het mooi.Het is een ideale plek voor diepe duiken,
je zit al snel op 30 m als je bij de speelboot duikt. Er zijn daar prachtige kleilagen.
In 2016 is het bootje Unsinkable II op 15 meter gelegd. En er is een 10 meter platform.
Er is een groot grasveld en speelmogelijkheden voor de kinderen. Kortom een duikstek om de
familie mee te nemen. In het seizoen moet toegang betaald worden. De plas wordt ook wel
Valburg en Gat van Hagen genoemd.
Door zuigwerkzaamheden was het zicht in 2002 slecht, maar na 2012 waren er weinig
klachten meer
Route

Je komt er door vanaf Tiel door de A15 richting Nijmegen te nemen. Na de afslag Andelst
door de bebouwde kom rijden richting Valburg. Na Herveld-zuid ga je onder de snelweg
door. De plas ligt rechts. Rij een stuk langs de plas, daar zijn parkeerplaatsen.

Commentaar

Ruud's favoriete plek is Slijk-Ewijk een plas met een diepte van 25 m en een zicht van 1 - 2
m. Er zijn officiële parkeerplaatsen. De duikstek is een zandput, waar je gewoon via het
strand te water kunt gaan.
Adrie van Bijsterveldt:
De duikstek Slijk Ewijk is een grote plas. Er kan gedoken worden op drie locaties. Één in het
noordwesten van de plas welke tot een diepte gaat tot ongeveer 36 meter, en één aan de
noordoost kant welke tot ongeveer 15 meter gaat. Aan de noordzijde is veel begroeiing hier
kun je hele mooie nachtduiken maken. Je vind aan deze zijde veel vis.
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Duikplaats

Sprimont

Duikwater

Provincie

Brabant

Aantal duiken

Land

België

Kenmerken:

Carrière de Lillé
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

28 Min 60
Stroming

Omschrijving Sprimont heeft een slechte naam. Dit wordt ongetwijfeld veroozaakt door de wijze waarop
deze smalle groeve in elkaar zit. Het loopt snel diep af, met enorme rotsblokken. De orientatie
is daardoor lastig. Gecombineerd met matig zicht is het nauwelijks een stek voor beginners.
Verder zit alles er mee. Er is een lift om je spullen naar beneden te brengen, een vulstation en
een aardig restaurantje. Het pad naar beneden heeft ook een slechte naam. Het is voorzien van
beton, maar mogelijk glad tijdens natte periode. Alles bij elkaar een aanrader voor
gevorderden en zeker de moeite in combinatie met La Gombe dat 17 km verderop ligt
Route

Vanuit Maastricht:De E25 richting Luik aanhouden, dan richting Bastogne en Luxemburg.
Neem afslag 45. Sla de N678 richting Sprimont in. In Sprimont de E30 oprijden.
Rijd vervolgens het dorp in tot aan het dorpsplein. Dan rechtsaf en vervolgens vijfhonderd
meter richting Lille-Fraiture-Presseux rijden naar de duikstek.

Commentaar

Duiken in Lille is duiken in een surrealistische omgeving van rotsblokken en steile wanden. Je
kunt het bezoek aan deze duikstek combineren met een duik in de nabijgelegen duikplaats La
Gombe. Bezoek Lille als laatste want je kunt hier goed eten.
Onderwater vind je in deze ondergelopen granietgroeve onder meer twee duikersklokken, een
Mariabeeld, een buis waar je doorheen kunt zwemmen en een 'kunstwerk' dat gemaakt is van
oude verwarmingsbuizen.
Het zicht varieert tussen de vier en acht meter maar kan na een flinke regenbui snel
verslechteren. Het regenwater spoelt namelijk slip langs de bergwanden de groeve. Houdt de
weersverwachtingen dus in de gaten voordat je hier gaat duiken.
De groeve is lastig bereikbaar. Na je op de hoger gelegen parkeerplaats omgekleed te hebben,
moet je via een stijl modderpad naar beneden wandelen. Je duikfles kan met een liftje naar
beneden gebracht worden zodat je niet hoeft te sjouwen. Ook als je weer naar boven gaat kun
je de lift gebruiken voor het vervoer van je duikspullen.
Vlakbij de groeve ligt een duikcentrum met diverse duikfaciliteiten. Er zijn ook
douchevoorzieningen aanwezig maar gebruik bij het douchen geen shampoo en zeep, want
alles spoelt de groeve in.
De stek is niet veel groter dan een voetbalveld maar de omgeving is bijzonder fraai. Grote
rotsblokken, steile wanden en weelderige begroeiing vormen het decor waarin je hier duikt.
Eenmaal onderwater zullen de vaste bewoners van deze plas je snel opvallen. Je ziet hier
onder meer snoeken, steuren, voorns, karpers en koikarpers.
(Diepte)kaartje
Met een beetje geluk kom je ook Igor of Boris tegen. Deze twee steuren zijn in de loop der
jaren de troeteldieren van de steengroeve geworden en de favoriete onderwaterbewoners van
menig duiker. Als je Steengroeve Lille echt wilt beleven moet je ook dit tweetal even ontmoet
hebben.
C.I.P.P. - Lille

Vroeger werden in deze regio vijftien steengroeven geëxploiteerd, met bij elkaar circa
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Duikplaats

Springersdiep

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Grevelingen
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

12 Min 35
Stroming

Omschrijving Onder het motto "Meer duikplaatsen in de Grevelingen" hebben we Springersdiep
geprobeerd. Het valt tegen. Langs de dijk is het erg ondiep, tot zo'n 4 m. Hier zit wel wat
plantengroei en wat slakken en krabbetjes. Verder is er vooral veel zand met weinig boeiende
dingen.
Route

Brouwersdam van Scharendijke naar Ouddorp. Halverwege is de afslag Port
Zelande/Springersdiep. Rij door tot aan de dijk.

Commentaar
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Duikplaats

St Abbs - Abbs Car

Duikwater

Provincie

Schotland

Aantal duiken

Land

Groot-Brittanië

Kenmerken:

Noordzee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving
Route
Commentaar
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16 Min 55
Stroming

Duikplaats

St Abbs - Craigs

Duikwater

Provincie

Schotland

Aantal duiken

Land

Groot-Brittanië

Kenmerken:

Noordzee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Bootduiklocatie vanuit St Abbs
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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16 Min 55
Stroming

Duikplaats

St Abbs - Craigs NW

Duikwater

Provincie

Schotland

Aantal duiken

Land

Groot-Brittanië

Kenmerken:

Noordzee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

21 Min 50
Stroming

Omschrijving Waneer is iets een stek, en waneer twee? Op de zelfde plek te water, maar een uur de andere
kant uit gespoeld. Dieper en minder interessant.
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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Duikplaats

St Abbs - Woodstock
Swimthrough

Duikwater

Provincie

Schotland

Aantal duiken

Land

Groot-Brittanië

Kenmerken:

Noordzee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

20 Min 55
Stroming

Omschrijving Bootduiklocatie noordelijk van St Abbs. Paar kleine tunnels die mooi begroeid zijn.
Route
Commentaar
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Duikplaats

St Abbs - Wrak naast havenmond Duikwater

Provincie

Schotland

Aantal duiken

Land

Groot-Brittanië

Kenmerken:

Noordzee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Wrakje ligt rechts van de havenmond bij een eilandje
Route

Bootduiklocatie

Commentaar

Pagina 356 van 442

15 Min 60
Stroming

Duikplaats

St.Annaland

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

18 Min 130
Stroming

Omschrijving Niet de meest boeiende Oosterschelde stek, maar aardig voor een rustige duik. Loop langs het
restaurant en ga dan linksaf de dijk af. Aan het eind te water en terugzwemmen. Op het zand
is weinig te vinden, hou contact met de begroeiing.
Route

Op stek ligt op Tholen. Neem de A29/N29 richting Steenbergen. Neem daar de N257 richting
St.Annaland. Hier: Dorpsweg rechtsaf dijk op Noordstraat, linksaf Havenplein, rechts
Spuistraat, links Havenweg, langs haven parkeren bij restaurant de Lagune.

Commentaar

R. Kuiten:
Aan de kop van de haven, bij het restaurant kan je je eigen om kleden, loop dan richting het
water waar je op dat moment staat.
Blijf links de dijk volgen, na 600 meter vlak voor de bocht ga je te water, op een diepte van
10 meter zijn enorme kreeften en zeesterren te zien, als je geluk heb is er ook zeebaars te zien.
Als de duik te einde raakt kan je terug zwemmen richt de parkeerplaats, namelijk daar is een
soort van een strandje, daar kan je veel jonge platvis bekijken die daar op het zand liggen op
een diepte van 2 meter.
Na de duik kan dan lekker op het terras van het restaurant het logboek ingevuld worden onder
het genot van een drankje.( liefst in de zon)
Toegankelijkheid voor Minder Valide duikers:
De bovenstaande plaats is ook een plek waar minder-valide te water kunnen gaan, en dan
richting de bocht kunnen zwemmen.
In de bocht moet wel gelet worden op de stroming, men is niet afhankelijk van het tij om te
kunnen gaan duiken.
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Duikplaats

St.Malo - Fetlar

Duikwater

Provincie

Ille et Vilaine

Aantal duiken

Land

Frankrijk

Kenmerken:

Atlantische Oceaan
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

25 Min 35
Stroming

Omschrijving Wrak van het Engelse cursschip Fetlar dat op 13 april 1919 is gezonken. Er ligt, vanaf een
witte boei een uitstekende duikroute op. Eerst vind je op een meter of 14 (het is sterk getijde
afhankelijk) 5 rode boeien die samen een kettingvormen. Vervolgens kom je op een
betonplaat. Via een 2e betonplaat kom je op het wrak.Je kan er veilig omheen en in. Gelet op
de stroomsnelheid zijn een balon en goed op de lijnen duiken wenselijk. Het wrak is 53 x
8,6x4 meter. De diepte is 17 (LW) tot 28 meter (HW)
Gedoken met: Saint Malo Plongee Emeraude, www.saintmaloplongee.com
Route

Bootduik: 48o41 11/12 N. 02o04. 23/29 W

Commentaar
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Duikplaats

St.Malo - Nouvelle Decouverte

Duikwater

Provincie

Bretagne

Aantal duiken

Land

Frankrijk

Kenmerken:

Atlantische Oceaan
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

40 Min 23
Stroming

Omschrijving Duikstek vanuit de haven van St.Malo. Een drietal punten met een diepte van 15 tot 25 meter.
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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Duikplaats

St.Pancras

Duikwater

Provincie

Noord Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Geestmerambacht
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

18 Min 35
Stroming

Omschrijving Zie ook Koedijk: St. Pancras, of "het restaurant" is de noordelijke duikstek van het
Geestmerambacht.
Route

Alkmaar - Schagen, afslag Geestmerambacht bij St.Pancras

Commentaar
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Duikplaats

St.Raphael, Cap du Dramont

Duikwater

Provincie

Cote d'Azur

Aantal duiken

Land

Frankrijk

Kenmerken:

Middellandse Zee
5 Max. diepte
Zoet

Getijden

32 Min 280
Stroming

Omschrijving Om echt mooi te duiken kom je terecht bij Le Dramont in St.Raphael. Deze plaats wordt al
sinds jaar en dag door duikers bezocht. Vlak langs het water komen valt niet mee. Le Dramont
heeft een enorme pakeerplaats, maar die ligt langs een strand waar je met je uitrusting niet te
water mag. Nu kan je er omheen lopen, maar dan wordt duiken echt werken. Le Dramont
heeft een haventje, waar je 's avonds de auto wel kwijt kunt. Dan is het geen probleem om te
water te gaan. Wel een waarschuwing: er zijn altijd speedboten, dus pas op!!. Bij de duikstek
kan je eigenlijk twee kanten op: Vanuit de havenmond links af langs de rotskust of rechtdoor
naar het eilandje Ile d'Or dat ca. 5 minuten snorkelen van de havenmond ligt. Bij beiden is het
fantastisch duiken, alleen rond het eiland is het aanmerkelijk dieper. Verder kan de mistral
plotseling opsteken en de situatie drastisch wijzigen, wat vooral rond het eiland vervelend is,
als je geen boot hebt. Vullen kan o.a. bij le Dramont in de duikshop, maar langs de Cote
d'Azur zie je overal duikshops.
Route

Rij vanuit St.Raphael oostelijk naar Nice. Even buiten de plaats ligt Dramond, de haven ligt
bij de camping, onmiddellijk na de Duikshop rechts.

Commentaar
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Duikplaats

Stavenisse, havenmond

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
5 Max. diepte
Zoet

Getijden

20 Min 230
Stroming

Omschrijving Langs de dijk van Stavenisse is het mooi om te duiken. Je kunt er op verschillende plaatsen te
water. Je komt daar met de auto een heel eind. Het zicht is er vaak redelijk. Een nadeel van dit
deel van de Oosterschelde is, dat de variatie in leven minder is dan in het westelijk deel van
dit water.
Route

Op de meest westelijke punt van Tholen. Neem de A29/N29 richting Steenbergen. Neem daar
de N257 richting St.Annaland en Stavenisse. Ga door het dorp over de Stoofdijk. Rij de weg
aan de noordkant van de haven, de Veerweg, uit. Parkeren kan buitendijks. Daar te water bij
de boothelling.

