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Oplettend oog van een
zeedonderpad.

Op expeditie naar
de Bergsche Diep!

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

Groene wierslak.
Wat lijkt hij vrolijk!

Voorzieningenniveau:  Flora en Fauna:  Dichtstbijzijnde vulstation: Veerweg 9 Tholen, 24/7

BERGSCHE DIEPSLUIS - OESTERDAM

De deadline voor ons artikel komt in
zicht en al enkele weken kijken wij
ietwat wanhopig naar buiten. De hoop
koesterend op beter weer, maar Koning
Winter heeft Zeeland krachtig in zijn
greep. De wind is ijzig. Uitstel is niet
meer mogelijk en ietwat vertwijfeld
pakken wij onze duikuitrustingen in.
Bergsche Diepsluis, here we come!

N

ogmaals een extra check want dit zijn wel andere
omstandigheden dan normaal. De automaten zijn geschikt
voor koud water. Uiteraard duiken wij in een droogpak met
nu een extra laag onderkleding. Een kan hete koffie gaat ook mee. De
temperatuur meter geeft slechts -4 graden Celsius aan maar door de
snijdende de wind is de gevoelstemperatuur veel lager. Aangekomen
op de duikstek kleden wij ons in recordtempo om en wandelen
richting dijk. Alles is grauw en grijs. De lucht, het water en zelfs de
vogels houden zich stil. Hartje winter en dat eind maart! De dijk
over richting trap. Het is hier comfortabel te water gaan. Het water
raakt mijn gezicht en even ben ik verdoofd door de kou. Het trekt

met nogal pijnlijke steken door mijn voorhoofd en kaken. Vandaag
is duiken een beetje afzien! Nadat wij onszelf even de tijd hebben
gegeven om te wennen, dalen we af. Het zicht is niet goed maar dat was
te verwachten. Er staat nu al zeker twee weken een straffe wind.

DOEN TIP! HIER KUN JE JE
DAGJE ANTWERPEN
ALS FOTOGRAAF
HEERLIJK UITLEVEN

OP SNOTOLF JACHT

Onder de waterspiegel treffen wij een zandbodem die afgewisseld wordt
met grote basaltblokken, die vrolijk zijn begroeid. Nu is het de tijd voor
de snotolf. Meerdere duikers hebben al verslag gedaan dat er hier een
snotolf zit en vol goede moed gaan wij op zoek. Wij duiken met laag
water en op een meter of twee wat zigzaggend heen en weer en ineens
zien wij meneer snotolf. Het blijft een bijzonder dier. Een prachtige
rode buik, flinke lippen en ook qua formaat een stevige vis. De enige
met een romantische inslag in deze kou. Wel verstandig dat deze olven
juist nu aan de voortplanting denken. Al het andere onderwaterleven
staat nu in een ruststand in de winter. Na het bewonderen van de
prachtige kleur van de snotolf duiken wij richting platform, dat zich
recht achter de trap waar je het water ingaat, bevindt.
Het bodemverloop is na de 2 meter wat steiler en rond de tien meter
treffen wij het platform dat prachtig begroeid is met zakpijpen,
sponzen, anemonen en mossels. Hier kun je je als fotograaf heerlijk
uitleven. Ga je hier duiken in de maanden mei en juni dan is de kans
groot dat je rondom het platform pijlinktvissen en sepia’s aantreft.
Rechts van het platform vind je de tentjes waar de sepia’s hun eieren
kunnen afzetten Ook nu vervolgen wij onze duik rechtsaf op dezelfde
diepte als het platform en duiken langs de wand op zoek naar kreeft
die goed verscholen in de holen ons nieuwsgierig aan zitten te kijken.

Zachte kleuren, het zonlicht
geeft net dat beetje extra.

Op drie kwartier rijden kun je
heerlijk vertoeven in het prachtige
Antwerpen. Bezoek de historische
binnenstad en ga winkelen of laat
je culinair verrassen. Wil je toch in
de sfeer van het onderwaterleven
blijven, bezoek dan Aquatopia.
In diverse bassins tref je bijzondere
en zeldzame vissen.
Je wordt meegenomen langs zeven
fascinerende werelden. Of verbaas
je over het meeslepende verhaal van
Sansbecco en Mabouche, twee
zeeschildpadden die zwaar gewond
zijn geraakt door langelijnvisserij
en nu een nieuw leven hebben in
Aquatopia.
Tegen inlevering van dit artikel
betaal je € 10 entree i.p.v. € 14,50
Meer info: www.aquatopia.be

Langzaam maar zeker kruipt
de kou ons droogpak binnen
en besluiten wij de duik te
beeindigen. Zelfs nu is de
duik leuk om te maken. Ieder
jaargetijde biedt wel iets
bijzonders. Het grote voordeel
van deze meest oostelijke
Oosterschelde duikstek is dat je
geen rekening hoeft te houden
met het getijde. De stroming
is zo mild dat je hier altijd te
water kan. Uiteraard is er wel
diepteverschil in hoog- en
laagwater. In de zomer staat er
een mobiel toilet en voor nietduikende familieleden is er op
loopafstand een leuk strandje
waar je heerlijk kunt zonnen bij
mooi weer. Bergsche Diepsluis
is geschikt voor iedere duiker,
ervaren of niet en biedt veel
fraai onderwaterleven!
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VOORZIENINGEN: Parkeerplaats,
mobiel toilet. Trap. Strandje op
loopafstand. 24/7 uur vullen aan
de Veerweg 9 te Tholen.
STROMING: zeer mild, duiken
buiten kentering ook mogelijk

MAXIMUM DIEPTE: 20 meter
WAT IS ER TE ZIEN: kreeften,
mossels, platvisjes, sponzen,
zakpijpen, snotolf*, sepia*
(*in het juiste getijde)
ADRES: Veerweg, Strijenham

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