
Ierland

Ontdekkingstocht 
in Donegal

Het duiktoerisme staat werkelijk nog in de kinderschoenen in het Ierse 

Donegal en dat terwijl het duiken hier alles te bieden heeft wat een 

verwende (koudwater)duiker zich maar kan wensen: Reuzenhaaien, diverse 

soorten walvissen, dolfijnen, grote kolonies zeehonden, een uitbundig macroleven, alles 

wat je van de Atlantische Oceaan kunt verwachten. Hier kun je nog duiken en ontdekken, want 

de kans is groot dat nog niemand je is voorgegaan. 

Tekst: Arine Maat | Fotografie: Udo van Dongen | www.udovandongen.com
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Het voornaamste watersportgebied in 
Donegal is waarschijnlijk wel de Donegal 
Bay. Het is de grootste baai van Ierland, 
die wordt overschaduwd door de hoogste 
zeekliffen van Europa. De stranden en 
inhammen zijn van wereldklasse en door 
de veel voorkomende westenwind zijn zij 
uitermate geschikt om te golfsurfen. De 
baai is omringd door stadjes en dorpen 

waar de traditionele Ierse nijverheid nog 
altijd floreert. Maar bovenal wordt de baai 
overspoeld door de lichtende uitgestrekt-
heid van lucht en water die overvloeit in 
een rusteloze panoramische schoonheid. 
Het is op zijn minst merkwaardig te 
noemen dat Donegal nauwelijks bekend 
staat om zijn vele duikstekken, want het 
heeft in potentie zo’n beetje alles te bieden 

wat je van de Atlantische Oceaan mag 
verwachten, waaronder ‘s wereld op een na 
grootste vis, de zeer zeldzame reuzenhaai of 
basking shark (cetorhinus maximus). Deze 
soort behoort samen met de walvishaai 
(rhincodon typus) en de witte haai (carcha-
rodon carcharias) tot de enige, wereldwijd 
beschermde haaiensoorten.
Het weekend voordat we afreizen voor 
deze duiktrip ontvangen we een e-mail 
van Richard Timoney – een van de schip-
pers die ons aankomende week mee zal 
nemen – dat dit dier, dat zo’n beetje 
bovenaan ons verlanglijstje staat, gesigna-
leerd is in de Donegal Bay. Zou het geluk 
na twee eerdere mislukte pogingen dan 
eindelijk met ons zijn en gaan we het 
zeldzame, raadselachtige wezen met eigen 
ogen aanschouwen? Het zal zeker de rode 
draad in deze reis worden, daar zijn we al 
van overtuigd.

Onbewoond eiland
Vol goede moed arriveren we op de dag 
van aankomst bij het mobiele duikcentrum 
van Declan Kilgannon in de haven van 
Mullaghmore, wat de komende dagen onze 
uitvalsbasis zal zijn. Met zowel een RIB als 
een hardboat zullen we de Donegal Bay 
boven- en onderwater gaan verkennen. 
Behalve het mobiele duikcentrum duikt 
hier – op een aantal duikclubs na – 
bijna niemand. Verder zijn er een paar 
schippers die naast vissers soms ook 
duikers meenemen. 
Verreweg de meeste duiken in de Donegal 
Bay vinden plaats rond de Mullaghmore 
Head, waar vier duikstekken zijn en rond 
het St. John’s Point dat aan de overkant van 
de Baai op circa elf kilometer afstand ligt. 
Beide plaatsen liggen enigszins beschut, 
waardoor je voor het duiken iets minder 
afhankelijk bent van het weer. Maar om 
echt op ontdekking te gaan, moet je de 
baai verlaten, bijvoorbeeld naar het onbe-
woonde eiland Rathlin O’Byrne.
We steken eerst de Donegal Bay over en 
volgen op afstand de prachtig grillige kust 
van Donegal. Aan de buitenzijde van de 
baai worden we overweldigd door de 
aanblik van Europa’s grootste zeekliffen 
van wel 600 meter hoog: Slieve League. 
We voelen ons nietig op de boot en varen 
rustig door, zodat we alle tijd hebben om 
dit immense natuurspektakel in ons op te 
nemen. Daarna draait de boot van de 

Jonge grijze zeehond.

