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Dreischor Gemaal
Eenvoud met karakter!

Oplettend oog van een
zeedonderpad.

Doorschijnende zakpijp,
de in- en uitstroomopening
hebben een opvallende
gele, gegolfde rand.

Zachte ekleuren, het zonlicht
geeft net dat beetje extra.

Groene wierslak.
Wat lijkt hij vrolijk!

Voorzieningenniveau: ✸✸ Flora en Fauna: ✸✸✸ Dichtstbijzijnde vulstation: Duikcentrum Waterworld Nieuwerkerk, www.waterworld.nl

DREISCHOR

Het is winter. Het waait, flinke golven
en een stralende zon. Het is echt zo
een typische dag in Zeeland. Tijd om
Dreischor te herontdekken. In mijn
herinnering staat het als een van de
mooiste duiken deze provincie, die ik
hier jaren geleden heb gemaakt. Zou het
nog steeds zo’n mooie duikstek zijn?

T

erwijl wij ons staan om te kleden, kijk ik richting het Frans Kok
rif. Het staat er vol met auto’s. De reden dat het nu zo druk is,
zijn de donderpadden met eitjes. Aangezien de winter tot nu toe
heel zacht is gebleven duiken er nog veel mensen. Het een drukte van
belang bij de nesten. Ik vraag mij af of de donderpadden voldoende
rust krijgen nu er zoveel duikers in het water liggen? Ik schrik op uit
mijn overpeinzingen en controleer mijn uitrusting. Wij klauteren de
dijk over. Het te water gaan is hier nog niet zo eenvoudig.
Er staat een paaltje onderaan de dijk met een te kort touwtje. Ik pak
het dunne draadje toch dankbaar vast en glibber richting water.
Mijn buddy geeft als tip: bril op, alles klaar en zodra je water voelt,
achterover vallen en dan je vinnen aantrekken. Erg soepel gaat het

DOEN TIP!

niet. Ik heb nogal wat onderkleding aangetrokken om warm te
blijven en daardoor ook meer lood mee dan normaal. Gebukt
onder het gewicht kruip ik als een onhandige krab richting ons
beginpunt. Uiteindelijk liggen wij dan in het water wat weer
verrassend helder is. Het is nog lekker tussen de 5 en 6 graden dus
vrij warm voor de tijd van het jaar. Net warm genoeg dat het geen
pijn doet aan mijn gezicht.

KREEFTENSOEP

Wij dalen af. In eerste instantie is het ondiep en het wemelt van de
groene wierslakken. Wat zijn ze toch leuk! Van piepklein tot zeker
3 cm groot. In diverse tinten groen zien wij ze op het roodwier.
We duiken richting het “dijkje” en zodra wij daar overheen duiken,
loopt de bodem schuin de diepte in. Wij zwemmen naar een meter of
12 maar besluiten al snel om iets ondieper te gaan. Rond deze diepte
wordt de bodem zanderig en is er weinig te zien. Zo rond de 10
meter duiken we rustig langs de fraai begroeide stenen, gevormd uit
de oude dijk. Het krioelt er van de kreeften die goed verstopt in hun
holen ons in de gaten houden. Het is een leuk spelletje om te zoeken
naar deze prachtige paars getinte dieren. Ik zie garnalen, krabben,
witte anemonen, broodspons en al snel doemt het Gemaal op.
Ook al zitten wij op een meter of 10, de pijlers kunnen wij met dit
zicht goed zien. Wij zwemmen ernaartoe en stijgen op tot een meter
of 5. De pijlers zijn prachtig begroeid met anemonen in meerdere
kleuren. Hier moet je echt even de tijd nemen om te kijken.
Deze plaats is leuk om met je fisheye of groothoek te oefenen als

wijn proeven
en kamperen
Vijf minuten van de duikstek
treft u de fraaie Boerderijcamping en Wijnhoeve De Kleine
Schorre. Hier kunt u heerlijke
wijnen proeven en overnachten.
De camping en het proeflokaal
zijn geopend tussen 1 april en
1 november. De camping is van
alle gemakken voorzien.
Tegen inlevering van dit artikel
ontvangt u 10% extra korting op
uw overnachting (informeer bij
boeking naar beschikbaarheid).
Info: www.dekleineschorre.nl
www.campingdekleineschorre.nl

In eerste instantie
is het ondiep
en het wemelt
van de groene
wierslakken. Wat
zijn ze toch leuk!
je fotograaf bent. Ik bekijk
de pijlers en zwem er rustig
meerdere rondjes omheen. De
bodem ligt bezaaid met mosselen.
Een stukje verder komen we langs
de dijk maar op een gegeven
ogenblik begint de kou door
te dringen en wij draaien om
richting instap. Wat een leuke
en relaxte duikstek is dit. Wil je
een eenvoudig te navigeren duik
waar je veel kunt zien dan moet
je een keer naar het Gemaal.
Zoek een zonnige dag uit, duim
voor goed zicht dan word je
getrakteerd op een prachtige
sfeerimpressie bij de pijlers.

Dreischor Gemaal 4*

Voorzieningen: Parkeerplaats
Getijde: Geen
Maximum diepte: 20 meter.
Vanaf 12 meter diepte wordt het
een zandbodem en minder
interessant. Plan deze duik iets
ondieper en bezoek op de
terugweg het Gemaal.

Wat is er te zien: Anemonen,
kreeften, krabben, wierslakken,
broodspons en uiteraard het
Gemaal dat prachtig is begroeid.
Uitermate geschikte duikplaats
voor nachtduiken.
Adres: Zuidlangeweg (einde)
Dreischor

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