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Jonge zeehond bij Kedge Island.

Hondshaai bij Dolus Head (Valentia Island).

Zeenaaktslak (Polycera faeroensis).

Noordzeekrab die je in Nederland ook
tegen kunt komen maar in Ierland krijg
je er als achtergrond dodemansduim,
anjelieren en juweelanemomen bij.
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Jonge zeeduivel van ongeveer
vijftig centimeter groot.
Volwassen zeeduivels kunnen
twee meter groot worden en
veertig kilogram wegen.

Republiek Ierland, het gastvrije, vulkanische eiland met het
ruige groene landschap, is vooral bekend voor actieve fiets-,
wandel- en visvakanties. Maar dat Ierland de verwende
duiker bijzonder veel te bieden heeft is, afgaande op de
brochures van diverse toeristische instanties, minder bekend.
Kowloon Bridge
Waarom is een raadsel. Nederlanders en Belgen wonen
immers op een steenworp afstand van de Ierse onderwaternatuur die in omvang en kleurenpracht haar gelijke in (sub)
tropische equivalenten vindt.

Tekst en foto’s: Arine Maat en Udo van Dongen

De duikreis naar Ierland begint in
Baltimore. Het dorp grenst aan een luw
gelegen baai; op ruim een uur rijden ten
zuidwesten van Cork. Baltimore is vooral
bekend als bestemming voor zeilers en
andere watersporters maar ook vanwege
de ferry naar de nabij gelegen eilanden
Cape Clear Island en Sherkin Island. Er
zijn diverse redenen te verzinnen om
Cape Clear Island en Sherkin Island met
een bezoek te vereren: zij vormen een
rustige thuishaven voor menig kunstenaar en natuurliefhebber. Luxe en een
druk uitgaansleven hoef je er niet te
verwachten. Als je daarvan houdt, doe je
er beter aan op het vaste land te blijven.
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Sherkin Island is de favoriete bestemming
voor wandelaars en natuurliefhebbers. De
geïsoleerde ligging garandeert een unieke
flora en fauna. Het eiland staat ook
bekend als een plek waar met regelmaat
walvissen worden gespot.

Uitbundigheid
De RIB van Aquaventures ploegt zich een
weg door de redelijk hoge deiningsgolven
waardoor we de prachtige kustlijn van
Sherkin en Clear Island kunnen bekijken.
Het uitzicht is magnifiek. Boven de ruige
rotskust strekken zich groene vlaktes uit
met hier en daar een lief wit huisje. In de
nabijheid van een ruïne op Sherkin Island

valt de motor stil: duikstek Tonelunga
Rock is bereikt. Na een korte briefing
brengen we onze duikuitrusting in orde
en rollen overboord in het frisse water
van de Atlantische Oceaan. De gestage
daling voert langs een rotswand, overdekt
met wuivende kelpbossen. Op een diepte
van ongeveer zeven meter wordt de
begroeiing van de kelp minder dik en
ontvouwt zich een bijzonder landschap.
De rotswanden zijn rijk begroeid met
uitstaande dodemansduimen; een
prachtig en imposant gezicht. Het geeft je
te denken over onze trots; over de aanwezigheid van dodemansduim in de
Nederlandse wateren. Vaak gaat het om

De Kowloon Bridge is behalve het grootste wrak ook het jongste wrak in de regio rond
Baltimore. In november 1986 is het ruim driehonderd meter lange vrachtschip onder
barre weersomstandigheden op The Stags, een rotsgroep, gevaren waarbij het gehele
schip en de lading verloren is gegaan. De bemanning is gelukkig gered. Er zijn nog
pogingen gedaan om het schip te behouden maar tevergeefs. De Kowloon Bridge vond
haar uiteindelijke bestemming op een diepte van circa 35 meter. Tot voor kort heeft het
wrak zich staande gehouden tegen de sterke oceaanstromingen, al ontstonden er al de
nodige scheuren. Enkele maanden geleden stond de voorboeg nog fier omhoog, waardoor het een mooie duik van zes tot 36 meter diepte bood. De boeg moest het gevecht
met de krachten van de zee echter opgeven en is grotendeels op de zeebodem terecht
gekomen, waardoor een compleet nieuwe duikplaats is ontstaan. Wanneer we ’s
ochtend met de hoogwater kentering langzaam het touw in de groene Atlantische diepte
volgen, ontwaren we op ongeveer 25 meter de eerste schim van het immense wrak van
de Kowloon Bridge. Het is een zonnige dag en het zicht is goed. We krijgen een goede
indruk over de immense omvang van het wrak. Het is onmogelijk om de Kowloon Bridge
in één duik geheel te verkennen. De grootte doet je nauwelijks beseffen dat je op een
wrak duikt. Het zou evengoed een groot rif kunnen zijn. Het wrak is rijkelijk begroeid
met anjelieren, dodemansduimen en tubularia, dat vele naaktslakken aantrekt. De
wanden zitten vol; ook met eieren. Als we door één van de zes gigantisch grote compartimenten naar binnen zwemmen, zien we dat het er helemaal vol ligt met bolletjes ijzererts. Het leven onderwater weet zich kennelijk geen raad met de lading, want er groeit
werkelijk niets op. De objecten die verspreid op de lading liggen, zijn wel volop begroeid
met kolonievormende zakpijpen en anjelieren, waardoor er verrassend mooie stillevens
en doorkijkjes in de laadruime zijn ontstaan. De sfeer in de Kowloon Bridge is sinister en
desolaat, zoals bij de meeste koudwaterwrakken.
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Het meest zuidelijke punt van Republiek
Ierland, de vuurtoren van Fastnet.