Commentaar
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Duikplaats

Stavenisse, Oudelandsedijk

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
6 Max. diepte
Zoet

Getijden

42 Min 290
Stroming

Omschrijving Ga over de dijk links af, en loop de dijk uit tot je tegenover een groene ton van de vaargeul
staat. De duikstek wordt ook wel "de Groene Ton" of "Den Nol" genoemd. Ga hier te water.
Het wordt razendsnel diep. Je kunt zowel linksaf als rechtsaf. Het stroomt er behoorlijk. Bij
de ton is het zo'n 42 m diep.
Route

Op de meest westelijke punt van Tholen. Neem de A29/N29 richting Steenbergen. Neem daar
de N257 richting St.Annaland en Stavenisse. De weg naar Stavenisse is de Oudelandsedijk.
Sla niet links af het dorp in, maar blijf de weg volgen tot deze dood loopt bij een grasveld
waar je kunt parkeren.

Commentaar
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Duikplaats

Stormvogel

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oostvoornse Meer
39 Max. diepte
Zoet

Getijden

42 Min 1362
Stroming

Omschrijving Zelden ben ik een plaats tegengekomen waar zo goed te zien is, dat er niets te zien is. Met
deze omschrijving doe ik de locatie onrecht, maar het is wel een waarschuwing. Door het
drukke duikverkeer is er normaal weinig vis te zien. Ook het zicht leidt vaak onder de drukte.
Niettemin is het zicht voor Nederlandse begrippen waanzinnig. Wie op 6 m diepte aan de
westkant van stormvogel duikt komt na enige tijd een houten wrakje tegen. Vooral voor
beginners is het duiken in deze plas een ervaring. Na een paar keer heb je het echter wel
gezien. Door de uitstekende steiger die bij de stormvogel is geplaats, is te water gaan een
genoegen. De laatste jaren is er voor duikers "funstuff" geplaatst. Links van de steiger is een
bandenspoor dat naar een VW-kever, OW huis en Wrakje leidt (en meer?). Voor het eerste
trapje van de linker steiger ligt op 6 m. een afgezonken zwembadglijbaan. Leuk voor de
verandering. In het restaurant kan je een logboekstempel halen.
Route

De duikstek is bereikbaar door via Rotterdam de Havens 9900 te volgen dan komen er vanzelf
de borden richting Oostvoornse meer. Het is de eerste afslag, slag stormvogel.

Commentaar

Oostvoorne is een brakwatermeer ontstaan bij de aanleg van Europoort. Het zicht onder water
is meestal zeer goed, in de koudere maanden zelfs tot 10 m. Er zijn 2 populaire duikstekken, 1
bij de Stormvogel en 1 bij Diving Center Europoort. (Loswal). Bij de Stormvogel kan je langs
het botenhuis te water of voor Aqua-Diving tussen het dijkje door. Er ligt een restant van een
wrak uit de 16e eeuw met veel aangroei van mosselen. In het meer leven platvissen en forel.
Bij de Stormvogel is een verwarmde omkleed cabine van Holdive die gratis gebruikt mag
worden. De cabine bevat ook douches. Er zijn 2 vulstations, die van Holdive en die van AquaDiving. Bij Diving Center Europoort zijn er officiële parkeerplaatsen, horeca en een
vulstation aanwezig. Je kan er voor het cafetaria te water waar de bodem langzaam afloopt. Er
liggen een aantal wrakken, o.a. die uit de film "Amsterdamned". Verder zijn er zalmforellen te
zien als je geluk hebt.
Peter Brok vertelt verder over Oostvoorne: Als je bij het Oostvoornse meer de Stormvogel
voorbij rijdt en de tweede afslag links neemt kom je bij de 2e duikstek. Hier zijn officiële
parkeerplaatsen aanwezig. Je gaat er in het verlengde van de afrit het water in en dan schuin
naar links zwemmen. Een leuke stek om eens diep te duiken. Steile wanden en veenblokken.
Van de NOB site:
Ascon plaatst tunnel in Oostvoornse Meer
Sportduikend Nederland heeft er dankzij NOB-onderwatersportvereniging Ascon een attractie
bij. Ongeveer vijftig leden van de vereniging uit Monster plaatsten dit weekend een
onderwatertunnel op de bodem van het Oostvoornse Meer. De tunnelbuis deed eerder dienst
als overdekte glijbaan bij een zwembad. Maar hij is ook prima geschikt als je wilt leren wrakof grotduiken.
43 meter lang, 1,20 meter hoog en een meter breed ligt de tunnel in een hoefijzervorm tussen
de zes en tien meter diepte op de zandbodem van het Oostvoornse Meer, de in- en uitgang
naast elkaar. Het bouwwerk beslaat een oppervlakte van zeventien bij zeventien meter, pal
voor de steiger bij Slag Stormvogel. Ascon liep al een tijdje rond met het idee om duikend
Nederland een cadeautje te geven ter gelegenheid van haar twintigjarig bestaan. Toen Asconlid Emmy Tamerus via haar werkgever een oude glijbaan kon krijgen, was de keus snel
gemaakt.
Vanwege het onhandige formaat was één van de moeilijkste kanten van het project nog wel de
opslag van de glijbaan gedurende de jaren tussen het moment van de demontage en het
afzinken in het Oostvoornse Meer. 'Hij heeft in de Lier gelegen,' weet voorzitter Paul Groot,
'in Wateringen, Honselersdijk en op twee plekken in Maasdijk.'
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Duikplaats

Strijenham

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

20 Min 90
Stroming

Omschrijving Duikstek aan de Zuidkant van Tholen, westelijk van de Klaas van Steenslandspolder.
Route
Commentaar
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Duikplaats

Sumisid Houserif

Duikwater

Provincie

Cebu

Aantal duiken

Land

Filippijnen

Kenmerken:

Pacific Ocean
4 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Voor duikschool/Sumisid Lodge in Moalboal
Route
Commentaar
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25 Min 240
Stroming

Duikplaats

Talland Bay

Duikwater

Provincie

Cornwall

Aantal duiken

Land

Groot-Brittanië

Kenmerken:

Atlantische Oceaan
11 Max. diepte
Zoet

Getijden

10 Min 435
Stroming

Omschrijving Een leuke baai om te duiken. Weinig stroming, en tamelijk ondiep. Er is een uitgebreide
zandvlakte, en dat is niks als je iets wil zien. Wie contact houdt met de rotsen kan echter
eindeloos genieten. In deze oude smokkelaarsbaai (officieel heet het strand het Rotterdam
strand) liggen diverse wrakdelen. De stoomketel (the boiler) van een wrak ligt bij (heel) laag
water zelfs boven water (ZW vanaf de parkeerplaats bij Smuglersnest).
Vullen kan in Looe, indien een fles niet langer dan 2 jaar geleden is gekeurd. Sounddiving in
Queen Anne's Battery in Plymouth accepteert ook Europees gekeurde flessen.
Route

Neem de A387 van East Looe in de richting Polperro. Neem links de afslag naar Talland Bay
(en de gelijknamige camping) Als je de camping West Wayland ziet ben je te ver, hoewel je
ook onmiddellijk na deze camping nog linksaf kan. Kronkel via de single lane weg naar de
zee; daarbij passeer je de camping. Er is een beperkte parkeerplaats.

Commentaar
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Duikplaats

Tamariu

Duikwater

Provincie

Costa Brava

Aantal duiken

Land

Spanje

Kenmerken:

Middellandse Zee
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

38 Min 65
Stroming

Omschrijving Tamariu ligt iets ten noorden van LlaFranch, en valt ook onder de gemeente Palafrugell. Je
schijnt er ook van de kant te kunnen duiken, maar de riffen net voor de kust zijn prachtig. (En
diep)
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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Duikplaats

Tandurusa 1

Duikwater

Provincie

North Sulawesi

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Straat van Lembeh
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Muckdiving voor het vissersdorpje Tandurusa
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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23 Min 65
Stroming

Duikplaats

Tanjung Bulo

Duikwater

Provincie

North Sulawesi

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Zee van Celebes
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Zandbodem die langsaam afloop tot een meter of 30.
Route

Bootduiklocatie nabij Poopoh

Commentaar

Pagina 370 van 442

20 Min 60
Stroming

Duikplaats

Tanjung Kubur

Duikwater

Provincie

North Sulawesi

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Straat van Lembeh
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Stroomt enorm, verder aardige stek met veel variaatie,
Route

Bootduiklocatie van NAD nr. 62

Commentaar
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25 Min 65
Stroming

Duikplaats

Tanneron

Duikwater

Provincie

Provence

Aantal duiken

Land

Frankrijk

Kenmerken:

Lac de Saint Cassien
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

20 Min 80
Stroming

Omschrijving We hebben in 1994 een excursie gemaakt naar Lac de Saint-Cassien in Tanneron. Volgens de
verhalen een fantastisch meer. Voor bijna alle watersporten klopt dat, maar niet voor duikers.
Het is zoet, diep en er is bijna niets te zien, tenzij je al jaren op zoek bent naar
zoetwaterkreeften. Achteraf bleek duiken er trouwens ook nog verboden.... De ANWB
kwalificeerde dit water twee jaar later als smerig.
Route

Duik vanuit de camping van Fayence, ca. 40 km boven St.Rap-hael: Volg vanuit Fayance de
borden naar Grasse. Al snel kom je de borden Lac de Saint Cassien tegen.

Commentaar
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Duikplaats

Teluk Kambahu I

Duikwater

Provincie

North Sulawesi

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Straat van Lembeh
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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23 Min 71
Stroming

Duikplaats

Thorn

Duikwater

Provincie

Limburg

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Grote Hegge
7 Max. diepte
Zoet

Getijden

22 Min 471
Stroming

Omschrijving De Grote Hegge in Thorn is een zuigput. Bij het begin van de plas is een slagboom. Er zijn
officiele parkeerplaatsen aanwezig. Deze schijnt op onduidelijke tijdstippen gesloten te
worden. De plas is niet bovenmatig boeiend. Er ligt echter een wrak van een grindschuit. In de
laatruimte van deze dieplader ligt weer een kajuitbootje. Je kan het wrak ook in, maar dan
moet je er helemaal door om weer te keren. Dat is dus geen aanrader. In mei zit er vaak veel
baars en snoekbaars op het wrak.
Het wrak vind je door zo lang mogenlijk door te rijden. Ze komt dan bij een parkeerplaats bij
een zandstrand. Even terug "bolt" de kant iets het water in. In het verste punt (op moment van
schrijven tussen de 2 hoogste bomen ligt het wrak van 3 tot 10 meter diep. Hem missen is een
kunst.
Formeel is dit privé terrein. Als het goed weer is komt de beheerder langs om af te rekenen: €
1,50 pp en € 3,- per auto.
Route

Eindhoven-Maastricht (A2), afslag Ittervoort-Thorn (nr. 41). Rij richting Thorn, door Thorn
heen. Na het dorpje rechts af, de Waterstraat. De Grote Hegge wordt aangegeven
.

Commentaar

Omschrijving: Grindafgraving; begroeide boomstronken, paling en wrak
Zicht: Zeer goed
Max. diepte: **
Vis / vegetatie: Veel vis / Goed
Jan Oomens en José van de Veer: Mooie stek, vooral voor nachtduiken.
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Duikplaats

Tiel

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Gat van van Mourik
58 Max. diepte
Zoet

Getijden

26 Min 3160
Stroming

Omschrijving Tot voor kort was deze plas verpacht aan de hengelvereniging. Daarom gold hier vaak
"Duiken is oorlog", temeer omdat de eigendomsverhoudingen onduidelijk waren. Dankzij een
van onze leden kan TOV Gagnan nu afspraken maken over het gebruik van deze plas. De plas
is vrij groot met een diepte van ten minste 28 m (waarschijnlijk aanmerkelijk dieper). Op de
bodem ligt vrijveel bouwpuin. Het zicht is helder.
Route

Het gat van Mourik ligt in Tiel, aan de provinciale weg. Aan deze van deze weg ligt
tuincentrum Flora Nova. Ga bij dit tuincentrum de hoek om, dan sta je na 50 m bij het hek van
de plas

Commentaar
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Duikplaats

Tiel, Industrieterrein

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Put wegrestaurant de Betuwe
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

7

Min 47

Stroming

Omschrijving Je kunt er het beste duiken vanaf de parkeerplaats. We hebben de plas rondgezwommen in 50
minuten. Van de eigenaar van de plas en het restaurant toestemming om te blijven duiken, de
man ziet wel zorgvuldig toe op wat er met zijn plas gebeurd. Wie in deze plas duikt doet er
dus goed aan even een afspraak met het restaurant te maken. De goede man heeft ook een
beperkt aantal vissers toestemming gegeven om te hengelen, dus: pas op! Redelijk zicht,
vooral aan de oostkant. Na 7 m was het absoluut niet boeiend meer, dus ik heb geen idee van
de diepte. Onze schatting is ca. 12 m.
Route

Bij de afslag Tiel van de A15 neem je de richting industrieterreinen. Direct de eerste weg
links en deze consequent blijven volgen. Na wat kronkels van de weg kom je bij de plas

Commentaar
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Duikplaats

Tobia Arba (Seven Pilars)

Rode Zee
3 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Egypte

Kenmerken:

Zoet

Getijden

20 Min 210
Stroming

Omschrijving Zeven koraalkolomen discht bij elkaar. Daarnaast een heling tot ca. 40 meter. Er voor en er
achter liggen koraaltuinen met veel blokken. Hele aardige duikstek, die nauwelijks stroom
lijkt te kennen.
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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Duikplaats

