reisreportage
Het voorjaar is net in volle glorie als we
onze camper inladen voor een lang
kampeerduikweekend in Frankrijk. Of
beter gezegd Bretagne, het Franse
schiereiland ten westen van Parijs.
Veel bewoners van dit schiereiland
voelen zich meer Bretons dan Frans,
vast door het roerige verleden. Tot 1488
was Bretagne een onafhankelijke staat,
ondanks het getouwtrek om deze regio
door afwisselend Frankrijk en GrootBrittannië, waarna het onder dwang toe
moest treden tot het Franse Koninkrijk.
In eerste instantie behield Bretagne
zijn autonome karakter, maar zoals het
altijd gaat met overnames, zijn ze
stukje bij beetje deze autonomie kwijtgeraakt. Dit heeft in de eeuwen daaropvolgend natuurlijk voor het nodige
verzet gezorgd, wat niet mocht baten.
In de negentiende eeuw hebben de
Bretons hun Keltische achtergrond
nieuw leven ingeblazen en heeft de
Bretonse taal zijn weg hervonden naar
diverse harten.
Dit alles heeft zijn weerslag op het
sfeertje van Bretagne. Anders dan we
gewend zijn van Fransen, zijn de
Bretons die we tegenkomen stuk voor
stuk gastvrij en ook zeker bereid ons
gebroken Frans te herleiden tot
volwaardige zinnen met betekenis. Een
verademing na de behandeling die we
van Frankrijk kennen.

Leuke doorkijkjes

Bretagne - Frankrijk

Barre Bretonse
belevingen

Ondanks de tijd van het jaar, wordt onze
aankomst in Morgat – de duikbestemming van onze keuze – verwarmd door
een prachtig vrijwel strakblauwe hemel,
af en toe onderbroken door een flinterdun wolkje. Het gladde wateropper-

De kustlijn nabij Morgat.

vlakte van de baai reflecteert de zon
scherp in onze ogen. We lopen de kade
af naar het duikcentrum ISA. Daar blijkt
dat we direct te water kunnen met een
divemaster, die op het punt staat een
andere duiker de locale duikstek te
laten zien. Ook al zijn we een beetje
brak van de lange autorit, de omstandigheden zijn zo goed dat we direct onszelf
duikklaar maken. Binnen een uur staan
we op het zandstrandje om het water te
betreden.
De eerste duik is direct een aangename
verrassing. De duikstek is een ineengestort (Nederlands) bouwsel, bestaande
uit betonnen platen, brede buizen en
trapwerk dat ooit bestemd was voor het
in- en uitladen van handelsboten. De
meest ideale materialen voor een speels
kunstrif. Er zijn allerlei leuke doorkijkjes, die zicht geven op schuine
wanden vol met dodemansduimen en
anjelieren, omsierd door het wuivende

Paarse chromodoris.

donkergroene zeewier tegen de karakteristieke warmgroene achtergrond van
het Atlantische koude water. Het typische landschap waar koudwaterduikers
zich bijzonder thuis voelen. De gehele
duikstek is op minder dan tien meter
diepte, dus geen noodzaak om vanwege
overmatig luchtgebruik een korte duik
te maken. We duiken door spleten en
buizen en onder overhangende wanden
door waar de kleurenpracht van de
wanden vol met anjelieren, juweelanemonen en dodemansduimen en de
diversiteit van het kleine leven ons de
tijd doet vergeten.
In sommige buizen wonen congeralen
en zijn ook de dahlia’s rijk vertegenwoordigd. Voor naaktslakken-spotting
hoeven we niet hard ons best te doen, ze
zijn rijkelijk aanwezig. We hebben het
zo naar onze zin, dat we de tijd compleet
vergeten. Helaas is de watertemperatuur niet erg tropisch, vandaar dat we

Close-up opname van een Zeeappel.

De voorzienigheid heeft onze aandacht op Bretagne gevestigd voor een lang weekend duikplezier. Het is
per auto goed bereikbaar en binnen 24 uur kunnen we in het water liggen. Precies wat we zoeken om in
een paar dagen een voor ons nieuw duikgebied te verkennen.
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na een anderhalf uur puur natuurkijkgenot het water moeten verlaten.
Al met al een schitterende duik, waar er
hopelijk meer van zullen volgen.

