OM DE HOEK

ZEELAND
’t koepeltje
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Nieuwsgierig kijkt het
botervisje in de lens.

Flinke tippel met
je duikuitrusting.

Duik je hier wat later in de zomer
dan is de kans groot dat je juist
op deze zandplaat sepiola’s treft

Het Koepeltje

Al zijn het dieren,
zee-anemonen worden
ook wel de bloemen
van de zee genoemd.

Voorzieningenniveau:  Flora en Fauna:  Dichtstbijzijnde vulstation: Duikcentrum Scharendijke, www.duikcentrumscharendijke.nl

’t koepeltje

Dit keer dichter bij huis op onderzoek
naar duikstek ‘t Koepeltje, vernoemd
naar het gebouwtje op het uitzichtpunt.
Het is een flinke afstand richting duikstek
maar eenmaal onder water waan je je bij
een prachtig rif volop met leven.

H

et voorjaar is lang koud gebleven met veel wind. Het is juni en
de natuur loopt flink achter door de lange koude periode. De
sepia’s zijn nu te bewonderen in de Oosterschelde en ook de
vakantieperiode nadert waardoor er veel duikers in Zeeland zijn. Bij
’t Koepeltje heb je de luxe om te kiezen uit twee instapmogelijkheden.
Of je parkeert bij de jachthaven Scharendijke en neemt de trap, maar
dat is een flinke klim. Of je rijdt naar de cafetaria aan de Rampweg
waar je ook kunt parkeren, dit is tevens de plaats om te parkeren
voor de minder valide duikers. Je kunt dan via een verhard pad naar
de steiger waar ook een lift is geplaatst. Welke keuze je ook maakt,
het is een flinke afstand richting duikstek. Doe deze stek niet aan het
einde van de dag als je al wat vermoeid bent of al meerdere duiken
hebt gemaakt, want het blijft een redelijke inspanning voordat je
bij de instapplaats bent. Wij kiezen voor de parkeerplaats met de
cafetaria en wandelen bepakt en bezakt richting water. Onwillekeurig
schieten mijn gedachten terug naar ‘Henkie’, de verzwakte zeehond,

DOEN TIP!
Brouwersdam

die wij hier vorig jaar in de winter
aantroffen. Henkie had last van
longwormen en lag steeds op het
strandje. Na een telefoontje van
ons werd hij opgevangen door
de zeehondencrèche om aan te
sterken. Ik vraag me af waar Henkie
nu rondzwemt. Ik hoop dat het
goed met hem gaat.

Begroeid rif

Het is een bewolkte dag, wederom
grijs maar in diverse tinten.
Een staalgrijze lucht met wat
lichtere wolken en donkergrijs
water. Inmiddels verlangen we
hartgrondig naar een stralende
zon maar helaas is deze er nog
niet. Wij zullen het met deze
omstandigheden moeten doen.
Aangekomen bij de steiger springen
we met een commandosprong
te water en besluiten rechtsaf te slaan. De dijk loopt fraai af met
basaltblokken in het water en ik waan mij langs een rif. De vele oesters,
doorschijnende zakpijpen en sponzen trekken mijn aandacht. Het
wemelt hier letterlijk van de garnalen en krabbetjes. Ook de grote
Noordzeekrab ontbreekt niet. Deze duikstek is zeer geschikt om lekker
rustig te zweven en de bodem en basaltblokken af te speuren naar al
Vertoef je in Scharendijke om
te duiken sla de Brouwersdam
dan niet over. Binnen 5
minuten zit je op het strand
dat bij ieder jaargetijde
prachtig is. Mooie duinen, lang
zandstrand en meerdere
strandtenten met een heerlijke
kaart. Na de duik lekker eten?
Ga de Brouwersdam op.

Actie met DiveDiveDive

Het Koepeltje 17A*

Gevorderde duiken in Zeeland? Ja dat kan. Denk aan het maken van
grensverleggende driftduiken, decompressieduiken, duiken met
Nitrox of Trimix en wrakduiken op de Serpent. Duikschool
DiveDiveDive richt zich op de gevorderde duiker en biedt technische
en gevorderde opleidingen van de NOB, PSAI en IANTD aan.
Van juli t/m oktober de: IANTD opleiding Nitrox Diver voor € 139.
Voor meer informatie over deze actie: www.divedivedive.nl

het moois dat Zeeland te bieden
heeft. De steile wand maakt deze
plaats ook uitermate geschikt
voor een leuke nachtduik. Je
diepte kun je zelf bepalen en er
is leven in overvloed. Het zicht
is vandaag niet heel erg goed,
waarschijnlijk komt dat door de
constant harde wind. Al snel ben
ik het contact met mijn buddy
kwijt. Even opnieuw groeperen en
langzaamaan duiken we terug. Op
de zandplaat treft Casper allerlei
leven aan om te fotograferen. Als
uit steen gehouwen hangt hij met
een eindeloos geduld - ik kom
nieuwsgierig dichterbij - boven
een platvis. Ik geef eerlijk toe dat
ik ietsje minder enthousiast ben

over deze vondst. Duik je hier
wat later in de zomer dan is de
kans groot dat je juist op deze
zandplaat sepiola’s treft en dat
blijven fascinerende wezentjes.
Dat prachtige ronde lijfje en dat
buitenissige uiterlijk blijft leuk om
te zien. Het is nu nog wat vroeg
in het jaar dus dat geluk hebben
we niet. Wil je overigens diep, kan
dat wel. Het is de diepste hoek van
het Grevelingenmeer maar na een
meter of 20 bestaat de bodem uit
louter zand en slikbodem wat het
niet erg interessant maakt. Wij
blijven ondiep en maken er een
ontspannen, eenvoudige en leuke
duik. Al met al een stek die je niet
mag missen als je Zeeland aandoet.

VOORZIENINGEN: Parkeerplaats,
toilet, klein strandje, snackbar bij
de parkeerplaats
Getijde: Geen
Maximum diepte: 40 meter.
Vanaf 20 meter diepte wordt het
zandbodem en minder interessant.
Wat is er te zien: Krabben,

oesters, sponzen, platvis en
sepiola’s. Het Koepeltje bevindt
zich dicht bij de spuisluis. Met
een beetje geluk kan je ook
zeehonden spotten die graag bij
de spuisluisen jagen.
Adres: Rampweg of Dammenweg, Scharendijke

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