Tobia Island

Rode Zee
1 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Egypte

Kenmerken:

Zoet

Getijden

25 Min 80
Stroming

Omschrijving Bootduiklocatie in Safaga. Enorm lang koraalrif. Zand uit de woestijn kan het zicht slecht
maken. Diepte tot 30 meter, waarbij vooral de bovenste 15 interessant zijn.
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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Duikplaats

Tobia Kebir

Rode Zee
1 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Egypte

Kenmerken:

Zoet

Getijden

Omschrijving
Route

Bootduiklocatie vanuit Safaga

Commentaar
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19 Min 70
Stroming

Duikplaats

Tongo Point

Duikwater

Provincie

Cebu

Aantal duiken

Land

Filippijnen

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

27 Min 70
Stroming

Omschrijving Op zuidelijkste punt van het schiereiland. De muur lopt door tot zo'n 30meter met veel
uitholinngen "caves" waar je helemaal in kan zwemmen.
Route

Bootduikloctatie

Commentaar
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Duikplaats

Tragöß

Duikwater

Provincie

Styrmark

Aantal duiken

Land

Oostenrijk

Kenmerken:

Grüner See
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

7

Min 35

Stroming

Omschrijving Bergmeer op ca. 676 meter tussen de Alpen van ca. 1800 m. Pobulair bij de Oostlenrijkse
duikers. Geweldig zicht, diepte afhankelijk van het smeltwater, max 12 meter. Eind juni was
de temperatuur 9oC. De stek ligt in een natuurgebied. Deze begint met een parkeerplaats en
alllerlei mededelingen dat je niet verder mag. Toch doorrijden tot je bij een parkeerplaats bij
een restaurant/duikbasis komt. Koop hier je vergunning annex parkeerbewijs. Loop om het
restaurant heen en van de heuvel af tot je aan het water staat. Er ligt wat losse steenslag. Er
zijn zeer veel beginners/ongeoefenden, maar los daarvan is het zicht fenomenaal.
Route

Neem op de s6 bij Brück an der Mauer richting Tragöß, Oberort / St Kataharein an der
Laming. Gewoon dal uitrijden tot Oberort. Daar staat Grüner See aangegeven.

Commentaar

Eingebettet in einen Talschluss des Hochschwabmassives liegt das Tragössertal mit den
Orten: Unterort, Pichl-Großdorf und Oberort. Fernab von Hektik und Trubel können Sie hier
Ihre Seele baumeln lassen und die Elemente des Wassers, der Luft und der Erde wieder
spüren lernen und in sich aufnehmen. Wir laden Sie ein abzuschalten und sich neu zu
entdecken. Die schönste Zeit um am "Grünen See" zu tauchen ist das Frühjahr während und
nach der Schneeschmelze. Der Wasserstand steigt und sinkt je nach Witterung bzw. nach der
Schneelage die im Winter vorhanden war. Das Tauchen im "Grünen See" bleibt sicherlich ein
unvergessliches Erlebnis. Tauch-Schulungen und Übungstauchgänge sind nicht
möglich.Tauchen ist nur mit einem gültigen Taucherausweis erlaubt! Http://www.tragoessgruenersee.at/
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Duikplaats

Trévignon, Hent Roz Loc'h

Duikwater

Provincie

Bretagne Finistère

Aantal duiken

Land

Frankrijk

Kenmerken:

Atlantische Oceaan
4 Max. diepte
Zoet

Getijden

11 Min 132
Stroming

Omschrijving We gaan bij het derde rotspuntje in het strandje naast de haven te water. Het is erg ondiep,
dus duik bij HW en alleen 's nachts. Door de stroom en de rotspunten is het hier slecht
richting bepalen. Het is opvallend hoeveel leven er rond dit puntje te zien is en hoe afwijkend
deze stek is van den andere duikstek in deze plaats.
Route

Zie Pointe de Trévignon. Even voor de Pointe zie je rechts een afslag, net voorbij een
telefooncel. Rij deze weg, de Hent Roz Loc'h, uit tot je bij de Oceaan staat. Steek de
dwarsweg (Hent Feunteun Aodoù) schuin links over. Je komt op een zandweg. Parkeer bij het
voetpad dat naar de rotspunt loopt.

Commentaar
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Duikplaats

Tuil

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Plas van Tuil
3 Max. diepte
Zoet

Getijden

12 Min 158
Stroming

Omschrijving Kleine plas in Tuil Omgeven door bomen, daardoor gevoelig voor (blauw)alg. Het ondiepe
deel is interessant. Links ligt op ongeveer 200 m op een diepte van 2-3 meter een kleiwand. Er
is weinig omkleed gelegenheid.
Route

Vanaf de N830 (Dijk langs de Waal) doorrijden tot de Bouwing. Lamge weg, Plas ligt ergens
links

Commentaar
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Duikplaats

Tulamben

Duikwater

Provincie

Bali

Aantal duiken

Land

Indonesië

Kenmerken:

Zee van Bali
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

27 Min 119
Stroming

Omschrijving Wrak van de Liberator. Via een kiezel strand te water, darna achter de anderen aan. Zeer
drukke duikstek.
Route
Commentaar

USAT Liberty was a United States Army cargo ship torpedoed by Japanese submarine I-166
in January 1942 and beached on the island of Bali. She had been built as a Design 1037 ship
for the United States Shipping Board in World War I and had served in the United States
Navy in that war as animal transport USS Liberty (ID-3461). She was also notable as the first
ship constructed at Federal Shipbuilding, Kearny, New Jersey. In 1963 a volcanic eruption
moved the ship off the beach, and Liberty's wreck is now a popular dive site.
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Duikplaats

Tyler Rock

Duikwater

Provincie

British Columbia

Aantal duiken

Land

Canada

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Rotspunt midden in de baai
Route

Bootduik met Rendezvous I

Commentaar
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21 Min 55
Stroming

Duikplaats

Tynaarlo

Duikwater

Provincie

Drenthe

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Camping 4T Veenmeer
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

10 Min 45
Stroming

Omschrijving De duikstek ligt bij Tynarloo. Op de E232, tussen Assen en Groningen, neem je de afslag
Zuidlaren. Aan het eind van de afslag rechts richting Tynarloo. Na ca. 1 km. heb je de
camping aan je rechterhand.
Route

9482 TV Tynaarlo: Zuidlaarderweg 37

Commentaar

Piet Katje favoriete plek is Camping 4T Veenmeer: Er zijn douches en er is een
horecagelegenheid op de camping aanwezig. De plas is ongeveer 18 m diep met een zicht van
2-5 m. Je kunt vanaf de kant het water. Te vergelijken met een strandduik, ook ideaal voor
leerlingen.
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Duikplaats

Ukkel

Duikwater

Provincie

Brussel

Aantal duiken

Land

België

Kenmerken:

Nemo33
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

35 Min 34
Stroming

Omschrijving Zwembad met een diepte van 33 meter het diepste bad ter wereld. Het zwembad om
diepteroes te testen en in deco te raken. Leuke ervaring (Het duiken, nier de deco). Info:
http://www.nemo33.com/index_nl/ Leuke ervaring! Kijk voor een routebescrijving op hun
site. Dat alleen al is een excursie die de moeite waard is.
Route

Adres: NEMO33, Stallestraat 333 (Plein van de Menhirs), 1180 Ukkel (Brussel) België.

Commentaar

Het gespreksonderwerp in duikerswereld in ons land en de omringende buurlanden is zonder
twijfel: NEMO33. In Ukkel ligt ’s werelds diepste zwembad. Het bad heeft vijf niveaus (1,3 2,5 - 5 - 10 - 33 ), 3 luchtkamers (gewoon ademen op 10 meter diepte) en onderwatergrotten
(ook niet meer dan een foto op de wand).
Iedereen spreekt er over, dus was het tijd om zelf is een bezoekje te brengen. We kozen voor
het laatste uur (21u00) op vrijdag. Het gebouw bestaat uit een grote ruimte die tegelijk
onthaal en drank/eetgelegenheid is. Het geheel is smaakvol ingericht en je kan er via 4
vensters meegenieten van het zwembadgebeuren. Er is een onthaal voorzien, maar dat was
duidelijk niet bemand. Er liepen wat mensen rond en ik moest expliciet vragen waar ik me
kon inschrijven. De ober verwees me door naar een man (die een van de investeerders bleek
te zijn ) die de inschrijvingen bijhield. We waren gehaast omdat er op de website uitdrukkelijk
vermeld staat dat je een uur vooraf aanwezig moet zijn. Maar blijkbaar mag je dat "op zuiders
wijze" interpreteren. De inschrijving vereist een erkend duikbrevet en een duikverzekering.
Voor wie niet over een verzekering beschikt, of voor wie wel verzekerd is maar dit niet kan
bewijzen, is er een dagverzekering aan 3€ beschikbaar. De inkom bedraagt 15€ . Mijn jarige
vriend werd hartelijk onthaald en door de zaak getrakteerd op een gratis inkom. Gratis
reclame in Nederland verzekerd
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Duikplaats

Utrecht

Duikwater

Provincie

Noord Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Liesbosch
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Zeer groot voormalig zoet water zwembad. Veel vis, matig zicht
Route

Zwembad is gedempt, lag op het Kanaleneiland in Utrecht.

Commentaar
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3

Min

Stroming

Duikplaats

Utrecht - Haarzuilen

Duikwater

Provincie

Utrecht

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Haarrijnseplas - Noordwest
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

26 Min 55
Stroming

Omschrijving Recreatiegebied zuid van de A2 bij de afslag naar Maarssen. De plas is onstaan door
zandafgraving. Onderwater een heuvellandschap, dat gelijdelijk dieper wordt. Op 2 - 5 meter
zit een interessante veenwand, die mogelijk instabiel is. De eerste verkenningsduik is in de
winter gemaakt, waarbij weinig vis is gezien.
Het is een enorme plas die door een weg in twee delen wordt verdeeld. Door een smalle vaart
onder een brug staan de delen met elkaar in contact, maar het is reëel dit gebied te
omschrijven als twee duikstekken: Noordwest en Zuidwest.
Route

A2 Utrecht - Amsterdam, afslag Maarssen, draai daar zuidelijk (Vleuten) en neem de eerste
afslag naar de plas (Strandboulavard). Recreatiegebied Haarrijnseplas is duidelijk
aangegeven. Formeel is deze weg doolopend... Steek de Maarsenseweg over (die de plas in 2en deelt) en zoek op de Mien Bladergroenhaghe een parkeerplek dicht bij het water.

Commentaar
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Duikplaats

Val, de bij Zierikzee

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

12 Min 135
Stroming

Omschrijving Leuke stek, die ook te bereiken is vanaf de Zeelandbrug. Ondiep is het het mooist.
Route

Rij richting bij Zierikzee richting Zeelandbrug. Net voor je de brug op gaat kan je links bij het
haventje parkeren. Duik aan de buitenzijde van de haven.

Commentaar
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Duikplaats

Valburg

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Strandparkbad
3 Max. diepte
Zoet

Getijden

12 Min 140
Stroming

Omschrijving Zie Slijk Ewijk, de plas is echter zo groot dat er niet vanaf het recreatiestrand naar
"Watergoed" gedoken kan worden. Verder is de omschriving voor beide plassen wel gelijk.
Route

Route Zie Slijk Ewijk, nu rechts van de boerderij

Commentaar
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Duikplaats

Vanuit Cancun - San Diego II

Duikwater

Provincie

Yucatan

Aantal duiken

Land

Mexico

Kenmerken:

Caribische Zee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

1

Min 50

Stroming

Omschrijving Duiken en snorkelen in open zee. Vanaf eind mei trekken hier de walvishaaien en Manta's
Zicht is matig door plankton, maar ervaring is geweldig. Men duikt/snorkelt vanuit Cancun,
waarna eerst Islas Mujeras en het daarop volgende eiland Isla Contoy voorbij worden gevaren.
Route

Bootduiklocatie.

Commentaar
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Duikplaats

Veen

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Veense Put
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Put in een meer langs de afgedamde Maas, onstaan door zuigactiviteiten.
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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8

Min 60

Stroming

Duikplaats

Veere, Wulpen- burgseweg

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Veerse Meer
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

15 Min 95
Stroming

Omschrijving Hoewel deze plaats in het Veerse Meer minder te bieden heeft dan de Grevelingen, is het als
nachtduiklocatie en als oefenstek tot 15 m een absolute aanrader. Het is slecht te vinden, en
dicht bij veel andere prima duiklocaties, dus meestal is het er heel rustig. Het mooiste deel ligt
tussen 0 en 8 m. Een veenwand op zo'n meter of 4 is erg aardig, hier holt en kruipt van alles
rond
Route

A58, afslag 37 Arnemuiden, daar richting Veere. In Arnemuiden door het dorp, spoorweg
over, Gittersweg af Tot kruising met twee doodlopende wegen, daar rechts. Aan het eind van
de Wulpenburgseweg, vlak bij buitencentrum Veere, is parkeerruimte, vandaar kan je via een
wandelpad naar het water.

