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Lekker na de duik,
Zeeuwse mosselen!

Betrapt! Zwarte grondels
verscholen in een Japanse oester.

Klein Stelle
5* Hotspot in wording
Voorzieningenniveau: ✸✸ Flora en Fauna: ✸✸ Dichtstbijzijnde vulstation: Oktopussy Wemeldinge, www.oktopussy.com

Klein Stelle

Langs de dijk tussen Kattendijke en
Wemeldinge tref je opeenvolgende
duikplaatsen aan. Lastig kiezen! Geen
wonder dus dat dit de eerste 5* hotspot
van Zeeland wordt. Wij duiken onder
in één van deze stekken; Klein Stelle.

E

en groepje duikers is zich bij Kattendijke al aan het voorbereiden
op hun duik. Wij rijden nog iets verder door, op onderzoek naar
duikplaats Klein Stelle. Wij hebben de stek voor ons alleen. Rustig
kabbelend water onder een grijze wolkenlucht. Het is december en
het water is een graad of zes. Redelijk fris dus, maar met een waterig
zonnetje en een droogpak goed te doen.
Wij duiken hier met hoog water zodat je niet zo lang bezig bent om
iets van diepte te krijgen. Vind je het leuk om ondiep te blijven, dan
kan de zandvlakte ook interessant zijn in het voorseizoen. Je treft
hier dan veel platvisjes en heel veel heremietkreeften. Wij dalen af
en dit keer hebben we pech wat het zicht betreft. Helaas valt het niet
af te dwingen en de laatste tijd is het ook veel slecht weer geweest.
Harde wind, veel regen. Het blijft lastig te voorspellen of je veel zult
zien. De bodem loopt vrij steil af naar een meter of 25 en is bedekt
met basaltblokken. Een prima plaats om wat diepte op te zoeken
en toch nog veel onderwaterleven tegen te komen. Wij zweven

rustig boven de blokken, afgewisseld met her en der zand, waar we
witte en zalmkleurige slibanemonen treffen en zakpijpen met dat
kenmerkende heldergele randje. Hoewel wij wel erg vroeg in de
maand zitten hopen wij op een ontmoeting met een slakdolf. De
vis met de omgeslagen staart is bijzonder om te zien. Ze zijn goed
gecamoufleerd en niet eenvoudig te vinden, maar wie weet hebben
we geluk. Op deze plaats worden zij regelmatig gezien en de beste
maanden om dit te proberen zijn december en januari. Weer een
goede reden om het duikseizoen te verlengen en ook in de koudere
maanden onder water te gaan. Helaas is het geluk dit keer niet met
ons en treffen wij geen slakdolf, maar wel een fraai Blauwtipje.
Dit veel voorkomende slakje is altijd leuk om tegen te komen. We
genieten van de krabben, de kreeften en de kleine visjes die zich
schuilhouden tussen de oesters en de stenen maar zodra de kou de
overhand begint te krijgen, duiken wij rustig terug richting de trap.

Vijf sterren

In het NOB Masterplan ‘Divers Delta’ dat als missie heeft om de
belangen van duikers en verenigingen te behartigen, is gekeken
naar de toegankelijkheid en voorzieningen van de duikstekken
in Zeeland. Tezamen met Provincie Zeeland, Gemeente Goes en
Kapelle willen zij de duikplaatsen gelegen langs de dijk een 5* hotspot
maken. Dit betekent dat ook Klein Stelle hierin is opgenomen. Naast
de duiktrap zal er een zonneterras geplaatst worden. Dit terras is
bedoeld voor niet-duikende familieleden of duikleiders, die lekker
in de zon willen wachten op de duikers. Uiteraard kunnen ook alle
andere recreanten hier vertoeven; fietsers die even willen rusten,
vissers of zwemmers. Naast Klein Stelle (nr. 67) zal ook De Stelhoeve

Blauwtipjes worden vooral in de
Oosterschelde waargenomen.

DOEN TIP! De duikstekken

langs de dijk
zijn absoluut de
moeite waard om
te ontdekken

Dagje Goes
Ooit kwamen bijna alle wegen
op Zuid-Beveland door Goes.
«Geef me een dubbeltje en
ik ga naar Goes», is een
nostalgische slogan die
aangeeft dat in Goes van alles
te koop was. Goes is nog
steeds het bruisende hart
van Zeeland. Leuk om een
dagje te winkelen maar ook
uit historisch oogpunt een
bezoek waard met zijn 238
monumenten. Maak een
wandeling langs deze
bijzondere plekken of bezoek
het Historisch Museum de
Bevelanden. Kijk voor meer
informatie op: www.goes.nl
onder het kopje Bezoeker.

(nr. 66) een zonneterras krijgen
en bij Wemeldinge West (nr.
68), waar het wrak ligt met de
welluidende naam het ‘Galjoen
zonder Poen’, wordt de instap
veiliger en makkelijker gemaakt.
Zodra dit gerealiseerd is, tref je als
duiker langs de dijk diverse goed
begaanbare duikplaatsen aan en zijn
er prima accommodaties dichtbij.
De Stelhoeve met zijn eigen
duikplaats is zo’n plek waar je met
je vereniging of duikvrienden kunt
neerstrijken. Zit je liever wat meer
in het dorp? Kies dan voor Hotel
Wemeldinge waar je een warm
ontvangst wacht. De duikstekken
langs de dijk zijn absoluut de
moeite waard om te ontdekken.
Waar wacht je op? Boek een
accommodatie en spring te water!

De Zilverblauwe knotsslak vind je
hier in de winter en het voorjaar.

oosterschelde, KLEIN STELLE 67*

Voorzieningen:
Parkeerplaats, camping Klein
Stelle, dichtstbijzijnde vulstation:
Oktopussy Wemeldinge.
Getijde: Zowel bij HW als LW.
Bij laag water is het wel een tijdje
waden door ondiep water.
Maximum diepte: 30 meter.
Het meest interessante deel is de
steile helling van basaltblokken
tussen de 5 en 20 meter diepte.

Wat is er te zien: Een prima
plek om wat dieper te duiken.
Veel vis, anemonen, zakpijpen en
met een beetje geluk de slakdolf
Adres: Steldijk, Wemeldinge.
Actie: Hotel Wemeldinge
Op vertoon van dit artikel 30%
korting (op basis van beschikbaarheid) op overnachting(en) inclusief
ontbijt. Geldig tot juni 2013.
www.hotelwemeldinge.nl

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