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Reportage

Een memorabele dag in

Zeeland!

Boven: Het bord met info over deze ‘hotspot’ werd onthuld.
Onder: Gerius van Woudenberg mocht de originele schroef
van de ‘Rat’ in ontvangst nemen.

De Hotspot duikwrakken Scharendijke-West is nu officieel geopend.

N

a meer dan twee jaar hard werken was het dan zover. Op vrijdag
16 maart 2012 kon de wrakkenhotspot Scharendijke-West bij de haven
Kloosternol officieel worden ingehuldigd.
Op deze plek in de Grevelingen werden de
voorbije maanden speciaal voor de duiksport drie wrakken afgezonken. Spijtig
genoeg gleed het betonnen schip ‘Le Serpent’ weg naar een diepte van ongeveer 29
meter. De combinatie van diepte en duisternis maken dit wrak dus ongeschikt voor
minder ervaren duikers. Daarom werden
later en op geringe diepte, de kleinere
metalen bootjes ‘Rat’ en ‘Zeehond’ afgezonken zodat ook beginnende duikers een
wrakduik kunnen oefenen.
Gedeputeerde Sjoerd Heijning van de Provincie Zeeland was in zijn nopjes en benadrukte dat de duiksport goed is voor het
toerisme en de economie van zijn provincie.
“Duikers zijn meer dan welkom. We hebben
ze graag”, zei hij. Bovendien zijn ook de beroepsvissers tevreden met de huidige gang
van zaken. Het is ooit anders geweest.
Sjoerd Heijning wist nog mee te geven dat
de Provincie Zeeland het jaar 2012 heeft
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uitgeroepen tot Zeeuws jaar van het water. Want water speelt een belangrijke rol
in deze provincie. Het zorgt voor kennis,
energie, recreatie, eten, werk en geld. In
2015 zal voor het eerst in de geschiedenis
het ‘Wereldkampioenschap Onderwaterfotografie’ georganiseerd worden in Zeeland.
Dit voorrecht was tot nog toe enkel voorbehouden aan verre exotische landen met
witte stranden en helder warm water.
Ook voor John Geurts van de NOB zijn
deze wrakken een absolute aanwinst voor
de duiksport. Het ziet er naar uit dat binnen enkele jaren deze afgezonken schepen
een nieuw habitat zullen vormen voor allerlei organismen. De onderwaterfauna en
-flora kan er maar wel bij varen, net als de
duikers die van al dat moois zullen kunnen
genieten. Namens de Nederlandse Koninklijke Marine benadrukte admiraal Jan van
der Burg, die zelf sportduiker is, de goede
samenwerking met de NOB. Zowel de marine als de genie assisteerden bij het inrichten van deze duikplaats.
Dan was het tijd om bovenop de dijk een
prachtig bord te onthullen met informatie
over de duikstek en over het onderwaterle-

ven in de Grevelingen. Vertegenwoordigers
van de Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat,
Schouwen-Duiveland, NOB, Natuur- en
Recreatieschap de Grevelingen trokken samen met Bas Mathijssen sr (De Kabbelaar)
aan één zeel om het bord te onthullen.
Daarmee was het doel bereikt en de opening een feit. Marineduikers installeerden
nog een onderwaterwebcam op de ‘Rat’
maar het was nog even wachten op de
beelden. Een hoogtepunt was de première
van de documentaire van het bergen en
weer afzinken van ‘Le Serpent’ in de Grevelingen, een film gemaakt door Peter Baltus
en Robert Hughan. Als afsluiting van de
feestelijkheden ontving Bastian Mathijsen
van Dive-Inn De Kabbelaar, een maquette
van het betonnen schip ‘Le Serpent’. Een
trotse Gerius van Woudenberg van Rijkswaterstaat mocht de originele schroef van
de ‘Rat’ in ontvangst nemen als dank voor
het prachtige werk dat hij heeft geleverd.
Het is bijna zeker dat deze duikplaats één
van de populairste duikstekken van Zeeland zal worden. Hopelijk vergeten al die
duikers de gulzige parkeermeters, die
overal staan gesteld, niet te voederen. 
Luc Beets