Kwekerij van dodemansduimen
De eerste morgen in Bretagne staan we
bijtijds bij het duikcentrum, klaar om
met de boot naar het wrak van ‘La Perle’
te gaan. De reis duurt ongeveer een uur
en is een ontspanmomentje op het
water. De voormalige passagiersboot is
twintig meter lang, met in het vooronder
een aparte ruimte om je te verkleden.
De boot is zo groot dat we met vier
andere duikers volop bewegingsruimte
hebben. Bij de duikstek wordt het anker
uitgegooid en niet veel later volgen we
de ankerlijn de diepte in. Naarmate we
dieper komen, omringt het water ons als
een donkergroene deken. Ondanks het
tegenvallende zicht wennen onze ogen
geleidelijk aan de omgeving. Niet veel
later ontwaren we de contouren van het
wrak iets verder onder ons. De voormalige vissersboot staat recht op de bodem
en de kajuit is zeer mooi in tact
gebleven. Het blijkt een goede schuilplaats voor steenwolken en andere
vissen die er dan ook in grote getalen
rondzwermen. Het lijkt of het dek dienst
doet als kwekerij van dodemansduimen,
want het staat werkelijk propvol met
deze koraalsoort. Na een ontspannen
verkenningsrondje over het dek en door
de kajuit, waarin we gecharmeerd raken
van de overweldigende begroeiing van
het gehele wrak, is de bodemtijd alweer

Zeehaas.

nabij en moeten we helaas het mystieke
donker achter ons laten om boven water
begroet te worden door de uitbundige
voorjaarszon.

Houle
Dikke mistflarden hangen tussen de
bomen van ons idyllisch plekje op de
camping als we de volgende ochtend
onze ogen openen. We horen takjes
zachtjes kraken, waarschijnlijk onder de
voorzichtige passen van een hert, die we
al eerder gespot hadden op de camping.
Na het ontbijt rijden we de heuvel af

Zeekat.

naar de haven van Morgat. De haven en
baai liggen verborgen onder een laaghangende bewolking, wat ook het geluid
van de zee dempt. Aangekomen bij het
duikcentrum komt de verrassende
mededeling dat we niet kunnen uitvaren
vanwege de immense ‘houle’, de
oceaandeining. Als we dicht naar de
waterkant lopen, zien we inderdaad een
ander schouwspel dan de dagen ervoor
en snappen we de beslissing om niet uit
te varen. Het water slaat tegen de rotswanden aan en het water ziet melkerig
wit. Geen ideale duikomstandigheden.
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Ejaculerende zeeappel.

Het interieur van het wrak van de Castel Meur is rijkelijk begroeid met dodemansduim.

Slakje in het zeegras in de haven van Lanvéoc.
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Het gladde
		 wateroppervlak
van de
reflecteert de zon 		
		 scherp in 			
onze ogen

baai

duikstek in Morgat nader verkend.
Een Bretonse duikvakantie is een
bijzonder aangename ervaring, het
onderwaterleven is werkelijk
prachtig, rijk en divers en biedt
vrijwel alles wat je van de Atlantische
Oceaan mag verwachten. De zomer is
het favoriete duikseizoen, maar
onthoud dat het bewonersaantal
ongeveer verdubbeld in de zomer
door de hoeveelheid toeristen. Onze
ervaring met het voorjaar was zeer
positief, mede door het fantastische
weer, hoewel het ons ook een dag
duiken kostte.

Zeedahlia.

Typisch riflandschap met talrijke juweelanemonen.

Zo kan dat het ook gaan in Bretagne.
Moeder natuur heeft veel in te
brengen op het schiereiland. Als op
de Atlantische oceaan een storm
heeft gewoed, kan kilometers
verderop in een baai de overlast zeer
groot zijn en het duiken onmogelijk
worden gemaakt.
Op zich is het geen straf om een
dagje niet te duiken, er is voldoende
boven water te zien en te doen. De
schattige dorpen met prachtige in
oude bouwstijl herstelde landbouwhuisjes, omringd door het glooiiende
groene Bretonse landschap nodigen
uit voor een nadere kennismaking,
afgewisseld met lange wandelingen
langs de weidse rotsige kustlijn en
een glaasje wijn in een Tabacshop
langs de boulevard van een haventje.
De laatste paar dagen hebben we nog
enkele bootduikstekken met prachtig
begroeide rotsen bedoken en de kant-
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Harlekijnslak (Polycereae quadrilineata).

Steenbolken en dodemansduim op het wrak van de Castel Meur.

Praktische INFORMATIE

De hond kan ook mee.

Typisch Bretons landschap.

Restanten van oude vissersboten in de haven van Camaret.

Reis: Auto
Beste reisperiode: Vanaf het voorjaar tot en met
september.
Visum: Nee
Vaccinaties: Nee
Verblijf: Kamperen of een vakantiehuisjes
Taal: Frans, Bretons en in het duikcentrum wordt
ook Engels gesproken.
Klimaat: Vergelijkbaar met Nederland
Watertemperatuur: 12-17 graden.
Eten en drinken: Alles wat je thuis ook kunt
krijgen. Bretonse specialiteit zijn crepes.
Valuta: Euro
Elektriciteit: 220 Volt, normale stekker
Tijdverschil: Nee
Wat is er te zien: Alles wat je van een
Noordwest-Atlantische onderwaterbiotoop mag
verwachten, wrakken
Boven water: Surfen, wandelroutes langs de kust,
autoritjes, vissen, Bezoek aan Brest of Quimper.
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