OM DE HOEK

ZEELAND
frans kok rif dreischor

Tekst: Cora Douma Foto’s: Casper Douma

Caribisch Nederland? Gemaakt midden
in de winter in het Grevelingenmeer!

Het Frans Kok rif.
Verrassend in de winter!
Voorzieningenniveau: ✸✸✸✸ Flora en Fauna: ✸✸ Dichtstbijzijnde vulstation: Dolphins Dive Centre, www.dolphins-diving.nl

Dreischor

Gemak, plezier en toegankelijk voor
de beginnende duiker. De duikplaats
dankt zijn naam aan de eerste
duikondernemer van Zeeland en is
sinds de aanleg van de steiger een
populaire duikplaats geworden. Niet
diep, dus geschikt voor de beginnende
duiker en ze heeft een hoop te bieden…
met name in de winter!

H

et is koud! Het is halverwege januari en alles is grijs, het
water, de lucht… niet echt uitnodigend. Ik betwijfel of dit
nu wel het juiste jaargetijde is om te duiken, maar Casper
beweert stellig dat wij juist nu moeten gaan. Ik kleed me snel om,
doe een extra laag kleding aan en spring vanaf de steiger in het
water. Het is even wennen aan de kou op mijn gezicht.
Vrijwel direct onder de steiger beginnen de rifbollen, hierdoor zijn
ze haast niet te missen. Ze liggen, anders dan bij het Kabbelaarsrif,
nogal verstrooid over de bodem. Hier een betonnen bol, daar een
betonnen bol… en dus kun je rustig van de ene naar de andere

zweven om alle kleine dieren te bekijken: garnalen, grondels,
anemonen. De diepte ligt tussen de 5 en 10 meter en dat maakt
deze plek ook geschikt voor de beginnende duiker. Heb je de
bollen bekeken dan vervolg je de duik op dezelfde diepte, parallel
aan de kant om de oude zeedijk van basaltblokken te volgen. Daar
tref je veel kreeften en krabben. Perfect voor een ontspannen duik.

In Zeeland vind je drie kunstriffen, de lokatie’s
zijn Dreischor, Den Osse en Scharendijke.

DOEN TIP!
Dagje Zierikzee

Stoïcijns geduld

Wij nemen de tijd bij de bollen en duiken voor de zeedonderpad.
Bij een van de verhogingen van de bollen zie ik er een. Het nest is
prachtig van kleur. De roze-rode eitjes zijn klein en ik zie zowaar
allemaal kleine oogjes. De donderpad houdt ons goed in de gaten,
zijn grote ogen kijken bedenkelijk en ik vergroot de afstand. Het
dier blaast water over de eitjes zodat ze schoon blijven, wat een
prachtig gezicht. Ik ben de kou vergeten en geniet van de duik.
Niet snel erna vinden wij nog een nest, deze eitjes zijn
meer transparant van kleur en ik kan het verschil zien in
ontwikkeling van de eieren. In één duik vinden we vijf nesten. De
donderpadden hebben het druk!
We zijn een week verder. Het weer is rustig en het water is
kraakhelder, dat is een bijkomend voordeel van in het voorseizoen
duiken. Soms tref je echt helder water. Inmiddels weten wij goed
waar de donderpadden met nesten zich bevinden. Casper strijkt
neer bij een nest dat op uitkomen staat en wacht met een stoïcijns
geduld. Na 45 minuten heb ik het echt te koud en beëindig de
duik. Casper komt pas na 80 minuten uit het water, bibberend van
de kou maar hij kijkt heel blij! Het is gelukt een foto van een naar
de vrijheid zwemmend donderpadje te maken.

Een monumentenstad bij
uitstek! Zierikzee kent 568
monumenten. Slenter over
het unieke Middeleeuwse
stratenpatroon. Beklim voor
2 euro de 62 meter hoge
Sint-Lievensmonstertoren,
die ook wel de ‘dikke toren’
wordt genoemd. Of bezoek
het Maritiem Museum
gehuisvest in de voormalige
gevangenis van Zeeland.
De cellen zijn nog steeds te
bezichtigen. Of bekijk de vele
poorten en geniet van het
sfeervolle centrum met
heerlijke restaurantjes.
www.zeelandmuseumland.nl

In één duik vinden
we vijf nesten. De
donderpadden
hebben het druk!
Deze duikplaats is bijzonder
in de winter! Kom uit je
comfortzone. Boek een
accommodatie in de buurt,
er zijn er genoeg; denk aan
Zierikzee, Scharendijke of Den
Osse en duik dan onder voor
de zeedonderpadden met eitjes.
Neem je tijd om meerdere
duiken te maken zodat je de
verschillende stadia van de
eitjes kan meemaken.
Een superleuke ervaring.
Daarna snel je droogpak uit
en lekker opwarmen met
een kop warme chocomelk
met slagroom. Zo is duiken
ook leuk. Ontdek Zeeland
in de winter, zeker op deze
duikplaats!

Na veel geduld en een beetje kou lijden
komen de zeedonderpadeitjes uit!

Bij de duiklocatie staat een schitterend
bord met info over het onderwaterleven.

Dreischor Frans Kok rif 5*

Voorzieningen:
Parkeerplaats, steiger, toiletten
Getijde: Geen
Maximum diepte: 12 meter,
dieper begint de zandbodem en
is het minder interessant
Wat is er te zien: Een ideale
duikplaats voor beginners, maar

ook voor nachtduiken op de
bollen. Kreeft, krab, schol,
groene wierslak, sepiola’s.
Bijzonder aan deze stek in
januari is de zeedonderpad
met nest.
Adres: Zuidlangeweg
(aan het einde), Dreischor.

*Verwijst naar Duikgids Zeeland, zie www.duiken.nl/site/winkel
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