Juweelanemoon. Wrattig mosdierslakje 
(Limacia clavigera)

Eubranchus farrani.
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korstvormende sponzen en de nodige 
anemonen. Omdat we geen goed 
getrainde grotduikers zijn, besluiten we 
de grot niet al te diep te penetreren en 
spoedig keren we weer terug naar de 
boot, omdat we weer een bootrip van 
anderhalf uur voor de boeg hebben.
Wanneer we boven komen, heeft Richard 
Timoney, de schipper, een hoopgevend 
gerucht ontvangen: er is een Basking 
Shark gesignaleerd, pal onder de kliffen 
bij Slieve League op circa een half uur 
varen! Of we dus even op willen schieten. 
Eenmaal aan dek spoeden we ons richting 
Slieve League. Als havikken turen we in 
de golven op zoek naar de befaamde 
ronde vinnen van ons aller reuzenhaai. 

Maar helaas, een uur staren over de 
golven levert niets op. Deze dag hebben 
we al onze geluksmomenten kennelijk 
rond Rathlin O’Byrne verbruikt. 

SS Kalliopsis
In Donegal kun je ook buiten de Donegal 
Bay duiken, bijvoorbeeld in het verre 
noorden in de omgeving van Carrigart. We 
stappen vroeg in de morgen met al onze 
spullen in de auto om naar het Noorden 
van Donegal af te reizen. Hier gaan we 
met het Mevagh Dive Center het wrak van 
de SS Kalliopsis verkennen. Dit Griekse 
vrachtschip was tijdens WOII op weg naar 
Londen met een lading graan toen het 
door een Duitse onderzeeër vlakbij de 

kust tot zinken werd gebracht. De 
restanten van het schip liggen aan de voet 
van een rots die vanaf twintig meter uit de 
oceaanbodem rijst. 
Als we vanuit de haven van Carrigart met 
de RIB van ruim negen meter richting de 
open zee vertrekken, krijgen we aardig 
wat golfslag voor onze kiezen. Gelukkig 
heeft de boot er geen enkele moeite mee. 
Na een klein half uurtje zijn we bij de 
rotsen waartegen het wrak ooit te pletter 
voer. We worden netjes boven de eerste 
boiler in het water gedropt en we dalen af. 
Zoals we wel vaker gezien hebben bij 
scheepswrakken, zijn de boilers van het 
schip het best intact gebleven. Maar 
behalve dat, zijn er ook nog duidelijk iets 

indrukwekkende kust weg en zetten we 
koers richting de open oceaan, naar 
Rathlin O’Byrne Island. 

absurde kleursymfonie
Na een verkennend rondje langs de lief-
lijke iets lagere kliffen, kiezen we voor 
onze eerste verkenningsduik een prach-
tige baai met hele nauwe inham. 
Omhangen door onze duikuitrusting 
springen we het Atlantische blauwgroene 
water in en volgen de flauwe helling naar 
twintig meter diepte. Overal liggen grote 
keien die begroeid zijn met plukken kelp, 
anemonen en dodemansduimen. Ertussen 
kruipen nonchalant zee-egels en vele 
zeekomkommers voorbij en af en toe 
komen we een krab tegen.
Langzaam stijgend vervolgen we onze 
weg. Geleidelijk neemt de oceaandeining 
ons duikritme over en we belanden in de 
nauwe kloof die het eiland in tweeën lijkt 
te splijten. Voor ons oog ontvouwt zich het 
rijkst begroeide kleurrijkste onderwater-
landschap wat we tot nu toe in Donegal 
hebben gezien: de hele wand staat 
propvol met ontelbare oranje en witte 
anjelieren, juweelanemoontjes in alle te 
bedenken kleurvariaties en vele 
dodemansduimen. Een genot voor het oog 
en wiegend op het ritme van de oceaan-
deining nemen we volop de tijd om te 
genieten van deze absurde symfonie van 
kleuraccenten. 
Na een intermezzo van ruim een uur op 
de boot, waarin we uitgebreid kennis-
maken met de kunst van het zeevissen, 
staan we te trappelen om meer onderwa-
ternatuurschoon te ontdekken. 
In het eerste gedeelte duiken we onder, 
tussen en boven kelpbossen. Aan deze 
kant van de baai blijken de dichtbe-
groeide kelpbossen tot wel twintig meter 
diepte door te groeien. Al snel besluiten 
we naar een ondieper gedeelte te 
verkassen, waar we wederom in de 
oceaandeining genieten van rijkbegroeide 
rotswanden. Even verderop zien we een 
donker gat in de met kelp begroeide 
wand. Nieuwsgierig gaan we op onder-
zoek uit en we blijken de ingang van een 
heuse grot te hebben ‘ontdekt’ die zich 
gemakkelijk laat betreden. Het zonlicht 
ziet kans om door te dringen in de intense 
donkerte, wat een magnifiek sinister licht-
spel geeft. De wanden zijn begroeid met 

