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Getooid in zachtroze met franje,
een boompjesslak.

Anjelieren, prachtige
onderwaterbloemen.

Getooid in zachtroze met franje,
een boompjesslak.

Diepte en
drop-offs

Bij laag water een klein
strand bij de instapplaats

Voorzieningen niveau:  Flora en Fauna:  Dichtstbijzijnde vulstation: Vulstation aanwezig op de parkeerplaats

DOEN TIP!
Den Osse Haven

Den Osse Haven ligt naast de populaire
duikplaats Den Osse Kerkweg. Tijd
voor een nadere inspectie; is het net zo
spectaculair als zijn naamgenoot?

H

et is eind januari en nog verrassend zacht voor de tijd van het
jaar. De afgelopen dagen is het vooral regenachtig. Ook nu staan
wij in mistroostig weer onze sets te monteren. De auto parkeren
moet bij het haventje. De verleiding is misschien groot om de auto op
het gras te zetten tegenover de ingang, maar de politie controleert hier
vaak en je riskeert een flinke boete. We lopen de dijk op om rechtsaf
te slaan en richting het tweede strandje te glibberen. Met stevige
stappen waden we door het water. Van wat ik nu zie, lijkt het zicht
veelbelovend. Als ik mijn gezicht in het water dompel, moeten mijn
holtes toch even aan de kou wennen. Een pijnlijk dof gevoel trekt
door mijn hoofd. Even wachten totdat het wegtrekt. Het water is zes
graden en kraakhelder. Wij duiken rustig langs de landtong richting
de diepte. Het eerste stuk is ondiep maximaal 2 meter maar er is veel
te zien. Veel roodwieren met talloze minuscule groene wierslakjes.
Wat zijn deze slakjes toch veel te zien de laatste tijd. Een dappere
garnaal kijkt mij eens aan. Een grote zeester beweegt zijn armen en de
krabben hebben het druk met voedsel zoeken.

Drop off

Na tien minuten rustig ondiep uitgezwommen te hebben, bereiken
we de ‘drop off ’. Het gaat hier vrij steil naar de diepte. Als we afdalen,
zien wij een duidelijke scheidingslijn tussen het heldere water met
daaronder ‘dichte mist’. Het water is troebel en het zicht is vrijwel
direct geminimaliseerd tot niets. Het zal waarschijnlijk te maken
hebben met de afkoeling van het water. Voor me is het water in lagen
verdeeld. Een laag slecht zicht, een laag kraakhelder en dan weer een
dunne laag slecht zicht. Ik knipper eens goed met mijn ogen want
het is een rare gewaarwording. Je ogen en hersenen werken niet
meer goed samen. Ik besluit om net boven de laag met het slechte
zicht te gaan hangen zodat Casper het kan fotograferen. Het is weer
eens water anders. Terwijl ik geduldig wacht, zie ik een snotolf. Wat
een verrassing! De oranje vrij bolle vis met een paars oog kijkt mij
afstandelijk aan en blijft honkvast zitten op zijn plekje. We besluiten
in het goede zichtgedeelte te blijven, dat betekent dat het een ondiepe
duik gaat worden. Wij vervolgen onze weg langs de schuine wand
die afgewisseld uit steen en zand bestaat met daartussen kreeften,
krabben en her en der wat anemonen.
Op de terugweg is Casper nog op zoek naar een leuk onderwerp en
dwaalt wat verder af. Ik bewonder nog enkele slakjes. We zijn vlak bij
de kant en besluiten op te stijgen. Den Osse Haven is een prima stek
voor duikers die ondiep een leuke duik willen gaan maken of juist
voor duikers die snel op diepte willen zijn, bijvoorbeeld in het kader
van een opleiding. Het is een leuke stek maar wel een tikje minder
spectaculair dan het naamgenootje aan de Kerkweg.
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ACTIE: Voor alle lezers van het blad Duiken heeft

strandpaviljoen Jeanzz een leuke actie. Tegen inlevering
van dit artikel krijg je 15% korting op een gerecht naar
keuze van de lunch- of dinerkaart.

Jeanzz ligt bij de haven en de duikstek aan het strand met uitzicht
over de Grevelingen. Het restaurant waarbij lekker eten in een
goede sfeer voorop staan. Het aanbod is heel divers. Van de
Zeeuwse streekproducten zoals de oesters en de mosselen tot
spareribs of vis. Natuurlijk een gewoon kopje koffie met een
huisgemaakte cheese cake kan ook. In de winterperiode is Jeanzz
ieder weekend geopend. Voor meer informatie: www.jeanzz.nl

Voorzieningen: Parkeerplaats,
uitkijkpunt, haventje met
rondvaarten in de zomer.
Getijde: Geen
Maximum diepte: 30 meter. Let
op, vanwege de haven is het rechts
voorbij de strekdam verboden om
te duiken. Om veel van het

onderwaterleven te zien wordt
een maximale diepte van 15
meter aangehouden
Wat is er te zien: Kreeften,
krabben, groene wierslakken,
botervissen, slibanemonen en
vorskwab.
Adres: Jachthaven Den Osse

*Verwijst naar Duikgids Zeeland, zie www.duiken.nl/site/winkel
12 Duiken april 2014

Duiken april 2014 13

