OM DE HOEK

ZEELAND
BURGHSLUIS

Tekst: Cora Douma Foto’s: Casper Douma

Een rif binnen
handbereik

Het Wrattig mosdierslakje heeft
opvallende gele uiteinden.

De zeenaald is lastig te vinden tussen de wieren,
want deze heeft een goede schutkleur.

Voorzieningenniveau: ✸✸✸✸ Flora en Fauna: ✸✸✸ Dichtstbijzijnde vulstation: De Witte Boulevard, www.duikgemakzeeland.nl

BURGHSLUIS

Duiken in Zeeland is afwisselend.
Je kan op ieder moment gaan duiken
in het Grevelingenmeer of je kiest voor
de Oosterschelde. Het duiken vergt
dan iets meer voorbereiding. Je dient
rekening te houden met het getijde en
de bijzonderheden van de duikstek.
Wij nemen je dit keer mee naar
Burghsluis de Oosterschelde in.

H

oogzomer is het als wij op onderzoek gaan naar duikstek
Burghsluis. Eindelijk is de zomer aangebroken in Zeeland.
Strak blauwe hemel en 24 graden. Wat is Zeeland dan toch
prachtig met zijn mooie stranden en vergezichten. Op het strandje
is het druk. Gezinnen genieten van het weer. Kinderen lopen met
een schepnetje en emmertje garnalen en krabbetjes uit het water te
halen. Het restaurant ‘t Oliegeultje met loungeterras is open. Ook
voor niet duikende familieleden is het hier leuk. Wij kleden ons snel
om zodat wij het water in kunnen. Wij lopen de landtong af zodat
wij via de trap links te water gaan. Het is laag water. Gelukkig is er
een touw aan het uiteinde van de trap zodat je zonder vallen het
water kunt bereiken, dat laatste stukje is wel een beetje glibberen zo

op het wier. Wij dalen af. Het zicht is matig, een beetje melkachtig,
en mijn enthousiasme tempert. Hier moeten dan die enorme velden
met zeeanjelieren zijn en talloze naaktslakjes, zou het werkelijk zo
zijn? De bodem komt in zicht en vrijwel direct zie ik inderdaad veel
zeeanjelieren. Wij duiken niet diep - een meter of 7 - en tot mijn
verbazing vormt zich voor mijn oog een bodemstructuur die doet
denken aan een rif! Het is bijna alsof ik mij in het buitenland bevindt
en langs een koraalrif zwem. Velden met zeeanjelieren in wit en in
een kleur die een combinatie is tussen oranje en zalm maar dan zo
helder dat het bijna fluorescerend is.

KLEINTJES

Alhoewel we bijtijds in het water liggen, bemerk ik bijna geen
stroming en kan volop genieten van de prachtige velden en
rotsachtige formaties waar deze anemonen op groeien. Heel rustig
zwem ik verder. Het landschap verandert in oesters. Het wordt
grijzer, de kleuren minder intens. Nu begin ik te merken dat we wat
vroeg op de kentering zitten. De stroming neemt aardig toe. Ik zie
het suikerwier haaks op de bodem meedeinen op de stroming. Hier
moeten de slakken zijn dus is het belangrijk om goed te kijken. Ik
zie spiraalmosdiertjes die doen denken aan kokerwormen. Ik zoek
naarstig. Ja, daar zie ik twee Boompjesslakken zitten. Wat zijn ze
klein! De slakjes hebben de grootte van mijn pinknagel. Ze kunnen
echter wel 10 cm worden. Ze gaan qua kleur en uiterlijk perfect op
in hun omgeving. Al snel zie ik een Blauwtipje met legsel om een
stukje verder op een Wrattige mosdierslak te stuiten. Dit slakje heeft
prachtige gele uiteinden. Ik wacht op Casper die alle tijd neemt om
ieder onderwerp te fotograferen. Na wat eindeloos lijkt, doemt hij op.

DOEN TIP!

DE PLOMPE TOREN 
DE LEGENDE!
Breng een bezoek aan de
Plompe Toren. Beklim de smalle
trap en geniet van de prachtige
natuur. Wie weet spot je de
fraaie velduil. In de toren heeft
Natuurmonumenten een
infocentrum ingericht.
Erg leuk om de legende van
de zeemeermin te ontdekken
en meer te weten te komen
over het verdronken dorp.
Dagelijks geopend van 10 tot
17 uur. Toegang is gratis.
www.plompetoren.nl

HET IS BIJNA ALSOF
IK MIJ IN HET
BUITENLAND BEVINDT
EN LANGS EEN
KORAALRIF ZWEM
Ik gebaar enthousiast. Kijk hier!
Later hoor ik dat het de vijfde
was die hij was tegengekomen.
Naast de slakjes zie je hier
veel hooiwagenkrabben in
groot formaat en wemelt
het van brokkelsterren. Zo
langzamerhand wordt het tijd
de duik te beëindigen. Een optie
is terugzwemmen naar de trap
maar ik besluit door te zwemmen
naar de tweede trap op het
strand. Na de duik is het heerlijk
vertoeven in het restaurant
dat een groot terras heeft met
loungebanken en waar je op je
gemak de tijd kunt nemen om
bruinvissen te spotten. Deze
walvisachtige komt hier bijna
dagelijks voor dus de kans is
groot ze te zien. Burghsluis is
verrassend!

Bij de landtong kun je links
de trap af het water in.

Dodemansduim, Nederlands
enige koraalsoort.

DUIKLOCATIE: BURGHSLUIS 45A, 46B*

VOORZIENINGEN: Parkeerplaats,
strandje, restaurant, toiletten.
Deze zijn gelegen in de lichtkoepel die uit de vuurtoren van
Nieuw Haamstede afkomstig is.
Kijk via het raam naar binnen om
de fraaie windwijzer op het
plafond te zien.
GETIJDE: De stroming kan sterk
zijn. Duik hier met laag water, dan
is de kans op zicht groter. Mocht
je meegenomen worden door de
stroming dan drijf je bij laag water
niet richting de stormvloedkering.
MAXIMUM DIEPTE: 30 meter.

WAT IS ER TE ZIEN: Het enige
koraal in Nederland: de
dodemansduim. Zeeanjelieren,
diverse zeenaaktslakken en
penneschaften (Tubularia indivisa).
ADRES: Haven Burghsluis.

GRATIS LUCHT
Laat dit artikel zien in en je fles
wordt eenmalig gratis gevuld
bij Duikcentrum de Grevelingen
(geldig in de maand oktober en
alleen perslucht). Adres:
Elkerzeeseweg 34, Scharendijke.
www.de-grevelingen.nl

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