Reportage

- DUIKPLAATS

D

e ervaren sportduikers zijn erg enthousiast over Le Serpent, waarvan het dek op 23 meter ligt. Dat
wrak ligt echter dieper dan bedoeld was
en daardoor komt de beginnende duiker
niet aan de bak. Om die reden besloot het
projectteam om - binnen de kaders van
de oorspronkelijke projectdoelstelling en
de beschikbare financiën - naar mogelijkheden te zoeken om alsnog een duikwrak
voor beginnende sportduikers te realiseren.

nu ook een voorziening voor
beginnende duikers
De afgelopen maanden is de projectgroep
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Deze zomer hebben Rijkswaterstaat Zeeland, Provincie
Zeeland, Gemeente SchouwenDuiveland, de Nederlandse Onderwatersport Bond, Natuur- en
Recreatieschap de Grevelingen
en Dive-Inn de Kabbelaar het
betonnen schip ‘Le Serpent’
(www.leserpent.nl) in het Grevelingenmeer laten afzinken
(zie Hippo 236). Een uniek project, aangezien het in Nederland nog niet eerder is voorgekomen dat een schip van dit
formaat voor de duiksport werd
afgezonken. Le Serpent wordt
dan ook gezien als een nieuwe
impuls voor het toerisme in
Zeeland en Zuid-Holland in het
algemeen en voor de duiksport
in het bijzonder. Daarnaast
draagt het schip als natuurlijk
rif ook bij tot het bevorderen
van de onderwaternatuur.

to: NOB.

Twee
nieuwe wrakken in
het Grevelingenmeer

In de haven van Scharendijke lag de vlotkraan met de twee casco’s, klaar om af te zinken.

druk op zoek gegaan naar een tweede duikwrak. Deze zoektocht heeft echter niet één,
maar twee nieuwe duikwrakken opgeleverd! Het betreft twee stalen scheepscasco’s waarvan de ene 14 meter en de andere
9 meter lang is. Beide casco’s werden geheel gereed gemaakt en werden op maandag 12 december 2011 afgezonken. Hippocampus was erbij om alles op de gevoelige
plaat vast te leggen.
De afspraak was om 10.00 uur, maar voordien had ik nog tijd om wat uitleg te vragen
aan Bas van Duikcentrum De Kabbelaar. Ik
vroeg me af wat er bij het afzinken van Le
Serpent verkeerd was gegaan.
Bas: “Om het wrak te stabiliseren op de

helling op de voorziene plaats, hadden we
daar stenen gestort. Op dat ogenblik waren
we echter ook nog bezig met het uitgraven
van het wrak te Schelpenhoek. Toen we
daarmee klaar waren, bleek dat de afstand
van de kiel tot het bovendek groter was
dan verwacht. Toen hadden we eigenlijk
de gestorte stenen moeten verplaatsen,
maar om budgettaire redenen hebben we
dat niet gedaan. We hebben Le Serpent
op een lager gedeelte van de stenen laten afzinken, in de hoop dat die stenen in
de helling zouden stabiliseren en het wrak
op zijn plaats houden. Het wrak schoof integendeel echter over de stenen naar een
diepere plaats”.

Foto rechts: Ter voorbereiding van
het afzinken werden de twee casco’s
ontmanteld.
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Foto links: Eén van de nieuwe wrakken, welk nog eerst ontmanteld
moest worden alvorens het naar de
Grevelingen mocht verhuizen.

Het grootste wrak werd eerst te water gelaten.

het afzinken
In de haven van Scharendijke lag de vlotkraan, met de twee casco’s klaar om af te
zinken, te wachten op de schare fotografen
en filmers die het gebeuren van dichtbij
zouden volgen. Zodra iedereen aan boord
was, werd er vertrokken en vrij snel was de
vlotkraan op de voorziene plaats. Het eerste casco werd afgezonken vlakbij de webcam die was geïnstalleerd om Le Serpent
in beeld te brengen, maar die dat niet deed
omdat het wrak te diep lag. Het afzinken
zelf ging tergend langzaam. Men hield het
wrak in de hijs tot een duiker op diepte had
gecontroleerd dat het juist en stabiel lag.
Ik vroeg Gerius Van Woudenberg, de

De helmduiker ging controleren of het wrak juist en stabiel lag.

projectleider, wat nu eigenlijk het moeilijkste was geweest in de hele operatie: het
vinden, het klaarmaken, het financieren,
het afwerken van het project. Zonder aarzelen antwoordde hij: “De reglementering!
Wij moesten met zoveel verschillende instanties rekening houden: Rijkswaterstaat,
de provincie, de gemeente, de duikfederatie, de vissersvereniging. Gelukkig is alles
goed verlopen”. Om het wateroppervlak
niet nog meer ontsieren, werden er geen
extra boeien vastgelegd.
Door de koude wind (5°C) had ik het na het
afzinken van het eerste wrak door en door
koud en ben ik niet gebleven voor het twee-

de wrak dat op een ondiepere plaats zou
worden afgezonken.

webcams voor het thuisfront
Ook beginnende sportduikers kunnen zich
nu dus opmaken voor een wrakduik in het
Grevelingenmeer. Het thuisfront zal hier
bovendien van kunnen meegenieten: via
webcams zullen beelden van één van de
kleine wrakken te zien zijn. Zeeland, de
Dutch Divers’ Delta, is dus twee duikwrakken rijker! 
Roland Wantens
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