REIZEN

BASKENLAND

Tekst & foto’s: Udo van Dongen

Spaans
Baskenland

een stuk Middellandse Zee
in de Atlantische Oceaan
In de oksel van de Golf van Biskaje, rond het
grensgebied van Frankrijk en Spanje, bevindt zich
een interessant duikgebied. Het is Baskenland
met zijn steile rotskust, dat qua onderwaterbiologie het
midden lijkt te houden tussen de Middellandse Zee en de
Atlantische Oceaan. Udo van Dongen en Arine Maat
gingen op zoek naar de mooiste kantduikplekken.

N

a ruim 1300 kilometer met de camper gereden te hebben, komen we
door de uitlopers van de Pyreneeën
aan in Baskenland, het land van bestemming. Indrukwekkend natuurschoon trekt
aan ons voorbij op weg naar de kust, waar we
onze zoektocht naar duikmogelijkheden zullen
beginnen. Tegen de avond bereiken we de
deelprovincie Biskaje waar we de kustweg van
Bermeo naar Bakio volgen. Rond het noordelijkste deel van deze kustweg, staat op circa
vijftig meter boven de zeespiegel de vuurtoren
van kaap Machichaco. De indrukwekkend steile
afgrond doet vermoeden dat het onderwaterleven hier wel eens erg mooi zou kunnen zijn.
Vanaf deze plaats is het echter onmogelijk
het water te bereiken, dus we besluiten de
weg een stuk terug te rijden en dan de eerste
afslag richting zee te nemen.
Beneden aangekomen ontmoeten we een duikstel uit Bilbao dat zich op de parkeerplaats in
gereedheid brengt voor een nachtduik. Ik vraag
hun informatie over de duik en wat er zoal
te zien is. Zij adviseren ons een eindje uit te
zwemmen en dan het rif aan onze linkerhand
te volgen. Verder weten ze te vertellen dat
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een snorkelaar zojuist op de hoek een maanvis had gezien! Enthousiast en nieuwsgierig
geworden, besluiten we te overnachten bij deze
duikstek: Harribolas.

Minstens vijftien meter zicht
De volgende ochtend worden we wakker met
een straalblauwe lucht en een vlakke zee. Na
het in gereedheid brengen van de duikspullen
klauteren we voorzichtig over de keien naar de
waterkant. Niet veel later bevinden we ons dan
eindelijk onder water. De eerste indruk is
anders dan verwacht. Het lijkt helemaal niet op
de Atlantische Oceaan zoals ik die ken van
vorige duikvakanties in Bretagne; het doet
eerder denken aan de Middellandse Zee.
Er groeit bijvoorbeeld weinig laminaria op de
rotsen, maar in plaats daarvan staat er volop
wasroos. Het water is 18 tot 22 graden warm
en het zicht minstens vijftien meter. We hebben
het beide direct enorm naar onze zin. Overal zien
we wegspringende of juist stoer stilzittende
Blenny’s. En al snel zijn we, net als in Zeeland,
figuurlijk iedere steen aan het omkeren,
zoekend naar interessant klein spul. En niet
zonder resultaat! Bruine platwormen dienen

Een ontmoeting met een Atlantische octopus
is geen zeldzaamheid in de Golf van Biskaje.
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zich al snel aan. Even later komen we de
eerste kleurrijke zeenaaktslakken tegen: blauwgele Hypselodorissen, witgele Diaphorodorissen,
paarsgeelgevlekte Chromodorissen en ook de
pokdalige, minder felgekleurde, maar zeker niet
minder mooie, Doriopsilla’s. Zoveel mooie slakken had ik hier niet verwacht. Behalve op zeenaaktslakken worden we verder nog getrakteerd op een zeer bizar ogende en snel
voortbewegende platworm, die later Thysonozoon bronchii blijkt te heten. En nog nauwkeuriger zoeken levert een aantal zeer kleine
paarse platwormen op.

Atlantische octopussen
Maar het zijn niet alleen de macrobeestjes die
deze duikstek erg de moeite waard maken.
Zo ‘staan’ we tijdens onze speurtochten regelmatig oog in oog met Atlantische octopussen
van uiteenlopende grootte. Het blijven prachtige
beesten; je ziet ze twijfelen wanneer we in de
buurt komen: «gaan ze wat doen, of kan ik nog
even blijven zitten?» Maar als we rustig genoeg
blijven, blijken ze tot erg dichtbij benaderbaar
en lijkt hun cameravrees te verdwijnen
als sneeuw voor de zon. Ondanks de grote
hoeveelheid snorkelende harpoenjagers is er
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toch nog volop vis aanwezig. Lipvissen en
mullen vergezellen ons regelmatig bij de zoektochten naar klein spul. We zien regelmatig
diklipharders, zeebrasems of zeebaarzen.
En zo nu en dan duiken schorpioenvissen in
verschillende kleurvarianten op. De lokale
duikers die we soms tegenkomen, lijken zich
vooral bezig te houden met het zoeken naar
congeralen en sidderroggen. De congeraal
hebben wij niet kunnen vinden, maar van die
laatste zagen we tijdens onze eerste duik al
een exemplaar van minstens driekwart meter.
Dodemansduimen, een lederkoraalsoort die
veel voorkomt aan het grootste deel van de
Europees Atlantische kust, zien we op deze
duikstek niet. Maar dit wordt ruimschoots goedgemaakt door de grote hoeveelheden gele en
witte gorgonen, die hier rijkelijk floreren naast
de rode korstvormende zakpijpen, sponzen en
diverse kleurrijke anemonen.
Het is weer tijd voor iets nieuws. Circa dertig
kilometer verder naar het westen, ligt het dorpje
Armintza. Een groep duikers draagt net de
uitrustingen naar een aanhangwagen. Er blijkt
een duikcentrum met compressietank te zitten,
waar zelfs Engels gesproken wordt! Het duikcentrum bevindt zich naast een baai die de

toegang verschaft tot de duikstek rond de rots
die de grootste blikvanger van het dorp vormt.

