
VERSLAG VAN EEN VERKENNING IN REUTTE, OOSTENRIJK 

IJSDUIKEN? 

Het heeft iets. Vraag me niet wat, maar 

ik kan er nog steeds voor warm lopen. 

Het ijsduiken. Het grote probleem is 

dat het ijs zelden dik genoeg is, en dat 

er dus jaren voorbijgaan zonder 

ijsduikmogelijkheden. We geven de 

theorie en oefenen in het zwembad, 

maar de praktijk valt meestal in het 

water. 

Tien jaar geleden besloot onze club, 

met cursisten van de 2I opleiding, om dan maar uit te wijken naar Oostenrijk om daar de 

“echte” ijsduiken te maken. Op mijn site staat nog een “waarheidsgetrouw” verslag. Daarna 

is Gagnan er nog twee keer geweest. De laatste keer schijnt minder succesvol geweest te 

zijn, die heb ik helaas gemist door het overlijden van mijn schoonmoeder.  

Als je er praat met mensen die ooit in Reutte zijn geweest dan 

jeukt het nog steeds, men wil gewoon nog een keer. 

Nu is dat een probleem. Het oude hotel is “van bestemming 

veranderd”, het duikcentrum is dicht, en de huidige 

bordeelhouder zit niet te wachten op een stel duikers die een 

wak beginnen te hakken voor de deur. 

Dit voorjaar heb ik wat alternatieve opties op een rijtje gezet, en 

daar kwam Plansee bovendrijven. Als allerlaatste actie voor mijn 

baas moest ik naar Oostenrijk, dus waarom dan niet direct een 

even omrijden om er een kijkje te nemen? 

Het email contact liep prima, en we 

waren van harte welkom. De Plansee 

ligt op (een stevige) steenworp van de 

Urisee, dus is goed aan te rijden vanuit 

Nederland1. 

Planseecamp is al meer dan 40 jaar 

bezig met duiken in het meer. 

                                                                 
1 Hoewel, er kan iets zijn met sneeuw… 

http://kooltiel.nl/wp-content/uploads/2012/12/2009-Oostenrijk.pdf


Het bedrijf is overgegaan van vader op dochter. Alle details kan je vinden op hun website, 

maar hier even mijn impressie. Het kamp is erg basic. Houten hutjes, met zelf getimmerde 

bedden. Er is ook een ruimte voor instructie. Het toiletgebouw is hypermodern, maar wel op 

de camping bij de buren. Ze doen aan 

ijsduiken van januari tot half maart. Op hun 

site staan de eisen die zij stellen om mee te 

kunnen doen en die zijn vrijwel gelijk aan die 

van ons, dus dat ziet er goed uit (kijk onder 

Eistauchen). Er is een droogruimte voor de 

uitrusting, die in de winter wordt verwarmd 

en goede compressoren, waarmee ook nitrox 

wordt gevuld. Als wij er heen gaan kunnen 

we zelf de ijsduiken organiseren, want we zijn bevoegd. Zij kunnen wel pikhouweel en zaag 

leveren (ivm olie is een motorzaag verboden). 

Als ik binnenkom in het kamp biedt Pepe, de beheerder, excuses aan voor het slechte zicht. 

Het is het maar 10 meter, maar, zo zei een trimixer me, na 20 meter wordt het veel beter. 

Het meer schijnt 72 meter diep te zijn. Nu heb 

je maximaal 50 meter lijn, dus dit is een 

zinloos weetje. Wel loopt de bodem vrij stijl 

af, zodat je vanaf de kant kan ijsduiken. De 

Plansee is naar groot, dus als er te veel stof 

omhoog komt zaag je een paar meter 

verderop een nieuw gat. 

Het leven onderwater is niet heel bijzonder, ik 

heb baars, forel, wat planten en een bruine kikker gezien. Langs het meer is veel aan 

bosbouw gedaan, en dat gaat wel eens mis, dus onderwater liggen veel boomstammen en 

een aantal sleetjes. Kortom, ook al kom je voor het ijs, er is wel wat te zien. 