Commentaar
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Duikplaats

Veerse Dam

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Veerse Meer
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

9

Min 20

Stroming

Omschrijving In de Veerse Dam zijn 2 betonnen dammetjes/kades, die je niet kunt missen als je er langs
rijdt. Je kunt de auto er makkelijk, en vlak langs het water kwijt. Wel is het tegenwoordig
betaald parkeren. Te water gaan is langs de kades bijzonder eenvoudig. Het is ondiep, en er is
weinig te zien. Een rustige stek voor beginners, maar bedenk: Zeeland heeft meer te bieden.
Een nadeel van de Veerse Dam populair is bij de windsurfers.
Route

Veerse Dam van Noord Beveland richting Middelburg. De ingang van de parkeerplaats zit
aan de zuidzijde van de dam.

Commentaar
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Duikplaats

Verloren Kostweg

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

16 Min 60
Stroming

Omschrijving Bij de verloren kostweg is links een strekdam. De stek stelt weinig voor. Het is beter door te
lopen naar de Blinde dam.
Route

Je komt er door op de N59 na Bruinisse de weg naar links te nemen. Dit is de weg naar
Bruinisse en naar de oude veerhaven. Na een km ongeveer krijg je een weg naar rechts. Deze
weg gaat langs de camping BRU. Blijf deze weg volgen tot je aan de linkerkant een
doodlopende weg krijgt, de "Verloren Kostweg". Rijdt deze weg uit tot het einde.

Commentaar
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Duikplaats

Vianen

Duikwater

Provincie

Utrecht

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Plas van Middelwaard
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

22 Min 100
Stroming

Omschrijving Plas wordt ook wel Plas van Vianen of Put van Vianen genoemd. De laatste naam is in ieder
geval fout, want zo heet het iets verderop gelegen zwembad. Eerst moet je een aantal minuten
zwemmen om op diepte te komen, maar dan gaat het ook heel stijl tussen de blokken door
naar beneden (oppassen voor de blokken). Vooral de wanden zijn prachtig met allerlei
ongewervelden er op en in. Hier is voldoende parkeerplaats aan het water.
Route

Neem op de snelweg A2 de afslag Vianen(nr 11). Links onder aan de uitrit van de snelweg om
het hotel heen (Don Velascodreef), dan links. Volg de weg tunneltje onderdoor en dan scherp
rechts de Middelwaard op. De plas ligt dan bij de 1e afslag links. .

Commentaar

Duikstek bij Vianen (net onder Utrecht). Parkeerplaats aan het water.
Aan de linkerzijde van de plas is een groot stuk met veel planten en zo`n 2-3 meter diep. Hier
zie je niet zoveel het is er troebel.
Op zo`n 12m kom je mooie kleiwanden tegen. Let wel op dat je niet onder een kleiplaat
terecht komt!!!!! En neem dus wel een goede lamp mee naar beneden!
Het is een redelijk mooie duikstek.
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Duikplaats

Vinkeveen

Duikwater

Provincie

Noord Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Vinkeveense Plassen
93 Max. diepte
Zoet

Getijden

35 Min 4759
Stroming

Omschrijving Zeker de moeite waard. Om veel te zien verdient het aanbeveling om naast de toeristische
route (uitgezette lijnen) te duiken. Duikstek is wel heel erg druk; soms is de niet geringe
parkeerplaats helemaal vol. Op de rechterhoek van het touwencircuit ligt op 9 -11 m een wat
groter wrak
In 2002 is de stek aangepast. Bij twee verlagingen kan je nu makkelijk te water. Het spoor is
met een dik nylon koord aangegeven. Als je de eerste ingang neemt kom je naar links
achtereenvolgens het afgezonken OW-huis, een kajuitboot en een bus tegen, Er staan ook
wippen. Als je verder door zwemt liggen er op 3-5 m liggen een aantal tonnen. Hier zit vaak
veel vis. Als je bij de bus recht de plas in zwemt kom je vrij snel erg diep, er staaat ook een
bord naar het 17 meter platform. 2 kuilen brengen je achtereenvolgens naar ver in de 20 en 35
m.
Sommige mensen proberen alles om een darwin award te krijgen. Zo zijn idioten er in
geslaagd een grote boomstam en de bus te verplaatsen. Dat eerste was een misser omdar daar
het jachtgebied van snoekbaarzen lag. Het tweede leidde tot een nieuwe bus. Onder de
westelijke lijn ligt op 4,5 meter een wrakje dat op zijn kant ligt, En er staat een zak frites. Je
moet wat onderwater. Wie links het gebied uitzwemt komt na 15 minuten op 8 meter een
stapel van 4 roeiboten tegen die aardig zijn begroeid.
Route

A2, afslag Vinkeveen. Voor de oprit richting Utrecht links aanhouden en parallel aan de A2
rijden. Bij de Vinkeveense Eetkamer (voorheen Café de Viersprong) links af, de Baambrugse
Zuwe op, een paar honderd m na de brug in deze weg is rechts een parkeerplaats bij het
Duikertje.

Commentaar

Internetsite Recreatieschap: Duiken in Vinkeveen:
Op 22 juni 1999 heeft de plassenraad, het algemeen bestuur van het recreatieschap
Vinkeveense plassen, besloten tot c.q. ingestemd met een aantal maatregelen die het duiken
vanaf zandeiland 4 in de Vinkeveense plassen in betere banen moeten leiden. De
hoofddoelstellingen van de maatregelen zijn het bevorderen van de veiligheid van de duikers,
het ordenen van het gebruik van het recreatie-eiland en het verhogen van de kwaliteit van het
duiken ter plaatse in het algemeen.
Besloten is: een voor alle scheepvaart afgesloten zone voor de oever van het zandeiland aan te
wijzen en dat het verboden is om zonder vergunning vanaf het zandeiland de duiksport te
beoefenen.
Een vergunning wordt verstrekt aan een ieder die beschikt over een geldig duikbrevet,
afgegeven door NOB, PADI, IDD of een door het dagelijks bestuur daarmee gelijk te stellen
organisatie. Ook degenen die les hebben bij een door het recreatieschap geregistreerde
duikschool of -vereniging komen voor een vergunning in aanmerking. De duikvergunning
geldt alleen voor het onmiddellijk aan de duikzone grenzende deel van de oever.
U kunt kiezen uit twee vergunningen. De eerste is een jaarvergunning, welke geldig is
gedurende het kalenderjaar waarin deze wordt aangevraagd, de legeskosten daarvan bedragen
€ 6,20. De tweede vergunning is geldig gedurende vijf jaar na datum van aanvraag, de
legeskosten daarvan bedragen € 24,70. U dient zelf de geldigheidsduur van de vergunning in
de gaten te houden. Jaarvergunningen zijn als dagvergunning ook verkrijgbaar bij Eetcafe 't
Duikertje en bij Duikcentrum Vinkeveen.
(www.utrechtserecreatieschappen.com/Vinkeveen/page10.html)

Commentaar: De duikstek wordt ook wel Baambrugse Zuwe genoemd. Dichtstbijzijnde
decompressiekamer is in het AMC te Amsterdam. In Amsterdam zijn ook de nodige
vulstations aanwezig, de goedkoopste is die van Holdive aan de Amstelveenseweg (2,50 per
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Duikplaats

Vlissingen

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Westerschelde
17 Max. diepte
Zoet

Getijden

1

Min 441

Stroming

Omschrijving Plaats van de Nieuwjaarssnorkeltocht van Duikteam Zeeland. OK, dit is misschien niet echt
een duikstek, maar wel een heel gezellig evenement om het jaar mee te starten, en je hebt je
duikpak zeker nodig.
Route

Rij in Vlissingen naar de Strandboulevard. De inschrijving/start is in de catacomben bij de
duiktoren.

Commentaar
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Duikplaats

Vogelreservaat bij Flauwers

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
4 Max. diepte
Zoet

Getijden

35 Min 195
Stroming

Omschrijving Slecht bereikbaar en voor een deel ondiep. Dus nog redelijk onbedoken. Goed voor als het
elders vol is. Klim over het hek en loop de weg naar de dijk uit. Daar kan je overal te water.
Naar links wordt het dieper. De bodem is nogal venig.
Route

Neem de provinciale weg van Zierikzee richting Haamstede. Bij de molen Mondriaanshoofd
links, de Bootsweg. Aan het eind kom je bij het vogel reservaat, ook wel Magazijn Flauwers
genoemd. Loop de weg uit tussen de inlagen door en duik aan de andere kant van de dijk.

Commentaar
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Duikplaats

Voor Burghsluis

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Bootduiklocatie
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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16 Min 45
Stroming

Duikplaats

Voor IJmuiden

Duikwater

Provincie

Noord Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Noordzee
5 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Bootduiklocatie
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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24 Min 182
Stroming

Duikplaats

Voorst

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Bussloo
18 Max. diepte
Zoet

Getijden

12 Min 782
Stroming

Omschrijving Prachtige plas in een bijzonder mooie omgeving. Er zijn ongetwijfeld verschillende plaatsen
waar je goed kunt duiken. Bij oprit 1 van het recreatiegebied is een boothelling. Hier is het
makkelijk te water gaan. In het seizoen moet tot 18.00 uur toegang worden betaald als men
met de auto het recreatieterrein op wil. Aan de oostzijde van de plas ligt een golfbaan. Als je
hier langs rijdt, kom je langs een kant van de plas waar door de plaatselijke duikvereniging
een aantal duikobjecten zijn afgezonken zoals een decompressietank, een bus, bandenrif en
buizen.
In 2013 is de igang van de stek vernieuwd en aanzienlijk verbetert. Recht er voor ligt een 3m
platform. Van daat vertrekt de lijn naar de bus. In de serie hoeveel troep kan je in een plas
krijgen staat er nu een boedha op het platform, een vrijheidsbeeld en een engeltje op een trap.
Route

A1 Apeldoorn richting Deventer. Afslag 21. Recreatiegebied Bussloo staat hier al
aangegeven. Rij vanaf de afslag richting Voorst via de Zutphense weg. Je ziet het
recreatiegebied dan links. Je kan ook de Zutphense weg blijven volgen tot de Deventerlaan
(links). Rij deze weg af tot de Bussloolaan (links bij een kerkje) bij het dorpje Bussloo. De
Bussloolaan eindigt langs de plas.

Commentaar

Wim Kreuger: Duikstek Bussloo is een recreatieplas van ongeveer 12 km omtrek. De plas is
gelegen nabij Twello en Wilp. Het mooiste gedeelte van de plas ligt vlakbij restaurant
Middelburg. Onderwater bevinden zich diverse wrakken waaronder een oude stadsbus
(inclusief de bus halte), een jacht van ongeveer 9 meter lengte (met volledige inzet gelegd
door de duikvereniging Sub-70 uit Apeldoorn). Ook is er het bandenrif met piramide, een
onderwater steiger en opstijg vlonders. Verder is duikvereniging Cousteau uit Deventer bezig
met bloed, zweet en tranen van diverse stukken gaspijpen (met een diameter van 90 en 120
centimeter) een tweede piramide te bouwen. Wat betreft de onderwater fauna en flora: Veel
(grote) vissen zoals, baarzen en snoeken, ook zijn er veel zoetwater kreeften te zien. De plas
is voorzien van kleedruimte en verdere voorzieningen. Voor het duiken op Bussloo moet
entree betaald worden.
Adrie van Bijsterveldt:
Onderwater bevinden zich een paar wrakjes waar onder een oude stadsbus (inclusief de bus
halte), een jacht van ongeveer 9 meter lengte, 2 onderwaterhuizen, een autowrak een bandenrif en veel (grote) vissen zoals, baarzen en snoeken. Ook zijn er veel zoetwater kreeften te
zien. De plas is voorzien van kleedruimte en verdere voorzieningen.
Beschrijving stek Het betreft hier een recreatie plas. Er is onderwater veel te zien, zo zijn er
lijnen gespannen waarlangs je zoonbeetje de hele plas kunt overzwemmen. Je komt dan langs
alle objecten dier onderwater staan opgesteld. Bijvoorbeeld een bus, onderwaterhuis in de
vorm van een silo en het banden rif. Daarnaast is er veel grote vis te zien. Doordat er zomers
veel recreanten zwemmen kun je over het algemeen ook vaak verloren voorwerpen vinden.
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Duikplaats

Voorthuizen

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Zeumerplas
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

14 Min 80
Stroming

Omschrijving Plas staat goed aangegeven. Aan de voorkant is het betaald parkeren (valt onder zelfde
rekreatie mij. als de Beldert) Aan de achterkant is minder ruimt, maar het is gratis. De weg
naar de plas staat vanaf de snelweg uitstekend aangegeven. Het is een zuiggat, waar toch nog
vrij veen veen op het zand ligt. Zichtbaarheid is daardor niet geweldig. De bodem heeft iets
van een eierdoos. Je zwemt van de ene kuil naar d ander. Lollig voor een keer, maar niet een
plas om wekelijks te duiken. Een aantal verenigingen uit de omgeving gebruiken de plas als
oefenstek. Weide en strand maken het tot een plek voor het hele gezing, al proberen
hondenliefhebbers dit masaal tegen te gaan.
Route

A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Afslag Voorthuizen. Bij de afslag links, onder de
snelweg door. Onmiddellijk recht, de Zeumerweg op. Blijf deze volgen (Niet het doorlopende
stuk in), De kronkel weg brengt je na ca 2 km bij de plas. Je kunt ook doorrijden en rechts de
Blotekamperweg nemen. Dan kom je aan de achterkant van de plas