Republiek Ierland
• Informatie
Op de officiële website van het Iers Verkeersbureau is een enorme hoeveelheid aan
bruikbare informatie te vinden voor een vakantie naar Ierland: www.ierland.nl
• Baltimore
Gelegen op anderhalf uur rijden van Vliegveld Cork. Duikwinkel en duikcentrum
Aquaventures: duiken met zodiac of comfortabele hardboat. De keuze van het vaartuig is
afhankelijk van het aantal duikers. The Stone House B&B voorziet je elke dag van een heerlijk ontbijt met versgebakken brood. Voor boekingen en informatie: www.aquaventures.ie
• Valentia Island en Skelligs
Duikcentrum Valentia Island Sea Sports, in de haven van Knightstown. Duiken met zodiac
of comfortabele hardboat. De keuze van het vaartuig is afhankelijk van de duikbestemming. Info: www.divevalentia.ie. B&B is te verkrijgen in The Spring Acre, Knightstown.
• Cork
Als geslaagde afsluiter van een koudwater-duikvakantie, kan je jezelf niet beter verwennen
dan de laatste nacht in een luxueus hotel te verblijven; met de mogelijkheid een bezoek te
brengen aan een inhouse-Sauna/ Wellnesscentrum met gebruik van zwembad. Het
Kingsley Hotel in Cork biedt deze mogelijkheden. Info: www.kingsleyhotel.ie
• Reizen
Vlucht: dagelijks vliegt Aerlingus vanaf Amsterdam rechtstreeks naar Cork-Ierland.
Vluchten boek je eenvoudig online via www.aerlingus.com. De prijs voor een enkele
vlucht bedraagt tussen de 46 en 120 euro en tegen bijbetaling van dertig euro per enkele
reis mag je duikspullen tot dertig kilogram extra meenemen. Auto: Een auto is onontbeerlijk in Ierland als je meerdere duikplekken wil bezoeken en je vrijheid wilt behouden.
Let op: ook in Ierland rijden ze aan de linkerkant van de weg. Info: www.Europcar.nl
• Electriciteit
Houd er rekening mee dat in Ierland drietands-stopcontacten in gebruik zijn. Tip: Bij de
ANWB kan je een reisset met diverse internationale stekkers aanschaffen.
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Dierentuin onder
de Ierse golven
enkele kleine plukjes dodemansduim met
te lange vergroeide poliepen. Op andere
wanden doen de juweelanemoontjes in
allerlei kleuren hun best de andere kleur
te verdringen. Het palet van fluorescerende kleurschakeringen schittert.
Juweelanemoontjes planten zich voort
door knopvorming waardoor alle nakomelingen in elkaars omgeving direct
ontstaan uit hun buurman. Zij hebben
dan ook dezelfde kleur. De anjelieren, die
weer andere delen van wanden tot hun
leefgebied hebben uitgeroepen, vormen
een dikke begroeiing in wit, oranje en
grauw groen. Uiteraard bevindt zich
tussen deze tapijten van dodemansduimen, juweelanemonen en anjelieren
nog voldoende ander leven: zeekomkommers, een diversiteit aan zeenaaktslakken,
zeesterren, korstvormende en doorzichtige zakpijpen, kreeften en grote sierlijke
spinkrabben. Je raakt niet uitgekeken op
de enorme dierentuin die zich onder
water bevindt. In Nederland hebben we af
en toe het genoegen een zeedahlia te zien
en zodra bekend is waar er één is gesignaleerd, breekt onder sommige duikers
een gekte uit. In Ierland zijn deze dieren
zo algemeen dat ze op sommige plaatsen
tapijten vormen. Onze honger naar
zeedahlia’s is voorlopig wel even gestild...
Na bijna een uur besluiten we langzaam
op te stijgen. Tijdens de veiligheidsstop
hangen we boven de wuivende kelpwouden en laten in gedachten die verrassende eerste duik in het prachtige blauwgroene Atlantische water nog een keer de
revue passeren. Laat de volgende duiken
maar komen!

gemakkelijk met een RIB te bereiken. De
U-260 geniet al reputatie omdat het
gevaarte ogenschijnlijk vrij weinig schade
opliep. Zelfs de periscoop schijnt nog
intact te zijn. En de tweede is gewoonweg
de grootste, dus interessant.

