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 R
oodwitte linten klapperen in de wind 
die blaast over de dijk bij Scharendijke. 
Op drie plaatsen is de houten steiger 
afgezet om nieuwsgierige mensen op 

afstand te houden. Een RIB met drie militairen 
dobbert boven de locatie van Le Serpent en 
twee duikers gaan net kopje onder. Allerlei 
kleuren boeien dobberen hevig op en neer in 

Om de hOek 
ConstruCtieduikers in aCtie

Webcammen met 
kunstrif Zeeland

van Le Serpent, maar het wrak ligt veel te diep. 
We hebben een test gedaan maar alles was zwart, 
je zag echt niets. We hebben toen besloten de 
camera ergens anders te plaatsen», zegt hij al 
wijzend naar een grote gele boei. «De cam komt 
nu op het originele rif te staan, waar het wrak 
eigenlijk had moeten liggen. Dat is zo’n 9 tot 10 
meter diep. Daar is het zicht prima.» De webcam 

Vanaf vandaag is het mogelijk om mee te kijken onder water bij Scharendijke 
zonder nat te worden. De webcampaal voorzien van twee camera’s staat sinds kort 
op haar plek. Honderden meters lange kabels moesten daarvoor op het rif geplaatst 
worden, om deze ‘spion’ in werking te stellen. En dat werd door niemand minder 
gedaan dan de ons welbekende constructieduikers van 105 Brugcompagnie.

het water. Deze markeren het gebied waar de 
militairen aan de slag gaan. Vier dagen lang is 
er overdag een duikverbod bij deze duikplaats. 
De kabels voor de webcam die op het kunstrif 
komt, gaan er nu eindelijk komen. Bastian 
Mathijssen van de Kabbelaar en Stichting 
Kunstrif is uiteraard op de punt van de steiger 
te vinden. «De webcam stond eerst op de boeg 
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Restricted Area - Een goede voorbereiding is het halve werk. En dan aan de slag!
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is een grote metalen paal waar twee camera’s 
inzitten en komt te staan op een grote stelton 
plaat. Maar om hem in werking te stellen, is een 
gigantische hoeveelheid aan kabels nodig. En 
deze plaatsen is een omvangrijke klus. Bastian 
twijfelde geen moment om de hulp in te 
schakelen van de constructieduikers. Zij liggen 
immers veel ‘voor de deur’ wanneer ze trainen. 

Het is daarbij niet de eerste keer dat de militaire 
duikers bij Scharendijke hun handen uit de 
mouwen steken: precies tien jaar geleden 
hielpen ze ook bij het plaatsen van de reefballs. 
Bastian: «Ze vonden het gelijk leuk om te doen. 
Het is ook een blijvend; iets wat fantastisch is 
voor de jongens aangezien ze vaak alles weer 
moeten afbreken bij een oefening.»
Pelotonscommandant eerste luitenant Paul 
Roode klimt het trapje op bij de steiger. Hij is 
net terug van een verkenningsduik. Met een 
collega neemt hij nog een keer het plan door. 
Het schip van de Duik- en Demonteergroep de 
Soemba zal zo meteen deze kant opkomen en 
vastgelegd worden aan een grote sleepbolder 
die aan Le Serpent vastzit. «We gaan 250 
meter kabel plaatsen voor de webcam», legt 
Paul uit terwijl hij knikt naar het uitkijkpostje, 
die de militairen deze dagen omdoopten tot de 
Baywatch tower. «De kabels leiden we naar de 
toren waar ze worden aangesloten. De kabel is 
1,5 centimeter dik en er zit een ethyleenlaag 
overheen ter  bescherming. Dit maakt ‘m echter 
wel stijf en stug, maar we hebben net ontdekt 
dat hij daardoor wel goed wegzakt in de 
bodem.» De kabel start bij het rif, om vervolgens 
onder de reefballs en het opstijgplateau uit te 
komen bij de toren. De duikers zullen een sleuf 
spuiten waar ze dan de kabel in laten zakken. 
Door de samenstelling van de bodem valt de 
geul na het plaatsen van de streng direct weer 
dicht. «Dit spuiten is eigenlijk vrij simpel: we 
gebruiken een grote brandslang met een lans. 
We hebben samen met Bastian gekeken hoe 
we dit aanpakken want we willen het rif 
uiteraard niet beschadigen. De duikers zullen 
in teams van twee man ongeveer 120 minuten 

per keer aan het werk zijn. We hopen dat we 
binnen vier dagen klaar zijn.»
En die vier dagen blijkt een dag teveel te zijn: 
donderdag wordt het duikverbod alweer 
opgeheven. Drie dagen lang liggen de militaire 
duikers van 8 uur ’s ochtends tot 10 uur 
’s avonds in het water, waarvan ze de maandag 
besteden aan alle voorbereidingen. Paul is 

tevreden met het resultaat: «Uiteindelijk viel de 
tijd mee, dat kwam met name doordat er niets 
tegenzat en we door het rustige weer makkelijk 
met het schip op de juiste locatie konden blijven 
liggen. Voor ons was het best een leuke klus om 
te doen. Het is weer eens wat anders dan we 
voor Defensie vaak doen. Het is altijd goed te 
weten dat er mensen blij zijn met het werk dat 
we afleveren.» Op een gedeelte van het traject 
was de bodem dusdanig hard dat het niet 
mogelijk was om de kabel in te graven. Hier ligt 
hij dus nog een stuk bloot, maar dit gaat de 
Stichting Kunstrif zelf oplossen door het te 
bedekken met stenen en oesters. Vrijdag test 
Bastian de webcam en er is beeld! Is deze cam 
nu uniek? Volgens Bastian wel. «Er is op de 
Mosselbank in de Waddenzee wel een camera, 
maar die gaat niet 24/7 beelden uitzenden zoals 
wij. Je kunt namelijk in ons duikcentrum de 
Kabbelaar direct meekijken of alles online 
volgen. In Europa is naar mijn idee nog niet op 
deze manier een webcam in werking.» Tot nu 
toe valt er nog niet veel te zien, alleen maar wat 
stenen. Maar daar gaat verandering in komen 
belooft Bastian: «Hoogstwaarschijnlijk zullen 
eind van het jaar hier nog twee nieuwe objecten 
liggen. Wat dat wordt, blijft nog even geheim.» 
We zullen dus even geduld moeten hebben, 

««Veel te zien is er niet, 
maar eind van het jaar 
komt daar waarschijnlijk 
verandering in met 
nieuwe duikobjecten

of in ieder geval naarstig de camerabeelden in de 
gaten houden voor de laatste ontwikkelingen…

Kijk live mee
Op www.duikwrak.nl kun je live een kijkje 
nemen op het rif. Houd www.duiken.nl in de 
gaten voor de laatste updates omtrent de 
nieuwe duikobjecten in Scharendijke.

Goed voorbereid - De mannen hebben alles tot in de details uitgewerkt. Uiteindelijk komen de kabels uit bij de  ‘Baywatch toren’.