Commentaar

Freek Bachman favoriete plek is Zeumerplas:
Het gaat hierbij om een recreatieplas welke in de buurt van Voorthuizen ligt. Het resultaat is
een schitterende plas waarbij het net lijkt alsof je op de maan kijkt. Je ziet er veel gaten die op
kraters lijken. Het enige nadeel is dat wanneer je zo'n krater ingaat dat het daar echt wel koud
is (ongeveer 5 graden). De maximale diepte ligt op ongeveer 15 m, er is veel vis te zien
(allerlei soorten van kreeft tot snoek) en omdat de recreanten ook wel eens iets verliezen kun
je soms waardevolle gebruiksvoorwerpen omhoog halen. Er zit in de grond erg veel turf wat
waarschijnlijk bloot is komen te liggen door de werkzaamheden. Onlangs is er nog een race
kart geborgen welk door het ijs was gezakt en we proberen ondertussen een mooie kajak te
bergen die in een van kraters ligt (maar welke was het nu al weer?
Arie van Bijsterveldt:
Beschrijving Duikstek: Diepte 15 meter, Zicht Over het algemeen slecht
Faciliteiten In de zomer maanden is er eten en drinken te verkrijgen
Het gaat hierbij om een recreatieplas welke in de buurt van Voorthuizen ligt waar nog wel
eens wat zand wordt gewonnen. Het resultaat is een schitterende plas waarbij het net lijkt
alsof je op de maan kijkt. Je ziet er veel gaten die op kraters lijken. Het enige nadeel is dat
wanneer je zo'n krater ingaat dat het daar echt wel koud is (ongeveer 5 graden). De maximale
diepte ligt op ongeveer 15 meter, er is veel vis te zien (allerlei soorten van kreeft tot snoek)
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Duikplaats

Wasini Village

Duikwater

Provincie

Pwani

Aantal duiken

Land

Kenia

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving
Route
Commentaar
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10 Min 65
Stroming

Duikplaats

Waspik

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Zandput A59
3 Max. diepte
Zoet

Getijden

14 Min 205
Stroming

Omschrijving Leuke stek langs de A59. Niet al te groot met een zandbodem met veenbrokken. Langs de
plas staan boemen die het water inhangen. Daar vind je veel vis. De hengelvereniging heeft
karper uitgezet. Die zitten er dan ook veelvuldig langs de kant, pas op lijnen. Je kanb de plas
in ca een uur rondduiken.
Route

Neem de A59 op richting Raamsdonkveer / Oosterhout. Rij door tot afslag Waspik (Afslag nr
35). Ga hier recht. De weg loopt even parallel aan de A59 en buigt daarna naar rechts. Neem
de tweede weg links (Dijkeindeweg). De geasfalteerde weg buigt naar links, maar rechtdoor
loopt een klinkerweg, deze weg inrijden tot aan het duikwater.

Commentaar

Het te water gaan is even oppassen, maar er is een provisorisch trapje gemaakt wat één en
ander vereenvoudigt, erg makkelijk de afstand van de auto naar het water, deze bedraagt maar
enkele meters. De oever langs de stek is vrij steil en de zompige bodem onderwater
vereenvoudigt het in en uit het water komen niet. De plas heeft een enigszins vierkante vorm
met het diepste punt 19 meter, ongeveer in het midden. onderwater loopt de bodem niet te stijl
naar beneden. Zoek de vis vooral in de begroeiing en onder de overhangende bomen.
Er ligt in het noorden van de plas een opel kadet op de bodem op +/- 5 meter diepte. Verder
veel vis, ook grote snoeken. Verder is de kant langs de A59 (snelweg) weinig bijzonder. Maar
de rest is zeker de moeite waard met veel onderwaterleven. Je kunt de plas in ongeveer 1,25
uur rondduiken.
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Duikplaats

Wayne's World

Duikwater

Provincie

British Columbia

Aantal duiken

Land

Canada

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Wall duik, met Rendevous op een eilandje bij Victoria Island
Route

Bootduiklocatie

Commentaar
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21 Min 60
Stroming

Duikplaats

Wellington - Burnhem Wharf

Duikwater

Provincie

Northern Island

Aantal duiken

Land

Nieuw Zeeland

Kenmerken:

Evan Bay
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving Hele lange werf
Route
Commentaar
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13 Min 65
Stroming

Duikplaats

Wellington - Pari-whero

Pacific Ocean
1 Max. diepte

Aantal duiken

Provincie
Land

Duikwater

Nieuw Zeeland

Kenmerken:

Zoet

Getijden

13 Min 75
Stroming

Omschrijving Natuurreservaat bij Wellington, het wordt beschermd en is een duidelijke stroomduikplek.
Niet heel diep, met veel mooie rotsen en kelp
Route

Ohiro Bay Parade

Commentaar

Lone Rock (that rock out front of the Owhiro information centre) – notorious for currents, but
at the top of the tide on a neap tide they would be minimised. *IF* we got to the rock there is
a nice little cave-ette on the back of it and then there is lots of things to look at on the way
home. The way home is a kelp forest with some of that long kelp that floats on the surface
where there are usually a few little squid. There is invertebrate life here, more jewels than site
2 recommendation. This dive would be a swim to lone rock, drop down, do the cave-ette – its
about 5-6m going through it, but I love it. Then zig-zag our way back looking at rocks and
whats around them all the way home. Slow and easy when there is no current, rock hopping
when there is.
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Duikplaats

Wemeldinge

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
7 Max. diepte
Zoet

Getijden

40 Min 275
Stroming

Omschrijving Even buiten wemeldingen (westelijk) zijn een aantal strekdammetjes die vooral bij laag water
goed te beduiken zijn. Het interessante deel is niet diep (tot zo'n 20 m). Het is aardig om
helemaal oostelijk van de stek te starten (daar kan je ook makkelijk te water) en dan westelijk
langs de dammetjes en weer terug te duiken. Aan de andere kant van de dijk is een prima
vulstation bij camping klein-stelle. De stek is heel populair bij de Belgen, het is er dus vaak
druk.
Route

Je komt er door op de N59 richting Goes de afslag Yerseke te nemen waarna er bordjes
Wemeldinge komen.

Commentaar

Bij Wemeldinge is een duikplaats met een diepte van 45 m en een zicht van 1 tot 2 m.
Er zijn officiële parkeerplaatsen, een duikshop/vulstation en horeca. De duikstek is het
makkelijkst bij hoogwater. Je moet over de dijk te water gaan, bij laag water is het nogal ver
stappen tussen de oester- en mosselbanken. Alles wat in de Oosterschelde te zien valt, is hier
te bespeuren. Prachtige plaats , doch nogal druk bezocht.
John Vandamme schrijft over Wemeldinge "de parking":
In Wemeldinge voorbij de jachthaven, naar links naast de dijk rijden. Na ong. 1km zal je aan
je linkerkant een parking zien. Vlak over die parking, aan de linkse kant van de twee "tetjes"
is het heerlijk duiken. Het zicht is 1-2 m en de diepte loopt op tot meer dan 40 m.
In Wemeldinge zelf is er een duikshop. Ongeveer een halve km terug richting Wemel-dinge,
is er in het café/restaurant "Klein Stelle" zuurstof aanwezig. Er zijn officiële parkeerplaatsen
bij de duikstek aanwezig. Te zien : kreeften, krabben, in het seizoen soms sepia's, kleine
visjes (sorry mijn kennis is onvoldoende), anemonen, .... Opletten, niet alleen op de bodem
letten voor navigatie, vooral je kompas goed zetten en gebruiken!
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Duikplaats

Westnol

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
7 Max. diepte
Zoet

Getijden

26 Min 215
Stroming

Omschrijving Zie Westnol, oostelijke en westelijke dam.
Route

Via de Zeelandbrug vanuit Zierikzee neem je de N255 richting Kamperland. Afslag
Wissenkerke. Volg doorgaand verkeer tot je op de dijk bent. Sla rechts af. Rijdt door tot
voorbij de laatste huizen. Vlak daarna naar links (Keihoogteweg) naar een tweede dijk.

Commentaar
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Duikplaats

Westnol, oostelijke dam

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

21 Min 40
Stroming

Omschrijving Deze dam ligt een paar honderd m oostelijk van de westelijke dam. Op de dijk staat een huisje
ter hoogte van deze dam. Minder spannend dan de westelijke dam, maar makkelijker te
bereiken en te beduiken. Duik alleen bij LW. Anders is de dam niet te zien, en de kentering is
te kort.
Route

Via de Zeelandbrug vanuit Zierikzee neem je de N255 richting Kamperland. Afslag
Wissenkerke. Volg doorgaand verkeer tot je op de dijk bent. Sla rechts af. Rijdt door tot
voorbij de laatste huizen. Vlak daarna naar links (Keihoogteweg) naar een tweede dijk. In de
bocht waar de weg naar rechts afbuigt parkeren. Op de dijk zie je 3 dammen. Neem de meest
westelijke.

Commentaar

Leendert Smit schrijft over Wissenkerke (Noord-Beveland): diepte = 40 zicht = 0,5 - 1 Ik heb
alleen bij de rechter dam gedoken. De diepte loopt op tot 40 m en het zicht is er tussen de 0,5
en 1 m. De middelste dam is overigens voor duikers niet interessant. De dammen staan
loodrecht op de geul en lopen door tot 40-45 m. Het is een behoorlijke brede en lange dam
dus er is een behoorlijk oppervlak te verkennen, vol met stenen. De dam zelf is met eb te
belopen maar glibberig (wier). Aan het einde van de dam kun je te water in een zandig
inhammetje. kijk uit want er liggen veel stenen en het te water gaan is problematisch, vooral
bij eb. De kentering is vrij kort (dicht bij de kering) en het kan er flink stromen dus een ieder
is gewaarschuwd!
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Duikplaats

Westnol, westelijke dam

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
14 Max. diepte
Zoet

Getijden

42 Min 555
Stroming

Omschrijving Deze duikstek doet mee in de "mooiste duikstek van Nederland competitie". Duik alleen bij
LW. Anders is de dam niet te zien, en de kentering is te kort. Je kunt het beste de dam aflopen
en links te water gaan. Na een paar m zwemmen kom je bij een dam die dwars op de strekdam
staat en net onder de waterlijn ligt. Vaak is het even klunen om er over heen te komen. Dan is
een lange afdaling langs de dijk met allemaal grote blokken. Blijf contact houden met deze
blokken, op het zand is weinig te zien en de dam is moeilijk terug te vinden. Als je met de
klok mee duikt, kom je in de luwte aan de oostkant van de strekdam uit. Dan kan je duiktijd,
ondanks de korte kentering, nog behoorlijk oplopen.
Route

Via de Zeelandbrug vanuit Zierikzee neem je de N255 richting Kamperland. Afslag
Wissenkerke. Volg doorgaand verkeer tot je op de dijk bent. Sla rechts af. Rijdt door tot
voorbij de laatste huizen. Vlak daarna naar links (Keihoogteweg) naar een tweede dijk. De
weg buigt naar rechts af en gaat langs de dijk gaat verder. Parkeren bij het op de dijk gelegen
huisje. Op de dijk zie je 3 dammen, neem die bij het huisje.

Commentaar

Als mijn buddy zegt dat het even lopen is, en lastig te water gaan dan weten we het wel weer.

Pagina 413 van 442

Duikplaats

White Beach

Duikwater

Provincie

Cebu

Aantal duiken

Land

Filippijnen

Kenmerken:

Pacific Ocean
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving
Route

Boorduiklocatie?

Commentaar
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24 Min 75
Stroming

Duikplaats

Wijchen

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

De groene heuvels
47 Max. diepte
Zoet

Getijden

25 Min 1914
Stroming

Omschrijving Was zu sagen ja, es ist ein sehr schönes Wasser! De Groene Heuvels is een recreatiegebied bij
Wijchen. Je kunt duiken bij het duikstrand, maar alleen als je vroeg bent, want anders zijn
onze oosterburen je met vele tientallen voor. Deze plas heeft een zandbodem, waardoor het
een heel andere sensatie geeft dan al die donkere veenbodems. De Groene Heuvels heeft is
ook 's nachts mooi. Deze zeer grote plas (vergelijkbaar met Twiske of Zevenhuizen) is zeker
22 m diep. . Duiken bij het duikstrand heeft als nadeel dat je eerst een ondiep stuk krijgt. In
2008 is bij het voormalige surfstand "de buitenpost" geopend. Een restaurant met alle
faciliteiten voor duikers, inclusief vulstation.
Er liggen was "afzinksels" waaronder een kajuitbootje. Hier liggen boeien op.
Er moet toegang worden betaald voor de plas. Door dubbele slagbomen wordt filerijen
voorkomen.
Route

Je neemt de snelweg naar Nijmegen en pakt de afslag Wijchen. Vanaf de afslag Wijchen volg
je de borden met "De Groene Heuvels" of de auto's met Duitse nummer platen en duikstickers.