Zeehonden
Voor beginnende duikers biedt Baltimore
een wel hele speciale duikplaats: de oostzijde van de Kedges Rock. Er is een vaste
kolonie zeehonden van circa dertig exemplaren gehuisvest. Ze zijn in sommige
gevallen erg nieuwsgierig en zoeken, als je
gelukt hebt, de duikers zelfs op. Wij
behoren niet meer tot de groep beginnende duikers, maar mogen toch nabij

Kedges Rock duiken en hebben het geluk
een paar jonge robben onderwater te
kunnen zien. Helaas zijn ze vandaag een
beetje schuw. De duikstek blijkt ook nog
eens een prachtig rif te herbergen.
Dodemansduimen, zeeanjelieren,
juweelanemonen en zeedahlia’s lijken
hier nog rijker te groeien dan op elke
andere plaats die we tot dusver in Ierland
hebben gezien.

Fastnet Rock
De spectaculairste duikplaats die vanuit
Baltimore met regelmaat wordt bedoken,
is waarschijnlijk Fastnet Rock, des
Ierlands meest zuidelijke stuk grondgebied. Het betreft een rots waarop zich een

vuurtoren bevindt die sinds 1853 een
aantal keren opnieuw is opgebouwd. De
vuurtoren die momenteel nog steeds in
gebruik is, dateert uit begin vorige eeuw.
Het is 10.00 uur in de ochtend. We varen
langs de meest westelijke punt van Cape
Clear Island, op weg naar Fastnet Rock.
We komen nu vol op zee en moeten goed
in de gaten houden of we bijzondere
dieren kunnen signaleren. Eerder werden
er dwergvinvissen of dolfijnen gezien op
weg naar Fastnet. En ja hoor, we hebben
geluk: dolfijnen! De bemanning verzekert
ons dat het geen zin heeft om het water
in te springen. Nog maar zelden werden
ze in dit gebied onder water gezien en
omdat het wilde dolfijnen betreft, zijn ze

Scheepswrakkenkerkhof
Baltimore is een ideale uitvalbasis voor
het beduiken van de Ierse kust. Rondom
de naburige eilanden is in het onstuimige
Ierse weer altijd een luwe duikstek te
vinden. De zeebodem rond Baltimore
herbergt tevens een wrakkenkerkhof. Het
gebied ligt bezaaid met scheepswrakken
waarvan sommige nog goed intact zijn.
Van andere liggen de onderdelen
verspreid over de zeebodem. Enkele
beroemde wrakken, waaronder de U-260
en ’s werelds grootste te beduiken wrak,
de Kowloon Bridge zijn vanuit Baltimore

Restanten van het scheepswrak van de
Alondra, een stoomschip dat begin vorige
eeuw nabij Kedge Island verging.
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gewoonweg niet geïnteresseerd in vreemd
uitgedoste mensen. Eenmaal aangekomen bij Fastnet springen we zo snel
mogelijk overboord omdat duiken op de
kentering hier een absolute vereiste is, net
zoals het meenemen van een SMB. Het
landschap onder het wateroppervlak is
ruig met een zeer uitbundige begroeiing.
Eigenlijk hadden we ook niet iets anders
verwacht want Fastnet Rock staat het
grootste deel van de dag bloot aan sterke
stromingen. Zwemmend tussen de rostblokken met dodemansduimen verrijst
ineens een erg vreemde rots. Het blijkt
echter geen rots te zijn maar een nog niet
volgroeide zeeduivel, ook wel
hengelaarsvis of monkfish genoemd. Het
dier meet ruim een halve meter en is
waanzinnig goed gecamoufleerd. Zelfs
als we de domepoort van de fisheyelens
bijna tegen hem aanzetten, verroert hij
geen vin. Kennelijk is de zeeduivel nog
steeds in de veronderstelling dat we hem
niet in de smiezen hebben. Of zou hij
dan toch weten dat we geen kwaad in de
zin hebben?
Inmiddels is de stroming aardig op
komen zetten en nadert de nultijd weer.
Door de vele omzwervingen zijn we de
weg kwijtgeraakt en besluiten we een
vrije opstijging te maken. Vol in de stroming komen we ver van de vuurtoren
boven water. Gelukkig heeft de bemanning van Aquaventures dankzij onze
SMB snel in de gaten waar we liggen en
al gauw klimmen we weer veilig aan
boord. Al met al een mooie duik maar
ook wel een beetje spannend.