Paarse waaierslak 
(Flabellina pedata).

Koffieboontje  
(Trivia monacha).

Gehoornde slijmvis (Parablennius gattorugine).

Mannelijke koekoekslipvis (Labrus bimaculatus).
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juweelanemoontjes bevinden zich overhan-
gingen waar het een waar walhalla is voor 
macro-speurders. De talloze Limacia’s, 
Polycereae, Janolussen, Flabelina’s, 
Eubranchus-en en vele andere zeenaakt-
slakken weten ons eindeloos te boeien, 
maar met een watertemperatuur van veer-
tien graden Celsius, komt er na zeventig 
minuten toch een moment dat we boven het 
wateroppervlak willen genieten van een 
overheerlijke kop koffie. Eenmaal boven en 
warm aangekleed, merkt schipper Richard 
op dat er iets van een walvis of zo in de 
buurt van boot moet zijn geweest, terwijl wij 
onder water waren, want hij had sprin-
gende vissen gezien. Niet heel erg onder de 
indruk van zijn vermoedens drinken we 
onze koffie terwijl we, nagenietend van 

onze macroduik, rustig om ons heen kijken. 
Maar ineens valt een oog op een stel 
vinnen, op nog geen vijf meter afstand van 
de boot. En ja hoor, het is echt waar; een 
basking shark, ‘s werelds lelijkste haai! Een 
jonkie van slechts vijf meter welliswaar, 
maar het is er in ieder geval een! Er was 
kennelijk toch iets waar van de vermoedens 
over het grote beest dat vissen naar de 
oppervlakte joeg: die rotzak heeft gewoon 
onze hele duik waarschijnlijk boven ons 
gehangen zonder dat wij het merkten! Er 
rest ons nog maar één ding: zo snel moge-
lijk met camera en al het water weer in. We 
staan op het achterdek als schipper Richard 
de boot naast de kleine gigant manouvreert 
en binnen enkele seconden zal onze lang-
gekoesterde droom werkelijkheid zijn: 

snorkelen naast de op een na grootste vis 
ter wereld, de Cetorhinus maximus, de 
reuzenhaai, eindelijk!
...Maar dan, op het moment dat we het 
water in willen glijden om die ene foto te 
schieten van die foeilelijke kop met grote 
fopneus en gigantische geopende bek, duikt 
hij... Foetsie! Weg! Hoe dichtbij kun je zijn? 
Dit zal toch niet waar zijn?... Wel dus.
Helaas, we zoeken nog een uur, maar we 
vernemen niets meer van ‘the illusive 
basking shark’ die wat ons betreft vanaf 
dit moment ‘bastard shark’ mag heten. We 
varen onverrichtezake terug met de 
zoveelste bevestiging dat de natuur zich 
niet laat dirigeren. We hebben wel een 
goed excuus om volgend jaar nog eens 
naar Ierland af te reizen. 

van een dek en wat losse scheepsonder-
delen te onderscheiden. Zelfs de motor 
staat nog op de Atlantische bodem en al 
speurend vinden we her en der allerlei 
andere onderdelen waarvan we alleen 
maar kunnen raden waarvoor het ooit 
heeft gediend. Het blijkt een zeer aange-
name wrakkenduik, omdat op twintig 
meter diepte nauwelijks stroming en 
deining is. 