Commentaar

Bart Roozendaal favoriete plek is Wijchen:
Favoriete duikstek? Met grote afstand: Wijchen, bij Nijmegen. Niet het onderwaterhuis, maar
het meertje in de Groene Heuvels. Absoluut fantastisch voor nachtduiken. Vele snoeken te
zien. Een keer een ontmoeting gehad met een grote karper die mij de stuipen op het lijf heeft
gejaagd.
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Duikplaats

Wijchen - West

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Vormersche Plas
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving
Route

Ravensteinseweg, Wijchen

Commentaar
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6

Min 60

Stroming

Duikplaats

Wijchen, Alverna

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Berendonck
15 Max. diepte
Zoet

Getijden

20 Min 473
Stroming

Omschrijving Thuisstek van duikvereniging De Kaaiman. Ze hebben een onderwaterhuis waar je op
afspraak kunt duiken. Verder liggen er nog wat ongeregeldheden zoals een paar autowrakken
en een duikbel (soort omgekeerde grote pan). Door de nabijgelegen golfbaan bestaat o.a. de
mogelijkheid om balletjes op te duiken. Telefoonnummer onderwaterhuis: 024-6423716.
Zicht is veelal slecht, maar het uitstekende onderwaterhuis maakt veel goed
Route

A73 Nijmegen, afslag Lindenholt. N234 richting Wijchen. Voor Alverna links af de Weg
door Berendonck. Deze komt uit op de Berendonck.

Commentaar

Arie van Bijsterveld:
Er is een onderwaterhuis op poten geplaatste zeecontainer die is voorzien van ramen,
verlichting, intercom en luchttoevoer. De plas is op de plaats waar de container staat 17 meter
diep. De container staat op ca. 2 meter hoge poten zodat de toegangstrap makkelijk te
bereiken is. De bodem is vrij los is, en het zicht zal snel terug lopen. Doordat er van buitenaf
lucht in het huis wordt gepompt kan er in het onderwaterhuis zonder apparatuur worden
rondgelopen. Een grappige ervaring op zo'n 15 meter diepte. Binnen staat een kleine
pingpong tafel en er kan gesproken worden met mensen op de kant. De bovenzijde van de
container bevindt zich op 10 meter diepte. Hier is een platform opgebouwd vanwaar
opstijgingen voor het 1-sters brevet geoefend kunnen worden. Er is baars, snoek en
zoetwaterkreefjes te vinden. Ook liggen er twee autowrakjes waar nogal eens vis in wil zitten.
De plas ligt naast een golfterrein zodat er nogal wat golfballen onderwater te vinden zijn.
Verenigingen kunnen een afspraak maken voor een bezoekje aan 'Aquavilla'. Het
telefoonnummer van duikteam de Kaaiman is 024- 3772888, dit nummer wordt beantwoord
door de voicemail waarvan men een nummer krijgt van degene die de 'Aquavilla'-agenda heeft.
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Duikplaats

Wilnis

Duikwater

Provincie

Noord Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Zwaan
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

9

Min 72

Stroming

Omschrijving Een kleine plas met een afgetimmerde beschoeiing. De bodem is donker, deel veen, deels
zand. Er zijn overal veenblokken en richels. Aan de kant is het erg ondiep. Daar staat op een
aantal plaatsen riet. Niet de meest boeiende stek, maar aardig voor een keer en in een uur
moet je de plas rond kunnen zwemmen
Route

A2 Utrecht Amsterdam. Neem afslag 5 Breukelen en pak de richting Kockenegen (links). Je
rijdt dan op de N401, Gaan aan het einde bij de rotonde rechts richting Wilnis, de N212
(Ir.Enschedeweg). Aan de linkerkant is de Zwaan, aangegeven met borden.

Commentaar

Langs de N-212 ( Ir.Enschedeweg), halverwege tussen Wilnis en Woerden, ligt aan de
oostzijde van de weg (komende vanaf Wilnis) aan de linkerzijde de duikstek `t Zwaantje.
Het is een klein meertje, waarin nog een autowrakje ligt op 5m diepte aan de kant van de weg,
recht voor de ingang. Aan de kant erg ondiep maar loopt snel af tot 7m.
Iets ten zuiden van het midden bevinden zich 2 putten, eentje van ongeveer 14 meter diepte en
de tweede is bijna 20 meter diep.
Er zijn grote snoeken en palingen te zien. De snoeken zijn erg schuw. Verder zijn er enorme
veenblokken. Het zicht kan enorm varieren (tot 5 meter maximaal).
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Duikplaats

Wissekerke, werkhaven

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
5 Max. diepte
Zoet

Getijden

9

Min 277

Stroming

Omschrijving Voor de pijlerdam in de Oosterschelde is de werkhaven Wissekerke aangelegd. Naarmate het
werk aan de dam vorderde werd de stek minder interessant. Het is er maximaal 8 m diep.
Doordat je er 's nachts zonder stroom kunt duiken, is het een aardige stek voor beginners die
toch in de buurt logeren.
Route
Commentaar
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Duikplaats

Wolphaartsdijk

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Veerse Meer
11 Max. diepte
Zoet

Getijden

12 Min 420
Stroming

Omschrijving Aardige beginnersstek. Het water is brak. Je kunt er op verschillende plaatsen via een trap de
dijk over . Naast de haven is het wel aardig duiken. Op de dijkvoet vind je veel leven, zei het
minder uitbundig dan in de Grevelingen. Als je wilt voorkomen dat beginners stunten met de
diepte dan is het Veerse Meer ideaal. Met 15 meter heb je het wel gehad.
Route

Op de N59 richting Zuid Beveland (Goes) afslag Wolphaartsdijk nemen en dan over de
Molendijk rijden. Je krijgt dan vanzelf een bordje "Veerse Meer". Die volg je in de richting
van Camping de Veerhoeve. Daar vlakbij is restaurant Kraaiennest.

Commentaar

De diepte is 7 m met een zicht van meer dan 5 m.Er zijn officiële parkeerplaatsen,
doucheruimte, een steiger en horeca aanwezig. Je gaat bij de grote aanlegsteiger te water of
via een strandje dat speciaal voor duikers is aangelegd. Te zien zijn er krabben, paling en
harders en een bijzonder onderwater museum.
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Duikplaats

Z.O. van Roche Fouras voor
Cap Camarat

Duikwater

Provincie

Cote d'Azur

Aantal duiken

Land

Frankrijk

Kenmerken:

Middellandse Zee
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

42 Min 30
Stroming

Omschrijving Wereldduik met de MS.Dany van moniteur Patrick vanuit St.Aygulf. In 1.40 uur varen we
naar het wrak van de Rubis, een onderzeeër wrak. Het wrak is bewust in 1958 afgezonken en
ligt recht op het zand. De in 1928 gebouwde boot is 66 m lang en acht m hoog. Het water is
zo helder dat het wrak in z'n geheel te overzien is. De toren staat open, zodat er goed naar
binnen gekeken kan worden.
Route

Bootduik

Commentaar
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Duikplaats

Zaandam-Oost

Duikwater

Provincie

Noord Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Barnegetplas
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

18 Min 60
Stroming

Omschrijving Er zijn hier twee plassen. Een kleintje dicht bij het IJ. De plas is in de hoek bij de
hoogspanningsmasen zo'n 6 m diep. Vervolgens kost het wat tijd om diepte te vinden.
Route

Ligt aan de noordkant van het Noordzeekanaal. (Als je de Coentunnel uitkomt ligt hij links).
Afslag Zaandam-Oost, richting Zaandam, eerste weg links, langs pompstation, meteen links
en dan weer rechts de weg langs de woonboten. Je moet helemaal om de plas heen

Commentaar

Theo Coppens favoriete plek is Barnegetplas ook wel Noorder Y: Niet ingepolderd stukje
voormalig Y. Je kan heel makkelijk het water in. Je vindt hier: snoek, brasem, snoekbaars,
voorn, zeelt, bot, noordzeekrab en wolhandkrab. Ongetwijfeld veel meer. (Staat, door mijn
duikmaatje beschreven, in de laatste uitgave Duikwijs. Er zit meer leven dan in Vinkeveen (en
in ieder geval minder duikers)
Ron van Vliet schrijft verder:
In het achterste gedeelte (onder de hoogspanningsmasten) is het ongeveer 25M diep. Het zicht
kan variëren van 0,5 tot 8 m. In het ondiepere gedeelte bevindt zich veel plantengroei en dus
ook veel kleine vis. In de hoek het dichtst bij de A10 bevindt zich op 5M een autowrak. Het
zicht kan van de ene op de andere dag sterk veranderen. Deze plas is ook zeer geschikt voor
nachtduiken.
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Duikplaats

Zaltbommel

Duikwater

Provincie

Noord Brabant

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

De Tijningen
37 Max. diepte
Zoet

Getijden

20 Min 1974
Stroming

Omschrijving Het is een kleine, maar vrij diepe en tamelijk heldere plas. De plas wordt door een aantal
verenigingen gebruikt als oefenput, het kan er dus druk zijn. Er is dan ook een platform met
opstijg mogelijkheden vanaf 9 en 18 m. Op de bodem zijn, met name aan de zuidkant allerlei
kleiblokken waar het met goedzich leuk tussendoor zwemmen is. Wel is er veel rommel op de
bodem. De vissers zijn hier in wat grotere getale aanwezig. Dus verken vooraf even hun
positie. Los van het relatieve ongemak van de sportvissers is het een prima plas waar het ook
uitstekend nachtduiken is. Vullen kan o.a. bij Duikschool Seac Sub Oude Stationsweg 71
5301 GL Zaltbommel.
Naast de beschreven route kan je ook de Tijningen weg een stukje vervolgen en via de
woonwijn naar de andere kant van de plas rijden. Daar de plas rond duiken erg veel lucht eist
is dit vaak een goede optie. Vie een prettig trapje naar een platform kan je op je gemak het
water in.
Route

De Tijningen ligt in het plaatsje Zaltbommel. Rij langs knooppunt Zaltbommel via de A2
richting Den Bosch. Neem de afslag Zaltbommel en rij de plaats in. Eerste rotonde rechtdoor,
tweede linksaf, eerste inrit links en je staat er na 150 m.

Commentaar

Mooie lokatie met redelijk goed zicht onderwater. Makelijk te bereiken en er is een
duikstation aanwezig (Bentha Diving), waar evt. perslucht gehaald kan worden. Reeds vlak bij
de oever loopt de bodem al vrij steil af tot een diepte van ca. 19 meter. Het water is redelijk
helder en men vindt hier snoek, baars en paling.
Duikplekbeschrijving:
OSVH:
Tijningen is een plas die niet zo heel groot is. In een uurtje zwem je ‘m wel rond. Het zicht is
redelijk tot goed. Wat deze plas erg aantrekkelijk maakt is de hoeveelheid kapers die er rond
zwemmen. Onder deze kapers is door verschillende duikers een goudkaper gespot. In de
vroege zomer tref je enorme scholen baarsjes en voorntjes aan. Ook snoek is aanwezig in
deze plas. De maximale diepte is ca 20 meter.
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Duikplaats

Zeelandbrug

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
25 Max. diepte
Zoet

Getijden

60 Min 1225
Stroming

Omschrijving De Zeelandbrug is leuk, maar wordt te druk bedoken. Wat mede wordt veroorzaakt doordat er
een corridor is. Het voordeel van de corridor is dat je makkelijk in en uit het water kan. Wie
een rondje "eerste pijler" doet, houdt meestal tijd over om ook langs de dijk aanzet te duiken.
Deze is ook absoluut de moeite waard.
Na een te water gaan touw in rond de millenium wissel is in 2010 een betonnen trap
aangelegd en zijn omstreden staalslakken als versterking aan de voet van de dijk gestort. Dit
laatste heeft zoveel milieu protesten opgeleverd dat er weer rotsen overheen gestort zijn. De
dijk en het eerste stuk van de bodem zijn daardoor veel grilliger geworden.Bij slecht zicht
wordt het duiken iets lastiger
Route

Route: N59 richting Zierikzee. Voor Zierikzee links af richting Goes (N256). 1e rechts
Julianastraat. 2e links: Groene Weegje. Ga op de T splitising naar links Straatweg. Deze buigt
op een goed moment naar rechts, maar je kunt rechtdoor. Hierna rechts de ventweg op.

