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ZEELAND
Kijkuitpolder

Kijk uit!
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Kijkuitpolder

Op zoek naar de wat minder bekende
duikplaats met de inspirerende naam
Kijkuit! En uitkijken dat moet je er
zeker: kleurige roodwieren, honderden
zeedruiven, garnaaltjes... En dat
allemaal op geringe diepte.

W

ij rijden dwars door het Zeeuwse platteland over smalle
landweggetjes langs sloten, grasvelden en zien weidse
vergezichten met her en der een eenzame boerderij. Alleen al
de rit naar de duikstek is de moeite waard. Het enige dat ons rest is
hopen dat er geen tegenligger aankomt want dat past simpelweg niet. Het
Zeeuwse landschap is uitgestrekt en straalt een soort van stalen berusting
uit. De duikstek is gelegen aan landschapscamping Kijkuit op zo’n tien
minuutjes van het kleine dorpje Zonnemaire. Dat maakt deze stek meteen
geschikt voor gezinnen waarvan enkele leden wellicht duiken. Wij maken
gebruik van de parkeerplaats van de camping. Hoewel de herfst net zijn
intrede heeft gedaan, hebben wij toevallig een duikdag uitgekozen waarop
het hard waait en de temperatuur slechts 8 graden is. De wind laat de
naderende winter voelen en ik merk dat wij nog niet echt zijn afgehard
voor de komende koude periode. Snel omkleden en de dijk over. Aan de
andere kant van de dijk is het een prachtig plaatje. Aan de linkerzijde een
zandstrand waar je op een mooie dag heerlijk kunt zonnebaden. Aan de
12 Duiken december 2013

rechterzijde een grasveld en daartussenin wat hogere begroeiing. Leuk
voor de niet-duikende familieleden om zich te vermaken! De restanten
van een van steen gemaakte barbecue vormen nu de stille getuigen van
een gezellige vakantiedag. Wij lopen via het strand zo het water in. Het
blijft lang ondiep. Wij zwemmen rustig uit. De vaargeul is niet zo ver
uit de kust en als duiker dien je hier rekening mee te houden. Geen
plotselinge opstijgingen tijdens je duik maar eerst de kant opzoeken.
Ondieper dan 3 meter is het veilig genoeg om op te stijgen. De bodem
die voornamelijk uit zand bestaat is bezaaid met oesters en roodwieren
en ook op deze stek zijn er talloze groene wierslakken te bewonderen.
Hoe vaak wij ze dit jaar ook hebben gezien, ik blijf het fascinerend
leuke wezentjes vinden. Van klein naar groot in diverse tinten groen en
soms voorzien van een fluorescerend spikkeltjeskleed.

REGENBOOG

Nadat wij een minuut of tien op 1,5 meter diepte hebben gedoken
bereiken we de bodem die redelijk steil afloopt. Je kunt zelf de diepte
kiezen die je prettig vindt. De zandbodem wordt hier en daar afgewisseld
met oesters, zakpijpen en vandaag honderden zeedruiven. Deze kleine
ribkwalletjes zijn prachtig als je ze beschijnt met een lamp. Langs het
lijfje heeft de zeedruif acht zwemplaatjes waarmee het zich voortbeweegt.
Als je deze zwemplaatjes beschijnt, zie je alle kleuren van de regenboog.
Hoe mooi kan een ribkwal zijn! Kijkuit is vooral kleurrijk. Prachtige
roodwieren waaieren in het water. Doordat het in eerste instantie
lang ondiep is, valt het licht goed in het water waardoor de kleuren
schitterend uitkomen. Voor de beginnende fotograaf zijn hier tal van
leuke onderwerpen te vinden. Oesters, groene wierslakken, grondels,
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Nieuwsgierig de wereld
inkijkend vanuit zijn huisje.

Ondiep zijn er
prachtige roodtinten.

Transparant met gele en blauwe
strepen getooid, de garnaal!

Strand van Kijkuit.

DOEN TIP!
Terra Maris

Terra Maris, dat letterlijk land aan
zee betekent, is het museum voor
de natuur en het landschap van
Zeeland. Het is te vinden in de
voormalige orangerie van kasteel
Westhove in het natuurgebied
De Manteling van Walcheren.
Een afwisselende tentoonstelling
laat je de geschiedenis van het
Zeeuwse landschap zien en
beleven. De vele dorpen die in de
loop der eeuwen zijn weggevaagd
door het water en de prachtige
natuur van de Delta. Daarnaast
organiseert Terra Maris tal van
leuke activiteiten zoals strandjutterwandelingen, korren en
zeeschuimen. Info: terramaris.nl

zakpijpen en alles op minder
dan 2 meter diepte. Veel kreeften
zijn hier niet te vinden, die
missen het hard substraat, maar
dat maakt de stek niet minder
aantrekkelijk. Op de terugweg
richting zandstrand stuiten wij
op een rand die doet denken
aan een tektonische plaat.
Onder de overhang schuilen
garnaaltjes en een bang ogende
grondel. Wij ronden onze duik
af. Kijkuit is uitermate geschikt
voor de beginnende duiker
mits je rekening houdt met de
vaargeul. Het blijft lang ondiep
zodat je rustig zwevend van alles
kunt zien. Ook bij de aflopende
bodem is het makkelijk navigeren
en eenvoudig duiken. Hoewel
het niet de meest spectaculaire
duikplaats is van de Grevelingen,
is het toch een aanrader. Niet
alleen omdat het een rustige en
eenvoudige duikstek is, maar
ook omdat de autorit een hele
beleving op zich is!

kijkuitpolder 9*

KijkUit is uitermate
geschikt voor de
beginnende duiker

Voorzieningen: Parkeerplaats
Getijde: Geen
Maximum diepte: 14 meter
Wat is er te zien: Anemonen,
sponzen, oesters, wierslakken.
Geschikte stek voor de beginnende

duiker of de beginnende
fotograaf mits je rekening houdt
met de vaargeul. Lang ondiep
maar kleurrijk.
Adres: Zeedijk Zonnemaire Brouwershaven

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