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De kleine sepiola in al
zijn kleurenpracht

Op jacht naar
de zeedahlia

Dit jaar zijn de groene
wierslakken erg talrijk

De instap met steiger maakt het
duiken heel gemakkelijk

Wie ben jij? Vraagt de zeenaald
nieuwsgierig kijkend in de lens
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den osse - nieuwe kerkweg

Het is hoogzomer en het belooft een
zwoele avond te worden. Een mooie
tijd om Den Osse te gaan ontdekken.
Wij zetten onze auto’s neer op de
ruime parkeerplaats en kijken eens
verwonderd om ons heen naar het
aantal duikers. Het is druk vanavond.

waar wij moeten zoeken: op de rifballlen. De rifballen liggen op
deze duikstek flink verspreid over de bodem. En al bij het begin
van de duik zwemmen wij er over een aantal heen. Eerst vervolgen
wij onze weg verder naar rechts en duiken naar een meter of
12. Verschillende grote betonplaten liggen hier zij aan zij op de
bodem en geven een bijzondere sfeer onder water. Ze liggen wat
diagonaal en steken hier en daar wat uit. Zodoende creëert dit ook
een schuilplaats voor een aantal grote kreeften. Op diepte is de
bodem wat minder spectaculair. Veel zand en weinig begroeiing.
Wij besluiten wat ondieper de begroeiing op te zoeken.

A

Terugkerend gebaar ik naar mijn buddy dat ik de zeedahlia nu
wil gaan zoeken en na een tijdje komen wij weer bij de bollen uit.
De jacht is geopend. Ik verbaas me over de hoeveelheid rifballen.
Het zicht is wat troebel geworden door de duikers maar wij zetten
stug door. De zeedahlia zit namelijk aan de bol met de ankerlijn
en is daarmee praktisch gezien niet te missen. Nadat wij vrijwel
alle bollen hebben gehad, zie ik een ankerketting en daar is de
witte zeedahlia. Nog niet eerder heb ik zo’n grote dahlia gezien en
het blijft leuk om naar iets te zoeken onder water en het dan ook
daadwerkelijk te vinden. Wij duiken nu heel ondiep terug richting
steiger. Het zicht is hier heel erg goed en het is spitsuur.
Ik kijk mijn ogen uit. Het wemelt van de groene wierslakken in
allerlei tinten van bruin naar geel tot uiteraard groen. Ook de
spikkeltjes op hun ‘vleugeltjes’ variëren in kleur. Ik zie boompjes

angekleed eerst een kleine trap op, weg oversteken en de dijk
over. Ook hier is een prima steiger en met een commandosprong
gaan wij te water. Wij dalen direct af en het zicht is redelijk,
zeker als je de hoeveelheid duikers die nu te water zijn meetelt.
Al snel komt de oude zeedijk in het vizier. Op een meter of 3 onder
water moet je echt over een dijkje heen duiken waarna je wat diepte
kunt maken. Wij slaan rechtsaf en zweven richting de 7 meter. Alles is
in de zomer rijkelijk begroeid en het is een drukte van belang onder
water. Ik zie botervissen, hooiwagenkrabben, zeenaalden en krabben
die druk op zoek zijn naar wat lekkers, kleine kreeften en heel veel
soorten wieren en sponzen.
Wij gaan op zoek naar de zeedahlia. Er zijn hier meerdere te vinden
waaronder fraaie rode exemplaren maar van één dahlia weten wij

De witte zeedahlia

DOEN TIP!

happen met
korting
Voor een stevige lunch of
uitgebreid diner voor of na een
duik hebben wij in
Scharendijke eetcafé Zomers
gevonden, waar gerechten met
zorg en passie worden bereid.
Het vlees afkomstig van het
eiland is van topkwaliteit en
dat proef je. Laat je smakelijk
verrassen in een ongedwongen
sfeer. Bij inlevering van dit
artikel krijg je 10% korting op
je gerecht. Meer info:
www.eetcafezomers.com

Den Osse is
ook uitermate
geschikt voor
een nachtduik
vol met slakken. Wat is dit
leuk! Heerlijk zweven wij
over de begroeïng in heerlijk
warm water. Dat is duiken op
zijn best en het maakt direct
duidelijk waarom dit een
populaire duikplaats is. Wat een
diversiteit aan leven!
Den Osse is ook uitermate
geschikt voor een nachtduik.
Je hoeft niet diep te duiken
om veel te kunnen zien. Het is
wellicht wel verstandig om een
lamp op de steiger te bevestigen
want het kan absoluut donker
zijn in Zeeland. Deze duikplaats
mag je niet missen als je
neerstrijkt in Zeeland. Het is
met recht een topstek!
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Voorzieningen: Ruime
parkeerplaats, toiletten en
snackbar
Getijde: Geen
Maximum diepte: 28 meter.
Vanaf 12 meter diepte wordt het
meer zandbodem en minder
interessant. Plan deze duik een
fractie ondieper en sla de bollen
niet over. Haaks op de kant
tegenover de steiger tref je een
strekdam waar veel leven zit.

Ondiep ook een rijkelijk
begroeide duikstek en dat maakt
deze plaats ook zeer geschikt
voor nachtduiken.
Wat is er te zien: Zeedahlia,
kreeften, krabben, hooiwagenkrabben, wierslakken, steenbolken en sepiola’s. In het koude
seizoen de kans op een snotolf
bij de rifballen.
Adres: Kruising Langedijk en
Nieuwe Kerkweg, Den Osse
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