Commentaar

Onder de Zeelandbrug kan je langs de pijlers van de brug duiken. Het beste is om onder de
brug te water te gaan, omdat daar de keien minder glad zijn. Eventueel is een touw vast te
knopen aan de watermarkeringspalen. De diepte bij de peilers is afhankelijk van het tij, bij eb
is de eerste pijler 5 m en de tweede 18 m diep. Bij vloed kan je daar zo'n 5 m bij optellen. De
stroming is bij de brug zeer sterk. Het beste is om een half uur voor kentering te water te gaan
tot een kwartier na kentering.
Lorant Sjouwerman schrijft: Trouwens duik ik bij de Zeelandbrug het liefste links; weinig tot
geen stroming (ik ben vaak laat), niet diep (2-5 m) en erg mooi en divers. Maar niet verder
vertellen hoor. (heb ik dus bij deze wel gedaan!)
Metten Koster: In tegenstelling tot de vele duikers die zich tot de pilaren beperken van de
Zeelandbrug, kan ik het volgende aanraden: Loop of rij iets verder onder de brug door tot het
hek. Volg de pier tot het einde bij de toren. Ga aan de linkerkant van de pier te water (Bij
hoogwater!) en zwem een m of 10 uit. Stel de kompas in op de eerste pilaar van de brug en
zak af... Op een m of 8, tussen de keien is er zeer veel kreeft te zien. Volg je het kompas, dan
wordt het dieper tot een m of 15. Kom je lucht tekort, dan is het raadzaam een hoek van +/45 graden te maken t.o.v. de uitgezette koers. Je komt dan vanzelf in het ondiepere gedeelte
richting Zeelandbrug. In mei is het aan te bevelen om tot een m of 15 a 17 te gaan en de kans
op Sepia's is zeer groot. Aangezien je de stroming meekrijgt is het een aangename duik. Soms
heb je, afhankelijk van het tijdstip waarop je te water gaat, een beetje stroming tegen. Dit is
alleen in het beging, zak rustig wat dieper af en de stroming wordt minder. Doe je het goed,
dan kom je uit bij de eerste pilaar en heb je alle drukte rond de brug vermeden. Heb je lucht
over, dan is een rondje om de pilaar ook altijd nog aardig. Bij laag water is deze duik
uiteraard andersom te doen.
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Duikplaats

Zeelandbrug 2e pijler

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
14 Max. diepte
Zoet

Getijden

24 Min 670
Stroming

Omschrijving De begroeiing van de tweede pijler is prachtig. De pijler bestaat onder water uit drie
kolommen, waar je prachtig om heen kunt zwemmen. Pas op bij het vlak langs de pijler om
hoog gaan, van de pijler steekt aan de bovenkant uit. Helemaal aan de voet van de pijler is
nog al slordig omgegaan met het storten van beton. De zo ontstane ondergrond biedt ruimte
voor allerlei planten en dieren. Wees niet zo stom om in een van de spleten te zwemmen
Route

Zie Zeelandbrug

Commentaar

Pagina 425 van 442

Duikplaats

Zeelandbrug 3e pijler

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

18 Min 95
Stroming

Omschrijving In tegenstelling tot wat velen denken is de derde pijler minder diep dan de tweede. Het is er
uiteraard rustiger dan bij de tweede. Als er weinig duikers zijn is de tweede pijler leuker.
Route

Zie Zeelandbrug

Commentaar
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Duikplaats

Zevenhuizen

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Zevenhuizense Plas
19 Max. diepte
Zoet

Getijden

22 Min 725
Stroming

Omschrijving De Zevenhuizense Plas is een typisch zuiggat. Het is een bijzonder grote plas. Vanaf de auto
is het even wandelen naar het water. Na een gematigde afdaling gaat het stijl naar beneden.
Dit is een uitstekende zoetwater oefenlocatie.
Route

A16 afslag Zevenhuizen. Richting Zevenhuizen. Bij rotonde linksaf richting Rottemeren. Na
de ophaalbrug over de ringvaart onmiddellijk links richting Oud-Verlaat. Daarna rechts
richting Oud-Verlaat: de Wollefoppenweg. Op de kruising met de Jacques de Graaffweg
rechts het parkeerterrein Zevenhuizense Plas op.

Commentaar
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Duikplaats

Zevenhuizen, Oud-Verlaat

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Zevenhuizense Plas
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

18 Min 75
Stroming

Omschrijving Vanaf beide plaatsen kan je naar het eilandje zwemmen dat in de Zevenhuizense Plas ligt. Het
is niet er diep, maar vooral 's nachts is hier veel vis te zien.
Route

Zie Zevenhuizen: rij de Wollefoppenweg verder uit. Hou rechts aan, dan kom je op de
Strandweg. Je eindigt dan in Oud-Verlaat. Hier zijn 2 makkelijke plaatsen van waar je te
water kunt gaan: De Zevensprong en Restaurant de Strandgaper.

Commentaar
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Duikplaats

Zoelen

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Beldert
452 Max. diepte
Zoet

Getijden

30 Min 19817
Stroming

Omschrijving Dit recreatiegebied is het"thuiswater" van TOV Gagnan. Voor de toegang moet betaald
worden. € 3,50 per voertuig. Je kan ook een jaarkaart kopen die o.a. ook geldig is bij Slijk
Ewijk en het Eiland van Mourik. Tussen 22.00 uur en 07.00 uur is toegang verboden. De
Beldert is een prima oefenstek met veel zoetwaterkreeft. Serieus duiken moet je er overdag
niet doen. Je ziet meestal wel wat vis, maar echt overhouden doet het niet. 's Nacht is het een
prima duiklocatie. De Beldert is redelijk diep, 20 m is geen probleem. Het aantal hengelende
collega's is gering. Bovendien is deze plas zo groot, dat we geen last van elkaar hebben.
Duiken gebeurt hier op twee plaatsen: Onmiddellijk na de slagboom zijn parkeerplaatsen bij
de Holland evenementen groep. Via een bruggetje kan je naar het water. Je zit hier vlak op het
deel dat als officieel zwemgedeelte is ingericht. Deze stek wordt als "het strandje" aangeduid.
Op 6 meter staat (in zuidelijke richting) een tuinkabouter. Verder zijn de kleiwanden oostelijk
van het strandje aardig.
De andere stek is aan de zuidkant bij duikshop/vulstation: Gerard van der Heijden Jr. tel:
0344-624505 fax: 0344-634601, Zoelense zandweg 1, Zoelen (Tiel). Ook Gerard rekent
entreegeld per duiker.
Gagnan en Van der Heijden hebben een duikparcours in de plas aangelegd. Vanuit het
platform bij van der Heijden kan je een rondje langs een zijlboot, betonnen kotter en de
cockpit van een Boeing. Vanaf het strandje is het parcours ook te vinden, maar het is iets
lastiger. Zoek noordelijk op ca. 14 meter het touw en volg dit in de ondiepe richting. Je komt
dan bij de Boeing. Het volledige rondje is voor de meeste duikers niet te doen vanaf het
strandje. Mocht je het toch proberen, ga dan eerst naar het diepere deel. De botter ligt op 17
meter.
Vlak voor de uitgang van het officiele recreatie terrein staat het clubhuis van TOV de Beldert.
Het is alleen toegangkelijk voor leden van de vereniging en opleidingen die binnen de NOB in
samenwerking met deze vereniging worden gegeven.
Route

Deze plas bereik je door vanaf afslag Tiel noordelijk richting Zoelen te rijden. Even voorbij
Zoelen ga je via een brug over het Amsterdam-Rijn kanaal. Vrijwel onmiddellijk na de brug
zie je rechts "de Beldert" liggen.

Commentaar

Gertjan Verhoef : Voormalige zandwinning met mooie begroeing en
visstand.Recreatiestranden in de rondte, bij duikcentrum een steiger. Helder water, glooiende
bodem met veel vis. Tot 8 meter diepte veel groen. Onder water diverse attributen, zoals een
partytent, een reflector baan en binnenkort een caravan. Helder water. Geopend van maandag
en woensdag t/m vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 17.00 en zondag vanaf
10.00 uur.
Duikstekken.nl (Eric): Bodem is aan de kanten afwisselend van zand tot begroeid en hier en
daar zijn er mooie kleiwanden. Vanaf 10 meter diepte is de bodem wat ''mull'' De mooiste
duik maak je vanaf het strand daar is de flora nog de moeite waard vanuit het duikcentrum is
het zeker minder daar word veel gelest en dus is de bodem nagenoeg kaal en dus vind ik het
persoonlijk minder het zicht is bijna altijd prima tenzij het druk is zicht: winter en vroege
voorjaar (temp < 10°C): slecht, 1 meter zomer: goed, 5 tot 10 meter! Bij regen en harde wind
is het zicht heel snel volledig naar de kl..te en hoef je er echt niet heen!
Ruime parkeergelegenheid op ca 50 meter. Toiletten aanwezig en geopend in periode mei september Rijdende cafetaria aanwezig in periode mei - september Daarnaast is er een
vulmogelijkheid bij de Beldert. Volgens mij is die rijdende cafetaria (ik heb hem nog nooit
gezien) alleen op het zwem- en surf-gedeelte, het duikgedeelte is echter het zuid en zuidwest
deel van de plas. Sinds niet al te lange tijd ligt er ook een kotter. Specificaties: lengte: 11
meter breedte: 4 meter hoogte: 4 meter Aan te houden koers 345° (oranje boei) op een
bodemdiepte van 16,5 meter. Kabel van de boei op het dak vast geklonken. Het is nog niet
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Duikplaats

Zoelen II

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Beldert Noord
5 Max. diepte
Zoet

Getijden

18 Min 305
Stroming

Omschrijving De Beldert wordt door de Mauriksestraat verdeeld in 2 plassen. De zuid-westelijke plas is het
grootst en het recreatiegebied. In de Noordwestelijke plas mag eigenlijk niet gedoken worden
tenzij je "a friend of a friend" kent. Het plan is om tzt de beide plassen met elkaar te
verbinden. Er is ook een plan om de noordelijke plas vol slip te storten.
In de Noordelijke plas liggen veel boomstammen en boomstronken die de plas aardig maken.
Bovendien is de plantengroei er uitbundg en gevarieerd omdat er niet gedoken mag worden.
Het verhaal gaat dat de friend of a friend heeft ooit eens met een hefttruck de auto van een
duiker op pallets heeft gezet. En dat erwijl het een aardige man is.
Route

Zie de Beldert.

Commentaar
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Duikplaats

Zoetermeer

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Noord-AA
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

16 Min 35
Stroming

Omschrijving Als zoveel plassen is ook deze plas een voormalig zuiggat. Het zicht is niet geweldig, maar als
je bij Zoetermeer woont is de plas nooit weg.
Route

De duikstek Noord-AA ligt bij Zoetermeer, Rij naar het restaurant AA-zicht en ga aan de
andere kant van het kleine haventje te water.

Commentaar

Eric Ham vertelt over Noord-AA: De duikstek Noord-AA ligt bij Zoetermeer, heeft een diepte
van 20 m en een zicht van 1 -2 m. De kant is de eerste paar m's erg ondiep, daarna tref je
enkel gaten aan van een paar m diep. Op een afstand van ongeveer 10 m van de kant en 3.20
diep ligt een auto. Bij deze auto trof ik ook een snoek aan van ongeveer 1.30. Dit was
waanzinnig fraai om dit bakbeest voorbij te zien komen. De plas is een oud grindgat en
wanneer er weinig gezwommen of gesurft wordt is het zicht zeer goed. Er zijn ook nog andere
plekken waar je op eenvoudig wijze te water kunt gaan.
Zaterdag 26 oktober j.l. gingen Martijn en Ik (Hans) op basis van een elders op Internet
aangetroffen duikverslag eens een kijkje nemen in de zandwinningsplas Noord-Aa tussen
Zoetermeer en Zoeterwoude-Dorp. Er zou met 1 'a 2 mtr. zicht goede kan zijn op grote vissen
zoals snoek.
Om 09.30 u. heeeerlijk rustig. Geen levende ziel te bekennen. Te water gegaan vanaf de
steiger voor restaurant Aa-zicht. Martijn en ik besluiten eerst maar wat afstand van de kant te
nemen, want tot plm. 10 meter uit de kant wordt het nauwelijk dieper dan 1,80. De helderheid
leek vanaf de kant prima. In het water viel dat echter vies tegen en op z'n best hebben we op
plekken 1 meter zicht gehad. Gedurende de hele duik van ong. 45 min. was het zicht gem. 4050 cm. ondanks onze beide lampen.
En wat we gezien hebben? Blinkertjes, lepels, en ander vistuig. Een paar zoetwater mosselen
en verder leek het er uitgestorven. Geen bodembegroeïng, geen vissen, geen
zoetwatergarnalen of kreeftjes. DOOD. En dat in een plas die zo'n beetje de beste
waterkwaliteit van de regio heet te hebben. Het in het eerder aangehaalde verslag
aangekondigde autowrak hebben we ook niet gevonden onder speuren. Onder water bevinden
zich in de boden van de plas putten die wel 30 meter diep kunnen worden. PAS OP, deze
putten kunnen op de boden breder zijn dan aan de bovenzijde en instortingsgevaar is reeel
aanwezig.
Wij zijn in 1 zo'n put geweest tot op plm. 8 mtr. Dan zwem je plots in het aardedonker tegen
de wand van de put (van veen) op, da's schrikken, stijl weer omhoog naar 3 mtr. Dood eng
eigenlijk. Geen aanrader dus. Misschien dat het zicht nog wat verbeterd naar het kouder
wordt, dan wagen we nog wel eens een poging. Maar niet in de putten.
Inmiddels is duiken hier formeel verboden!
Een grote recreatieplas gelegen ten Noord-Westen van Zoetermeer (richting Leiden).
Grootst bekende diepte 40 meter. In de zomer matig zicht (1meter) door algvorming en
watersport. In de winter zicht tot 5 meter.
Bij het restaurant Aa-zicht te water gaan alleen bij goed zicht! Langs het recreatiestrand zijn
stijle en mogelijk instabiele wanden. In de zomer veel watersport (surfers en zeilen).Vroeg
voorjaar en najaar zijn de beste perioden. de zomermaanden kun je hier maar beter
wegblijven (als duiker tenminste!)
Vooral aan de kant bij de rietkragen is snoek te zien. Verder weinig leven.Ook ligt er links
van het restaurant (vanuit het water gezien) een autowrak voor bandweeroefeningen op 3,5
meter diepte recht voor het bankje.
Bekend is dat de plas ter hoogte van de Broekwegkade gevaarlijk is.
In tegenstelling tot wat vermeld staat op de beschrijving van duikstekken in duikplas is duiken
niet verboden, maar niet geheel ongevaarlijk bij slecht zicht
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Duikplaats

Zoetersbout

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
40 Max. diepte
Zoet

Getijden

50 Min 1938
Stroming

Omschrijving De Zoetersbout is een duikstek die op vrijwel ieder moment bedoken kan worden. Het zicht is
niet altijd even geweldig. De strek ligt langs een plek met veel scheepvaart, maar dat hoeft
geen probleem te zijn als je langs de kant daalt en opstijgt. Je kunt hier op 2 manieren duiken.
Langs de kant (ondiep) op langs de strekdam (diep). In 2008-2009 is de dijk versterkt. De
kwaliteit van de stek is niet noemnswaardig achteruitgegaan. Wel lijken de wieren zich wat
beter te hechten. Bij de duikwerken is er een formele duikstek gemaakt met trap en reling. Bij
laag water is het wel tobben aan het eind van de trap.
Route

Zijpe ligt aan de achterkant van Schouwen Duiveland. Zoetersbout bereik je door op de N59
richting Zierikzee en na Bruinisse linksaf te slaan. Dan het 1e weg rechts en weer de 2e links
tot aan de dijk.