Shire-landschap
Terug in Carrigart laden we onze spullen 
in de auto en rijden zeer voldaan ons 
verblijfadres. Onderweg proeven we van 
de sfeer van het Donegal boven water. 
Over binnenwegen door turfland rijden 
we naar het National Park Glenvaegh. 
Links en rechts wordt nog altijd turf afge-
stoken en vaak ruiken we de typische 
geur van verbrande turf. Zelfs bij nieuwe 
huizen zie je nog stapels turf naast de 
deur liggen.
Voor ons ontwaart zich een desolaat 
uitgestrekt berglandschap, waar niet veel 
meer groeit dan gras en mos. Als we het 
natuurpark achter ons laten, rijden we 
plots door een lieflijk shire-landschap, 
waar een hobbit zich op zijn gemak zou 
voelen. Intens groene heuvels met door 
struiken begrensde landbouwpercelen, 
onderbroken door meanderende veen-
kleurige riviertjes. We worden zo opge-
slokt door deze omgeving, dat we niets-
vermoedend binnen de kortste keren 
weer in ons huisje aan de Guinness zitten 
om even te relaxen voordat we de 
volgende dag voor de laatste keer weer de 
Donegal Bay op zullen trekken, op zoek 
naar de reuzenhaai.

‘Bastard shark’
We hebben nog maar één duikdag te gaan 
en het enige wat wij tot nu toe van de 
reuzenhaai hebben gezien, is een paar 
vinnen in roeris water op ruim tien meter 
afstand: niet bepaald de topervaring 
waarop we hoopten. De laatste dagen zijn 
er geen Basking Sharks meer waarge-
nomen. We hebben de moed opgegeven 
en besluiten de laatste dag ons te 
beperken tot één lange, relaxte macroduik 
op het Saint John’s Point. We zijn hier 
eerder geweest en het zoeken naar klein 
spul is werkelijk een groot genot.
Onder de wanden vol met kleurrijke 

Praktische informatie
Vervoer: Vliegmaatschappij Aerlingus 

(www.aerlingus.com) heeft twee vluchten per 

week van Amsterdam naar Belfast. Voor dertig 

euro extra per persoon per enkele reis mag je 

vijftien kilogram duikbagage extra meenemen. 

Vanaf Belfast is het een paar uur rijden tot 

Donegal Bay. Eigen vervoer is nodig als je wilt 

duiken. Je kan een auto huren bij Dan Dooley 

(www.dan-dooley.ie) Een shuttlebus rijdt vanaf 

vliegveld naar opslag waar de huurauto’s 

gestald staan. 

Verblijf: Greenbox (www.greenbox.ie) is een 

organisatie die eco-keurmerken verstrekt aan 

guesthouses die op milieuverantwoorde wijze 

uitgebaat worden. Via deze organisatie 

hebben wij plezierig kennisgemaakt met het 

River Cottage Guesthouse te Kinlough  

(www.drowessalmonfishery.com/ 

guest_house), de Creevy Cottages in Creevy 

Village (www.creevyexperience.com) en Ard 

Na Breatha guesthouse in Donegal Town  

(www.ardnabreatha.com). 

Duiken: OffShore Watersports heeft zijn 

mobiele duikshop op de pier in de haven van 

Mullaghmore, van waaruit duikexcursies in 

de Donegal Bay worden verzorgd  

(www.offshore.ie). 

Vanuit Mullaghmore kun je ook buiten en ten 

noorden van Donegal Bay duiken. Hiervoor 

kun je de hardboat Smoothhound van 

Richard Timony inhuren (www.donegal-

seafishing.com).

In Noord-Donegal verzorgt Mevagh Diving 

Centre duikexcursies langs de ruige kust, dit 

alles met een RIB (www.mevaghdiving.com).

Valuta: Binnen Ierland geldt de euro als 

betaalmiddel. Alleen in Noord-Ierland geldt 

de Britse pond als betaaldmiddel, houd daar 

rekening mee als je via Belfast reist.

Nieuw ontdekte grot op Rathcliff ‘O Byrne Island.

Zondagmiddag in de haven van Mullaghsmore.

Krukas van de SS Kaliopsis.

Reuzenhaai of Basking shark (Cetorhinus maximus).
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