Ontmoeting met een stekelrog
Deze duikstek valt in eerste instantie tegen.
Er staat een stevige deining en het water is ook
kouder. Bovendien lijken er alleen maar planten
op de bodem te groeien. Tot we aan het eind
van de duik op de juiste plaats aankomen.
Tussen rotsspleten bevinden zich vele soorten
anemonen, sponzen en kokerwormen. Een
enkele zeenaaktslak komen we nog tegen. En
verder bestaat in ieder geval de kans om een
stekelrog te ontmoeten. Omdat deze duikplaats
niet beschut ligt, is het minder vaak mogelijk
om hier vanaf de kant te duiken. Erg rouwig
zijn we daar niet om, de duikers hebben ons
namelijk nog een kantduikstek aanbevolen: de
haven van Elantxobe.
Elantxobe is een pittoresk vissersdorpje dat
prachtig beschut in een baai tegen de rotskust
aan ligt. Vanaf de buitenste dam van de haven
is het water te betreden en vlak daarbuiten
bevindt zich een rif dat bestaat uit een aantal
grote rotsformaties. Volgens lokale duikers
is dit de mooiste kantduikstek. En mooi is
het er zeker! Het eerste wat hier opvalt, is de

grote hoeveelheid wasroos. Eenmaal bij de
riffen aangekomen blijken zij een zeer kleurrijke
biodiversiteit te huisvesten.
Onder de overhangende rotsen zien we paarse
dodemansduimen en tussen de rotsspleten
leven grote hoeveelheden juweelanemonen,
gele sponzen en kokerwormen. Ieder hol lijkt
gekoloniseerd te zijn door een Blenny, die zijn
‘huis’ manhaftig bewaakt en onze octopusvrienden zijn ook hier weer van de partij. Terwijl
we de rotsformaties afspeuren, merk ik dat we
nauwlettend in de gaten worden gehouden door
een drietal forse trekkersvissen. Helaas voor
de foto blijven zij op (on)gepaste afstand.

Ongevoelig
Tussen de wasroos ontdekken we enkele
tropisch aandoende transparante garnalen
met blauwe strepen, die kennelijk ongevoelig
zijn voor de netelcellen van wasroos. En naast
de eerder waargenomen zeenaaktslakken
vinden we nog drie ´nieuwe´ soorten waarvan
de meest spectaculaire toch wel de blauwgeelwitte Berghia coerulescens is.
Iedereen die van vrijheid, ruige natuur en kleurrijke onderwater(macro)fauna wil genieten
kunnen wij Baskenland zeker aanbevelen.

Linkerpagina: De baai naast het dorpje Armintza,
die ons toegang tot de duikstek verschaft.

Middenboven: Een gele drievinnige slijmvis, een
van de veel voorkomende slijmvissoorten.

Rechterpagina linksboven: Zo’n 30 km buiten de
kust bevindt zich Balcon de Biskaja, een natuurgebied
met een adembenemend uitzicht.

Midden onder: De Berghia coerulescens, een
soort die voornamelijk in de Middellandse Zee
wordt waargenomen.

Linksonder: Een van de vele overhangende rotsen van
het rif even buiten de haven van Elantxobe.

Rechts: Eenmaal hadden we het geluk om oog in oog
te staan met een uit de kluiten gewassen stekelrog.

BASKENLAND PRAKTISCH
ALGEMEEN Op sommige dagen maakt oceaandeining het duiken onmogelijk. Houd daar rekening mee!
BEZIENSWAARDIGHEDEN Baskenland biedt naast het duiken tal van bezienswaardigheden en activiteiten:
San Juan de Gaztelugatxe. Dit is een kapel bovenop een rots, die het toeristische middelpunt van een marien
natuurgebied is. Duiken op deze plaats is verboden, ondanks dat dit volgens ingewijden het mooiste duikgebied
van Baskenland is. Veel beschermde natuurgebieden, waarvan de Urkiola met zijn bergen tot 1700 meter een van
de bekendste is. Liefhebbers van moderne kunst kunnen bij het Guggenheim museum te Bilbao hun hart ophalen.
In verschillende Baskische plaatsen is gedurende de zomer, net als in de rest van Spanje, een feestweek gaande.
ETEN Goedkoop eten kan in veel restaurantjes die een ‘menu del dia’ aanbieden. De hoofdmaaltijd wordt
doorgaans geserveerd tussen 14.00 en 16.00 uur en dientengevolge is de keuken buiten deze tijden vaak gesloten.
KAMPEREN Er zijn weinig campings in Baskenland. Helaas is wild kamperen verboden in heel Spanje.
Echter, overnachten in camper of caravan langs de openbare weg is volgens de ANWB wel toegestaan.
DUIKCENTRA Voor bootduiken en flessen vullen: Uribarri Ursub c/ Industria nº 9, 48300 Gernika, Bizkaia.
Website: www.ursub.com. Centro de buceo Txof. Nardiz tar Benanzio kalea 1, 48370 Bermeo - Bizkaia.
Website: www.lanzadera.com/txof. Flessen vullen: Cruz Roja (Rode Kruis), haven Bermeo Forum Sport,
Centro commercial, Leioa, Bilbao (snel en goedkoop).

01 - 2006 duiken

103