Mocht je meer luxe willen, aan het meer ligt 

ook hotel Forelle, dus alles kan. Wel moet een 

vereniging er natuurlijk voor zorgen dat het 

interessant is voor het centrum om open te 

zijn. Andersom: als ze volgeboekt zijn kan er 

altijd worden gepraat over de optie om gebruik 

te maken van hun faciliteiten. Alleen lijnen 

hebben ze beperkt maar dat kunnen we zelf 

regelen. 

http://planseecamp.de/
http://planseecamp.de/angebote/


Ik heb er drie duiken gemaakt. Hun eerste plan 

was om me een begeleider mee te geven, maar 

toen ik mijn papieren liet zien kreeg ik een 

uitstekend “check de stek” verhaal met de 

afsluitende mededeling dat ik me bij hen kon 

omkleden, maar dat ze me verder veel plezier 

wenste. Kortom: realisten, maar met veel kennis 

en kunde. 

Wie er in de zomer wil duiken kan even doorrijden, de auto parkeren en gewoon het water 

in. Zorg er wel even voor dat je je computer op hoogte instelt. 

Let wel even op: je moet een vergunning 

kopen (bij hotel Forelle) en een parkeer 

ticket. Met de waarschuwing dat ze iedere 

dag controleren en direct schrijven.  

Nelleke en ik hebben niet gelogeerd bij de 

Plansee of hotel Forelle, maar 25 minuten 

verderop gezeten  bij Klause. Daar is een 

hangbrug van 402 meter lengte, op een 

hoogte van 179 meter. Dit ding heeft zelfs 

het Guiness Book of Records gehaald. Prima verblijf met een goede keuken, maar misschien 

niet praktisch als je ook wilt ijsduiken. Wie een extra uitdaging wil, het is er onder 

handbereik. 

Mocht iemand 

het willen 

organiseren, je 

kan alle verdere 

info van me 

krijgen en, als het 

niet in maart is, 

ga ik graag mee. 

Tot slot een 

waarschuwing. 

Mijn verhaal uit 

2009 was vooral 

“ter vermaak”, 

maar je kan er 

ook in lezen dat je ijsduiken niet moet onderschatten, hoe leuk het ook is. Mensen als Frans, 

Jan en Maurice kunnen je vertellen of dit deel van het verhaal reëel is. 

https://www.ehrenberg.at/en/


DE ANDERE KANT VAN DUIKEN. 

Hoewel de Plansee heel groot is, mag je maar op één plek duiken. Maar ook dat deel is heel 

fors. Eind mei is de conclusie dat iedereen droog duikt. Met acht graden is dat ook 

begrijpelijk. Duiken op hoogte verhoogt het risico op deco. Daar kan je wat aan doen. De 

eenvoudigste oplossingen zijn minder 

diep duiken en nitrox maar het kan ook 

anders en dat is op een gewone zondag 

goed te zien. De techduikers rukken 

massaal uit met trimix apparatuur, 

sidemounts en onderwaterscooters, 

zodat ze als een soort mini-alpjes te 

water gaan .  

Ik werd zelfs nog uitgenodigd om met 

ze mee te doen, want de dag er voor 

waren ze wat apparatuur kwijt geraakt, 

dus men wil een zoeken en bergen actie uitzetten. Gewoon naar 65 meter, dan op en neer 

over de bodem en vervolgens de plas oversteken om op 5 meter langs de kant terug te keren 

(zo’n twee kilometer, zie ook kaart, tussen boot en steiger is instappunt). Met scooters die 

30 km/h kunnen is dat goed te overbruggen, en de tocht op 5 meter is leuk voor de 

decompressiestop. 

Hoewel ik hou van een uitdaging heb ik in dit geval voor de eer bedankt 😊 

 

https://www.google.nl/maps/@47.486359,10.8430065,3a,75y,90h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMqMAjFkUoQDeOhQkiszHlcEAInbJ5t80BK1xN_!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMqMAjFkUoQDeOhQkiszHlcEAInbJ5t80BK1xN_%3Dw203-h100-k-no-pi-10-ya31.000002-ro-0-fo100!7i8704!8i4352

