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Duik 1: Dreischor Franskokrif (Duik- 28 juli – 10:45-11:30 – 22C) 

Om het onderwaterleven te bestuderen in het Grevelingenmeer is op 28 juli rond 10:45 een duik gedaan  

op het Franskokrif op gem. 11,5 meter diepte. Totaal hebben we deze duik bijna 50 minuten kunnen 

genieten van prachtig zicht (richting de 8M zodra we op diepte waren) en veel en actief leven.  De duik is 

gestart met een schredesprong vanaf de steiger en na een afdaling in het blauw snel voortgezet vanaf 8 

meter. Er was een redelijke wind, maar het water was nog vrij kalm en lekker op temperatuur. Aan de 

oppervlakte waren ze al te zien, maar op diepte in veelvoud; de eerste oorkwalen komen voorbij en 

deze blijven we de hele duik tegenkomen. Naar aanleiding van deze duik is goed te zien dat 

onderwaterleven een ondergrond nodig heeft om zich te hechten. Na ong. 6 meter diepte is de 

ondergrond van nature voornamelijk zandbodem met hier en daar een losse weduweroos, een 

wandelende zwemkrab of penseelkrab, steentjes, of kleine rotsblokken met daarop mosselen, oesters of 

sponzen. 

  

Bij deze duikstek zijn enkele „kunstmatige“ objecten geplaatst. Er zijn hier reefbals geplaatst om 

onderwaterleven ondergrond en beschutting te bieden en mogelijk diversiteit te bevorderen. Dit is ook 

goed te zien, want vrijwel alle reefballs hier zijn begroeid met zakpijpen, zee anjelieren en sponzen, en 

steeds weer hebben in de reefballs minimaal een kreeft en vaak ook garnalen en krabben hier hun 

beschutting gevonden. 

 

 

 

 



 

Hiernaast kan je bij deze duikstek het JackieO object vinden. Dit JackieO object biedt ondergrond aan 

een veelvoud van leven en er was gedurende de duik veel activiteit waar te nemen.  Dit object ligt op 

een diepte van 10-15 meter en hier waren veel en vrij grote kreeften te vinden. Deze kreeften zochten 

enerzijds beschutting, maar anderzijds zijn er ook meerdere vrij wandelend tegen gekomen.  De 

kreeften liepen hier tussen het koraal heen, bestaande uit o.a. doorschijnende zakpijpen, broodspons, 

geweispons, zakpijpen ,en buisjesspons. Binnen een blikveld zagen we vaak wel drie wandelende grote 

kreeften en vaak zaten er ook nog enkele kreeften wat veiliger beschut. 

 

Op de terugweg naar de kant is weer het contrast met de zanderige bodem met hier een daar los van 

elkaar een zeenaald, scholletje, garnalen, zwarte grondeltjes en pitvissen. Bij het zien van onze lampen 

schieten ze vaak snel weg of proberen ze zich te verschuilen in de zanderige bodem. 

 

Dichter bij de kant zijn rond de 8m de reefballs weer te zien waarop en waar omheen het 

onderwaterleven zich weer bevindt en roodwier waar bijv. zeenaalden hun beschutting in vinden. Op de 

terugweg is merkbaar te voelen dat de temperatuur weer iets stijgt, waar deze op 11 meter 22 graden 

bedroeg, steeg deze naarmate we dichter bij de oppervlakte kwamen weer naar 24-25 graden. 

 

 



  



Duik 2: Den Osse – Nieuwe Kerkweg (Duik- 28 juli – 14:30-15:30 – 24C) 

Om te kunnen inzien welke invloed de diepte heeft op het aanwezige onderwaterleven heeft is in de 

middag een tweede duik gemaakt in het Grevelingenmeer, maar dit maal bij de Nieuwe Kerkweg met 

een maximale diepte van 8 meter. Hier hebben we dit keer bijna een uur kunnen rondkijken bij de 

aanwezige reefballs. De wind was inmiddels wel flink aangetrokken waardoor er aan het oppervlakte 

golven met witte koppen ontstonden en tijdens de duik voelden we al snel dat er ook onderwater wat 

stroming voelbaar was en dat het zicht een stuk minder was dan in de ochtend. De temperatuur van de 

gehele duik bedroeg zo’n 24 graden. 

Deze duik is dus naar een maximale diepte van 8 meter gegaan. Hier is duidelijk meer lichtinval 

merkbaar  dan op de diepte van 10-15 meter en hierdoor ook meer natuurlijke begroeiing en 

onderwaterleven aanwezig dat zich heeft vastgehecht, zoals mosselen, oesters en sponzen. Ook 

duidelijk verschil, op deze diepte zijn we vrijwel geen zandbodem tegengekomen, maar een vrijwel 

volledige begroeide bodem met veel mosselen, oesters en sponzen. Al vrij snel aan het begin van de 

duik komen we een kleine zeedahlia tegen en meerdere zee anjerlieren en weduwerozen. 

 

 

Ook hier zijn reefballs geplaatst, hoewel deze t.o.v. Frank Kokrif iets minder diep liggen. Waar in de 

ochtend een veelvoud aan kreeften voorbij zijn gekomen en waar iedere reefball „bewoond“ was, zijn 

we in de middag maar 1 kreeft tegengekomen en dit was ook niet eens bij de reefballs. De reefballs hier 

zijn meer begroeid met broodspons en je vind er ander leven, zoals botervissen, geweispons en 

zeevlooien. Ook hier zijn net als in de ochtend garnalen, zwemkrabben en zwarte grondels. 

 

 

 

 



 

 

Gedurende de duik zijn we ook nog parende fluwelen zwemkrabben en vechtende fluwelen 

zwemkrabben (gelukkig voor hen waren dit niet dezelfde :-)) en een verscholen alikruik. 

Op de terugweg zijn we langs de bodem terug gekeerd, en hier boden de kloven en kieren beschutting 

aan o.a. een groep van drie steurgarnalen, een zeeappel en een verscholen groene zeedonderpad. 

Tussen de oppervlakte en 4m diepte is ook nog veel groen zeewier te vinden. 

 

 

 