Skelligs
Doordat Baltimore en de eilandjes voor
de kust in de luwte liggen, is het vrijwel
altijd mogelijk om erop uit te gaan voor
een duik, ongeacht uit welke richting de
veelal harde oceaanwind waait.
Helaas zijn we op de tweede bestemming
van onze duikreis naar Ierland, Valentia
Island, meer afhankelijk van het humeur
van de weergoden. Valentia Island/
Knightstown is het vertrekpunt voor het
duiken bij de meest bekende archipel van
Ierland, de Skelligs. Deze rotsen in zee
oefenen al eeuwen een grote aantrekkingskracht uit op mensen uit allerlei landen. Op
het grootste van de twee eilanden, Skellig
Michael, staat een klooster dat in de
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UNESCO werelderfgoedlijst is opgenomen. Behalve dit zeer goed geconserveerde architectonische hoogstandje uit de
zevende eeuw zijn de Skelligs ook beroemd
vanwege de ruige natuur. Je vindt er grote
populaties met papegaaiduikers, Jan-vanGenten en een grote zeehondenkolonie. Ze
zitter er al eeuwen.
Op een druilerige dag rijden wij de prachtige route van Baltimore naar Valentia
Island. De afwisselende tocht voert over
hoge ruige bergpassen, langs strand, over
lieflijke smalle landwegen en door pittoreske historische havendorpjes. Een
autorit door Republiek Ierland is een
waar genot! Het druilerige weer is bij
aankomst in Knigthstown-Valentia Island

Baltimore alleen nog maar groothoekfoto’s hebben gemaakt, besluiten we nu
het macroleven vast te leggen en niet
zonder succes. We spotten meer dan acht
verschillende zeenaaktslakken tijdens één
duik. Aan interessante macro-onderwerpen is absoluut geen gebrek! Net als
op alle andere duikplaatsen die we in
Ierland hebben bezocht. Tijdens het
genieten van het uitbundige macroleven
worden we zo nu en dan opgeschrikt
door een voorbij zwemmende hondshaai.
In Knightstown maken we een typische
kantduik in het haventje. Het duiken in
de haven lijkt in niets op het duiken zoals

De zeebodem rondom Baltimore
ligt bezaaid met scheepswrakken
Een gewone spinkrab van een formaat dat je in
Nederland niet gauw zult tegenkomen.
in stormachtig en onstuimig veranderd.
Leuk om het vanaf het land te bekijken
maar niet om op een boot te gaan zitten
en te duiken. De eerste dag na aankomst
blijkt het weer niet verbeterd te zijn,
eerder verslechterd, en er wordt wederom
besloten niet te gaan duiken. De volgende
dag zal het weer hopelijk iets beter zijn.

Macroduiken
Het duiken vanuit Knightstown zou het
spectaculairst van heel Ierland moeten
zijn. Eén van de duikplaatsen kenmerkt
zich door de vele zeevogels die op een
rots broeden en heet dan ook The Birds.
Regelmatig valt er een ei naar beneden en
dat trekt allerlei interessant zeeleven aan.
Helaas, de weersomstandigheden laten
een duik niet toe. Feitelijk hebben we
maar op twee plaatsen gedoken in de
omgeving van Valentia Island: de Dolus
Head en de haven van Knightstown.
Eerstgenoemde laat zich redelijk vergelijken met duikplaatsen die je ook vanuit
Baltimore kunt beduiken met het verschil
dat het zicht vanwege de meer westelijke
ligging stukken beter is. Prachtig duiken
dus! Maar omdat we in de omgeving van

we dat tot dusver in Ierland gewend zijn.
De bodem is zanderig met zeegras en
daartussen is het goed grazen! We
worden verrast door de aanwezigheid van
drie verschillende soort kokerwormen.
Vreemd genoeg zijn we op de andere
duikstekken geen kokerwormen tegengekomen. In de haven leven verder grote
hoeveelheden Sint Jacobsschelpen,
krabben, platwormen, anemonen en
ander klein leven. Duiken in de haven
van Knightstown is een heerlijke macrozoekduik, zoals we die in Nederland zo
vaak naar volle tevredenheid doen.

Typisch Iers onderwaterlandschap met kelp en dodemansduimen waar je niet ver voor hoeft te zoeken.

De paarse waaierslak (Flabellina pedata) is een zeenaaktslaksoort die zelden in Nederland voorkomt.

Conclusie
In Ierland is het prima duiken voor de
verwende duiker die eens wat anders wil
dan een tropische duikbestemming.
Ondanks de warme golfstroom is de
temperatuur van het water niet meer dan
veertien graden Celsius. Duiken in
droogpak is dus zeker aan te raden
wanneer je meerdere duiken per dag wilt
doen. Door de golfstroom is de kans
altijd aanwezig op het zien van groot spul,
zoals reuzenhaaien, dwergvinvissen,
maanvissen en dolfijnen.

•
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