Commentaar

Dan het 1e weg rechts en weer de 2e links tot aan de dijk. De duikstek ligt achter de dijk.
Over de dijk loopt een trap. De stroming is daar minder sterk dan in de rest van de
Oosterschelde. Je kan er dan ook tijdens de getijden duiken. Het mooiste is dan driftduik
vanaf een van de kanten van de kom op je kompas. Ga links van het plaatsje het water in en ga
bij hoogwater naar 15 m, ga rechts de dijk rond. Wanneer het zanderig begint te worden ga je
naar 10-12 m en dan weer terug. Te zien zijn er o.a. zeesterren, anemonen, sepia's en kreeften.
In geval van nood is er aan het eind van de weg een restaurant met telefoon.
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Duikplaats

Zonnemaire

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Grevelingen
5 Max. diepte
Zoet

Getijden

14 Min 170
Stroming

Omschrijving De haven van Zonnemaire is een leuke oefen/beginnersstek, niet diep en met aardig wat
"klein" leven. Het is er veel rustiger dan in veel andere Grevelingen stekken. Je kunt er
eenvoudig te water, zonder eerst over dijken heen te klauteren. De stek wordt ook wel de
"Haven van Bommenede" genoemd.
Route

De Blooise Dijk door het dorp Zonnemaire loopt in een bocht en gaat dan over in de
Oostweg. In deze bocht van de doorgaande weg is een afslag naar het noorden: de Dijk van
Bommenede. De haven van Bommenede staat daar al aangegeven. De dijk van Bommenede
gaat achtereenvolgens over in de veerdijk en naar links de zeedijk Je komt dan uit bij de
haven van Zonnemaire, die je via de eigen weg in rijdt.

Commentaar
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Duikplaats

Zuid-Beijerland

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Haringvliet
16 Max. diepte
Zoet

Getijden

12 Min 485
Stroming

Omschrijving Bij de zwembadsteiger is het makkelijk te water gaan. In het begin tamelijk ondiep, met een
venige bodem. Richting het eiland Tiengemeten wordt het dieper. Op ca 10 m zit een aardige
kleiwal. Het zicht varieert sterk. Geen duikstek voor grote groepen, als je vanaf de steiger
voor de zwemmers geen zicht heb hoef je je niet om te kleden.
Route

Via de A29 Richting Zierikzee. Afslag Zuid Beijerland. In centrum dorp links af
(Koninginneweg). Doorrijden tot aan de dijk van het Haringvliet. Links af de Hitsertse kade
op en onmiddellijk de dijk over. Parkeren op de parkeerplaats voorbij de jachthaven.

Commentaar
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Duikplaats

Zuidbout

Duikwater

Provincie

Zeeland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Oosterschelde
13 Max. diepte
Zoet

Getijden

40 Min 418
Stroming

Omschrijving De Zuidbout is een prima duikstek. Wel moet de duiker rekening houden met zeer forse
onderstroom. Loop de strekdam ten minste af tot voorbij de reddingsboei. Nog beter is het om
de dam helemaal uit te lopen. De strekdam gaat onder water nog tientallen m verder. Aan de
oostkant is volgens verhalen op ca 15 m een schip in de dam "afgezonken". Een echte boot
vorm heb ik nooit kunnen ontdekken, maar er zitten veel stukken staal in de dam. Vooral "op"
de dam zwemt regelmatig vis. Neem naar deze stek altijd een lamp mee, want als je niet
tussen en onder de blokken van de dam kunt kijken mis je het meeste.
Route

Je komt er door op de N59, naar Zierikzee, bij de stoplichten na Bruinisse, ga je links. Deze
weg blijf je volgen tot je bij Oosterschelde dijk komt. Volg de dijk tot je bij Ouwerkerk een
afslag naar links krijgt. Deze weg, "de weg van de buitenlandse pers", gaat richting van de
camping "Vierbannen". Blijf deze weg volgen, langs het restaurant "Vierbannen", waar ook
een VULSTATION is. Ruim een km voorbij het restaurant gaat de weg omhoog, de dijk op,
in de bocht, naar rechts, is beneden een parkeerterrein aangelegd.

Commentaar

Guido Selling schrijft: Bij Ouwerkerk, op Schouwen Duiveland, ligt de duikstek Zuidbout.
Deze duikstek heeft een diepte van 25 m en een zicht van 1-2 m. Zet je auto dus liever niet
boven, het scheelt maar een paar m lopen. Als je de auto op het parkeerterrein zet, kan je een
trapje op om op de weg te komen. Voorzichtig oversteken! Om dan de 150 m lange
golfbreker af te lopen. Op de punt, en aan de linkerzijde, is het meeste te zien. Zelfs een
WRAK! Dit ligt ietsje links van de punt op een diepte, bij laag water, van 18 m en 15 m. De
plaats is zowel met hoog water, veel stroming , slechter zicht, weinig moeite met te water
gaan, als met laag water, meeste kans op goed zicht, maar wel een beetje klauteren over de
basaltblokken.
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Duikplaats

Zuiderhaaks

Duikwater

Provincie

Zuid-Holland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Noordzee
2 Max. diepte
Zoet

Getijden

Omschrijving
Route

Bootduiklocatie

Commentaar

Pagina 436 van 442

20 Min 76
Stroming

Duikplaats

Zutphen

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Bronsbergenmeer
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

16 Min 50
Stroming

Omschrijving De plas ligt, als je vanaf de brug aan komt rijden aan je rechter hand. Er zijn ruime
parkeermogelijkheden en een strandje. Onder water liggen onder meet een wrakje, een frame
van een tent en een aantal kooien voor vis en planten. Er zijn verbindingslijnen tussen
objecten.
Route

Rij via de brug over de IJssel Zutphen in. De plas ligt rechts van de weg. Bronsbergeb 25,
7207 AD Zutphen

Commentaar

Twee plassen achter elkaar, beiden ontstaan door zandwinning. De plas het verst van de brug
is het oudst en een volwassen plas.
Bij goed zicht duik je hier fantastisch langs de kleiwand. Terwijl de wand aan je voorbijtrekt
zie je in de diepte enorme kleiblokken liggen. Prachtig bij invallend zonlicht. Het
Bronsbergenmeer herbergt grote snoeken, baarzen en palingen maar ook veel klein leven.
Bijzonderheden
In de zuidoosthoek ligt een kooi op vijf meter diepte. Hier spot je baarzen en af en toe een
grote snoek.
Waarschuwingen
Kleiwanden kunnen instabiel zijn. Veel badgasten in zomermaanden. Tenten, bbq e.d. niet
toegestaan.
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Duikplaats

Zutphen - Oud

Duikwater

Provincie

Gelderland

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Gat van Roelofs
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

15 Min 40
Stroming

Omschrijving Als je van de brug over de Ijssel richting stek rijdt, ligt deze plas links van de weg. Het is de
minst bedoken van de twee meeren. Er ligt nog veel pijpleiding in van de zandwin periode,
ook is er minstens één kooi voor vis,
Route

Rij via de brug over de IJssel Zutphen in. De plas ligt rechts van de weg. Bronsbergeb 25,
7207 AD Zutphen

Commentaar
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Duikplaats

Zwolle

Duikwater

Provincie

Overijssel

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Wythmener plas
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

13 Min 90
Stroming

Omschrijving Leuk recreatiegebied bij Zwolle. De plas heeft een aantal deelplassen die door smallere
stukken met elkaar in verbinding staan. In april/oktober moet er toegang worden betaald €3.
Als recreatiegebied voor het gezin is dit een prima locatie. Ook als duikstek is het aan te
raden, hoewel de plas wel erg druk bedoken wordt.
Route

A28 Richting Groningen. Neem de afslag 18 bij Zwolle. Onder aan de afrit kom je op de
Ijsselallee. Dit is een deel van de ring van Zwolle. Na een tijdje gaat de ring naar links: de
Oldenallee. Volg deze tot de N35 tussen Wythmen en Zwolle neem je de afslag naar
recreatiegebied Wythmener plas, de Zalneweg. (In feite: rij rechtdoor)
Rijdt via deze weg naar het surfstrand en probeer zo ver mogelijk tegen de bosjes te parkeren.
Over het pad door deze bosjes kom je bij iets wat op een botenhelling lijkt. Daar kun je te
water

Commentaar

Omschrijving: Zeer mooie duikput met vrij helder water alleen de bereikbaarheid is vrij ( in
de winter ??) moeilijk aangezien er slagbomen bij de parkeerplaats staan en je ontzettend ver
voor moet lopen voor je met je duik kunt beginnen.
Routebeschrijving: Op de N35 tussen Wythmen en Zwolle neem je de afslag naar
recreatiegebied Wythmener plas, dit is de Zalneweg. Rijdt via deze weg naar het surfstrand en
probeer zo ver mogelijk tegen de bosjes te parkeren. Over het pad door deze bosjes kom je bij
iets wat op een botenhelling lijkt. Daar kun je te water.
Duikstekken:
Het zicht was toen ik er dook vrij slecht (26-7-99), maar op stukken waar grind op de bodem
lag was het zicht vlak boven de grond een stuk beter. Het slechte zicht is waarschijnlijk ten
gevolge van het warme weer van de laatste tijd, nl. Algengroei.
Wel onbeschoft veel vis. Meest kleintjes, maar de groten zag je gewoon niet behalve die
dikke snoek dan, waar we zowat over struikelden toen we het water ingingen.
Wel betaal je overdag entree. Hoeveel weet ik niet want we zijn er 's avonds geweest. Houdt
surfers in de gaten. maximale diepte, volgens het bord, 17 meter. Een aanrader, zeker als het
water weer wat helderder is. Bodem: zand met af en toe wat grind. Veel begroeiing tot ca. 6
meter.
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Duikplaats

Zwolle - Stadshagen

Duikwater

Provincie

Overijssel

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Millingerplas
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

12 Min 80
Stroming

Omschrijving Grootste deel van de plas is afgesloten. Het makkelijkste is te parkeren bij de rotonde
Hasseltlaan/Millingerlaan. Daar het strand pad zo ver mogelijk uitlopen en in het verlengde
duiken. Veel vis rond de bomen.
Route
Commentaar

Wikipedia: De Milligerplas is een plas grenzend aan de Vinex-locatie Milligen aan de Plas in
de wijk Stadshagen in de Nederlandse stad Zwolle. De plas is die ontstaan is door
zandwinning voor de nieuwbouwwijk. In de zomer van 2003 heeft de gemeente Zwolle een
deel van de plas afgezet, zodat er in gezwommen kon worden. De Milligerplas ligt aan de
noord-west kant van Stadshagen.
In 2004 is het hek verplaatst naar ongeveer het midden van de plas. De zuidkant van de
Milligerplas is nu bestemd voor recreatie, de noordkant is een natuurgebied. Dit natuurgebied
is door het genoemde hek afgezet.
Aan de zuidkant is een strand aangelegd, er is een strandtent geplaatst en er zijn
parkeerplaatsen aangelegd. In de zomer wordt er veel gebruikgemaakt van de plas, niet alleen
door bewoners van Stadshagen, maar ook door mensen uit de omliggende wijken en dorpen.
Prachtige plas met veel vis, direct naast een vij nieuwe woonwijk in Zwolle. Er mag officieel
niet gedoken worden, er staan borden met 'zwemmen verboden' etc.
Parkeren:Je kunt aan de Werkerlaan parkeren, een klein stukje ten noorden van de kruising
met de Goudplevierstraat. Daar is een soort 'parkeerhaventje' waar één, misschien twee auto's
passen.
Te water:Direct naast het parkeerhaventje kun je langs de sloot over een modderig paadje
(glad!) lopen en van daar het water in. Het is eerst een heel eind ondiep, daarna gaat het snel
naar beneden.
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Duikplaats

Zwolle Zwarte Water

Duikwater

Provincie

Overijssel

Aantal duiken

Land

Nederland

Kenmerken:

Westerveldse Kolk
1 Max. diepte
Zoet

Getijden

11 Min 55
Stroming

Omschrijving Veenplas van een meter of 10 diep. Staat in open verbinding met het Zwarte Water. Donker
water, maar met veel leven in de bovenste meters. Daar liggen ook wat resten van roeibootjes.
Geen wereldstek, maar als je toch in de buurt bent….
Route

Neem op de A28 afslag 20, Zwolle Noord. Neem de Zwarte Wateralle. Neem hier de tweede
grote afslag rechts, de Middelweg. Via de derde weg rechts kan je achter sportvelden langs:
de Peterskampweg. Aan het einde rechts, een smal weggetje op (Vechtdalroute). Links ligt de
parkeerplaats van de studentenroeivereniging. Daar kan je te water.

Commentaar
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