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HET ONDERWATERLEVEN IN NEDERLAND VERRAST. ZEKER IN 

ZOUT WATER IS ER EEN GROTE VERSCHEIDENHEID AAN LEVEN. OM 

DIT TE ONDERZOEKEN MAAKTEN WE TWEE DUIKEN OP TWEE 

VERSCHILLENDE DIEPTEN IN HET GREVELINGENMEER: FRANSKOK 

RIF EN DE NIEUWE KERKWEG.  
 

FRANSKOK RIF 

Eind juli, 10.00 uur staan we er; Duikstek 5. Er staat een windje maar het 

temperatuur is ten opzichte van de afgelopen weken – iets frisser maar 

aangenaam, rond de 23 graden. Onderwater is het nog aangenamer; aan de 

oppervlakte is het 24 graden en op diepte 22. Prima om zonder 

handschoenen te duiken, die heb ik tenslotte toch niet nodig.  

Het plan is, om als onderdeel van de 2* opleiding, eerst een “diepe” 

onderwater leven duik te maken op 15 meter om daar het onderwater leven 

te ontdekken. Daarna zullen we een “ondiepere” duik maken op zo’n 8 meter. 
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We lezen vooraf de duikrecensies met het leven die je op de duikstek kan 

vinden. We zijn benieuwd en hopen er een aantal te zien! 

Met mijn vaste buddy Wesley en onze Instructeur Ron, vormen we een 

buddy trio, waar Wesley de eerste duik de lead zal zijn. Na het duikplan 

besproken te hebben en de checks te hebben gedaan gaan we met een 

schredesprong te water. Wat bij het afdalen direct opvalt zijn de vele 

oorkwallen. Die lijken te zweven, zo mooi! Er is ook weinig zweefvuil dus dat 

belooft wat. 

  

 

  

 

 

 

 

Wesley navigeert rustig en zoals afgesproken via de reefballs die zich op 10 

meter bevinden, richting de begroeide kloof op zo’n 15 meter; het JackieO 

object. We gaan op een slakken tempo want ik wil alles filmen, er is zo veel 

al te zien! Zo zien we op elke paar centimeter zoveel leven bij elkaar, 

waaronder zeenaalden en weduwerozen. 

Eenmaal aangekomen op 14 meter zien we het JackieO object weten we niet 

wat we zien en waar we moeten kijken. Het zicht is bijzonder helder en met 

z’n drieën attenderen we elkaar op al het moois! Kreeften zijn niet te tellen, 

schuilend achter de begroeiing die zelf vol staat met doorschijnende 

Figuur 1 Oorkwal Figuur 2 Zeenaald en 

Weduweroos 

Figuur 3 Zicht op 15 meter is nog heel goed 
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zakpijpen, of wandelend over de zandbodem. Terwijl we daar heel rustig aan 

het rond zweven zijn zien we nog velen andere dieren.  

  

 

Overal waar we kijken in dit begroeide kloof zien we leven. Van simpele 

diergroepen zoals sponzen, die heel goed kunnen getijden in zout water, tot 

de complexere levensvormen zoals de zwarte grondel en schol.  

 

 

 

 

 

Figuur 4 Kreeft onder rijke 

begroeiing 

Figuur 5 Doorschijnende 
zakpijp en weduweroos op 

de voorgrond 

Figuur 6 Fluwelen 
Zwemkrab 

Figuur 7 Broodspons Figuur 8 Zwarte Grondel Figuur 9 Botervis 

Figuur 10 Schol Figuur 11 Garnaaltje 
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Op de route terug stoppen we ook nog even bij de reefballs op 10 meter. 

Ook hier is het vol leven. Na een klein uurtje is onze duik voorbij en maken 

we ons op voor de volgende duik op de Nieuwe Kerkweg. 

NIEUWE KERKWEG  

Na een lichte lunch bekijken we de weersomstandigheden en zien we dat er 

aardig wat wind staat en zien aan de oppervlakte een redelijke stroming. We 

beoordelen dat de omstandigheden nog goed te doen zijn en gaan even later 

rond 15.00uur vanaf de kant het water in.  

Doel van deze duik is om het leven dichter aan de oppervlakte te bekijken, zo 

rond de 8 meter, waar de kunstriffen- reefballs, zich bevinden. Voorafgaand 

aan de duik verwachten we dat hier meer leven te zien is, al lijkt dat moeilijk 

te overtreffen! 

 

En dat klopt, als we onder water komen zien we dat door de stroming het 

sediment ons zicht beperkt. Op kompas en lampen navigeer ik ons via de 

bodem naar de reefballs. Onderweg zien we weinig, maar wat we zien stelt 

niet teleur, zoals de mooie zeedahlia. Bij de Reefballs aangekomen zien we 

Figuur 13 Zeester tussen de broodsponzen en 
de doorschijnende zakpijpen met tussen de 

sponzen een verscholen pitvis 

Figuur 14 Reefball met 
Bewoner 

Figuur 12 Penseelkrab 

Figuur 15 Bijna bij de oppervlakte, vol in het 

natuurlijke licht en de (nog iets) warmere waterlaag 
zien we de basis van de voedselpiramide; 
(rood)wieren. 
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op een enkele na geen kreeften, maar hier en daar wel een krab. We zijn 

zelfs getuigen van een situatie waarin twee krabben samen een oorkwal aan 

het oppeuzelen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een uur zit de duik erop. Gemiddeld zijn we zo’n 6 á 7 meter geweest met 

een aangename 24 graden. We gaan op ons gemak afbouwen en genieten 

nog na van de filmpjes.  

Figuur 16 Zeedahlia 
Figuur 17 Reefball met broodspons en 
doorschijnende zakpijpen. Meer sediment en 

dood organisch materiaa ten opzichte van 
Kok Rif 

Figuur 18 Watervlooien Figuur 19 Brood- en gewei sponzen, 
en doorschijnende zakpijpen 

Figuur 20 Donderpad 
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CONCLUSIE 

Vergelijkende conclusie van deze twee duiken is dat als je maar goed naar ze 

uitkijkt, je heel veel mooi leven kunt zien, ook in onze eigen Nederlandse 

zoute wateren. Als je de literatuur eropna open, zou je meer leven 

verwachten op de eerste tien meter en minder naarmate je dieper gaat.  

Nu is het zo dat mede door onze weersomstandigheden we juist meer zagen 

tijdens de diepere duik op 15 meter.  

Al met al hebben we alle drie genoten van een schitterende dag en onze 

ontdekkingen onderwater. Deze duiken willen we vaker doen! 

 

Dank Ron voor het meegaan met deze twee duiken en in het geheel de 2* 

opleiding en Marlies voor de oplettendheid aan de kant! 
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