OM DE HOEK

ZEELAND
ZOETERSBOUT

Tekst: Cora Douma Foto’s: Casper Douma

Plonzen
wanneer
je wilt!

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

ZOETERSBOUT

Wil je in de Oosterschelde duiken
maar heb je geen zin om rekening
te houden met het getijde? Ga dan
naar Zoetersbout.

M

its je binnen de kom blijft heb je weinig tot geen last van
stroming en staat niets een leuke duik in de weg. Buiten de
kom, kun je het getij wel voelen. Wil je daar duiken, dan is het
verstandig om op de kentering te duiken.

KRAAKHELDER

Het is vroeg in het jaar en het water is nog maar 6 graden. Hoewel
ik niet van kou houd, duiken we in droogpak het water in. Het gonst
namelijk dat er een snotolf is neergestreken en dat willen wij niet missen.
Niet eerder heb ik het geluk mogen proeven een snotolf van dichtbij te
zien en ik ben dan ook erg benieuwd. We klauteren de dijk op. Het
parkeerplaatsje is niet zo heel groot en vandaag zijn wij de enige
duikers. Het is hoogwater. Wat is dit dan een perfecte plaats om het
water in te gaan. Via de betonnen trap met leuning kun je rustig naar

beneden wandelen totdat je prettig staat om je vinnen aan te doen
en je uitrusting te perfectioneren.
We duiken onder. Het is even wennen aan de kou die met name in het
gezicht voelbaar is. Wij duiken links van de trap op zoek naar ‘snottie’
die zich op drie meter diepte zou bevinden. Volgens Casper moeten we
er binnen een paar minuten zijn. Ik zoek en zoek, maar zie geen snotolf.
Het water is overigens kraakhelder! Weer zo’n bijkomend voordeel van
vroeg in het seizoen duiken en van duiken in de Oosterschelde.
Op deze duikplaats heb je vaak goed zicht. Na zo’n tien minuten weten
we het zeker: we hebben de snotolf gemist. We besluiten om te keren.
Terwijl ik rustig een meter boven de bodem zweef en de krabben en
het suikerwier bewonder zie ik daar ineens die enorme snotolf zitten. Ik
weet niet wat ik zie! Op de heenweg zijn we er zo overheen gezwommen.
De bovenkant van de snotolf gaat op in zijn omgeving, een goede
camouflage. Maar toch… dit formaat vis missen, is knap te noemen.

ZWEMDIPLOMA A

Wat een prachtig dier. Zijn paarse ogen maken de meeste indruk. Hij zit
net wat hoger op het zandsteen, een meter boven zijn nest. Nadat wij het
dier een tijdje hebben gadegeslagen en gefotografeerd, zwemt de snotolf
nogal onhandig richting zijn nest. De eitjes worden schoon geblazen
en hij strijkt neer. Hij zwemt als een koffervis, die zwemmen ook alsof
zwemdiploma A nog niet zo lang geleden is behaald.
Tijd om door te duiken. Ik verwonder mij over het hoge suikerwier.

DOEN TIP! WAT EEN PRACHTIG
DIER. ZIJN PAARSE
OGEN MAKEN DE
MEESTE INDRUK

WATERSNOODMUSEUM

Circa acht kilometer vanaf de
duikstek ligt het watersnoodmuseum. Het museum,
gehuisvest in de vier caissons
die zijn gebruikt voor het
sluiten van het laatste gat in de
dijk, probeert een beeld te
geven van die verschrikkelijke
nacht van de overstroming op
1 februari 1953 en de periode
erna. Het museum is gevestigd
op Weg van Buitenlandse Pers 5
in Ouwerkerk en is het hele jaar
open van dinsdag t/m zondag.
www.watersnoodmuseum.nl

Het is fraai. Het zijn grote bruine
bladeren, die mooi meewiegen op de
stroming. Dit is het grootste wier dat
in Nederland voorkomt; het kan wel
twee meter lang worden.
Zoetersbout biedt in ieder jaargetijde
een leuke duikplaats. In het kader tref
je een opsomming van welke dieren
je wanneer kunt zien. Bedenk dat
het duikseizoen niet alleen van mei
tot oktober loopt, ook daar buiten
kun je prachtige duiken maken! Met
onze ‘Om de Hoek’-verhalen hopen
we je enthousiast te maken om ook
buiten de gebaande paden te gaan, en
bijvoorbeeld eens in het voorjaar je
spullen te pakken en onder te duiken
in dat prachtige Zeeland.

DUIKLOCATIE: ZOETERSBOUT (26*)

VOORZIENINGEN: Parkeerplaats,
trap en mobiel toilet.
GETIJDE: HW en LW maar duiken
kan ook buiten de kentering. Met
hoogwater is het comfortabel te
water gaan.
DIEPTE: Tot 15 meter ligt er zand en
stortsteen, dieper bestaat de bodem
uit slib. Je treft een gevarieerd
onderwaterleven met vlokkige
naaktslakken, zakpijpen, baarzen.
Het bodemverloop is redelijk steil
naar een diepte van 20 meter.

WAT IS ER TE ZIEN:
FEBRUARI: snotolf, vlokkige
zeenaaktslak (zie foto‘s) MEI:
Sepia NAJAAR: Bruine plooislak
GEHELE JAAR: Diverse kleurrijke
zakpijpen.
LET OP: De duikplaats ligt dicht
bij de vaargeul waar grote
vrachtschepen passeren. Zwem
via de bodem terug en vermijd
een vrije opstijging.
ADRES: Kruising Zijpseweg en
Zuidweg, Bruinisse.

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