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IJsland

Duiken tussen
de continenten

Grenzend aan de poolcirkel, daar waar de MiddenAtlantische rug boven de zeespiegel uitrijst, ligt het land
van ijs en vuur: IJsland. Boven de waterspiegel lijkt het
land niet van deze wereld door de vele geothermische
activiteit. Is dit een voorbode voor een bizar onderwaterlandschap? DuikMagazine ging dat ontdekken.
Tekst: Arine Maat • Foto’s: Udo van Dongen
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Jökulsárlón is het bekendste en grootste gletsjermeer in IJsland.

Na een korte vliegreis landen we rustig op
de IJslandse bodem en worden begroet
door een onverwacht strak blauwe lucht.
Aan de overzijde van de baai waar we
staan, zien we aan de horizon de
contouren van een gletsjer: de
Snæfellsjökull. De toon is gezet voor de
uitersten van moeder natuur die we zullen
gaan aanschouwen. Dit wordt een veelbelovende week!

Koud helder water
De volgende ochtend worden we bij ons
hotel in Reykjavik opgehaald door
Tobias Klose van Duikcentrum DIVE.IS.
Hij organiseert diverse duiktours, waarin
de verschillende facetten van het unieke
duiken in IJsland zijn verwerkt. Het is
een spontane ontmoeting, wat veel
goeds beloofd voor de komende dagen,
waarin we behoorlijk intensief met
elkaar zullen omgaan.
Als we onze spullen hebben ingeladen,
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rijden we naar het Nationaal Park
Þingvellir (spreek uit thingwetlir), ongeveer
een uur rijden ten noordoosten van
Reykjavik. Þingvellir is de laagvlakte waar
de Midden-Atlantische Oceaanrug zichtbaar aan de oppervlakte komt.
De laagvlakte is de scheidingslijn tussen
het Noord-Amerikaanse en het Europese
continent. Hier drijft IJsland door tectonische bewegingen schoksgewijs met een
gemiddelde snelheid van één á twee centimeter per jaar uit elkaar, waar diverse fenomenen van getuigen: diepe kloven gevuld
met zeer koud en helder water vanuit
ondergrondse waterbronnen, kloven,
barsten, watervallen, verzakkingen en
breukvlakken die eindigen in het grootste
natuurlijke meer van IJsland. Het overgrote
deel van de laagvlaktebodem is ook nog
eens overwoekerd met lavagesteente,
afkomstig uit de nabijgelegen vulkaan, wat
apart begroeid is met diverse mossen.
Þingvellir is niet alleen een bijzondere

geologische plek, voor de IJslanders is het
ook de plek waar de historie van IJsland
begon. In het jaar 930 besloten de nakomelingen van de stichter Þingvellir aan te
wijzen als de ontmoetingsplaats waar
grondeigenaren, boeren, krijgslieden en
handeldrijvers iedere zomer bijeenkwamen
om recht te spreken, onderlinge vetes te
beslechten, huwelijksverbonden aan te
gaan, nieuwe wetten aan te gaan en allerlei
zaken te doen. Þingvellir is hierdoor altijd
de plek gebleven waar de onafhankelijkheid, het duizendjarig bestaan en andere
jubilea massaal worden gevierd.

Godafoss, de waterval waarin alle oude goden verdronken
werden toen de IJslanders Christelijk werden.

Oud en Nieuw
Met dit alles in onze gedachten, genieten
we van het bizarre buitenaardse ruwe landschap. We willen alles zo goed mogelijk in
ons opnemen. Bij een kloof van vijf meter
breed stoppen we. Dit blijkt onze eerste
duikstek te zijn: Silfra.
Silfra is de plek waar de tectonische platen
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Een van IJslands bekendste en meest
indrukwekkende watervallen: Gulfoss.

IJslandse paarden, met op de achtergrond Langjökull,
de op één na grootste gletsjer van IJsland

Extreme belevenissen en
veel te ontdekken
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van de Oude Wereld en de Nieuwe Wereld
daadwerkelijk langzaam uit elkaar drijven.
Het is de enige plek ter wereld waar je al
duikend het Amerikaanse en Europese
continent tegelijkertijd kunt aanraken.
De Silfrakloof wordt gevoed met smeltwater van een verderopgelegen gletsjer.
Dit smeltwater stroomt enkele kilometers
ondergronds door het lavasteen, wat een
goed zuiverend vermogen heeft. Hierdoor
is het water van Silfra drinkbaar, smakelijk en daarnaast behoort het met een
zicht van honderd meter tot ‘s werelds
helderste duikwater.
Voorzichtig kruipt het zonnetje over de
rand van het grijze wolkendek. De hoogste
tijd om het gevoel te ervaren van duiken in
zuivere lucht.
Omdat het water van Silfra van oorsprong
smeltwater is, heeft het het hele jaar een

verkwikkende temperatuur van twee tot
vier graden. Om hier te kunnen duiken
zonder onderkoelingsverschijnselen, is
een droogpak een vereiste. Verder zijn
dikke onderpakken en zeven millimeter
dikke, nauwsluitende wanten ook geen
overbodige luxe.

Tussen continenten
Als we langzaam in het akelig heldere
donkerblauwe water afdalen tussen de
twee continenten, voelt het alsof we zijn
begonnen aan een reis naar het binnenste
van de aarde. Het is onwerkelijk ruimtelijk
en bedreigend om tussen deze immense
donkere rotsen te zweven en rustig op ons
gemak de contouren van de randen van de
Oude en Nieuwe Wereld te aanschouwen.
Er vinden tenslotte vrij regelmatig aardbevingen plaats op IJsland, waarvan we nu

Een uniek
geothermisch
fenomeen wat nog niet
veel mensen
hebben aanschouwd
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even niet willen weten wat de consequenties zouden zijn voor ons als zo’n aardbeving nu zou plaatsvinden. Na ons in het
eerste brede gedeelte volledig te hebben
geacclimatiseerd, gaan we via een smalle
doorgang de loop van deze onderwaterkloof af en laten we ons rustig meevoeren
met de rustig aanhoudende stroming. Het
duikprofiel is een schoolvoorbeeld van een
jojo-duik. We duiken op diepte onder
rotsen, om even verderop door een
ondiepe waterstroom te drijven, waar een
boeiend twinkelend schouwspel is van
rode, witte en gele algen met vreemdsoortige structuren en groene algenslierten die
speels in de stroming hangen. Daarna
duikelen we weer de diepte in.
Dit gaat enkele malen zo door om aan het
eind van de kloof in een brede gigantische
ruimte te komen die men heel toepasselijk
‘de kathedraal’ heeft gedoopt. De ruimte is
omgeven door machtige hoge grijze rotsformaties, waarbij we ons erg nietig voelen.
Zeker als we ‘verse’ rotsblokken op de
bodem zien en beseffen dat deze blokken
hier pas sinds juni liggen toen een heftige
aardbeving de continenten weer iets
dichter bij elkaar bracht en het zicht voor
een paar dagen tot nul werd gereduceerd.
We vervolgen onze duik over de zanderige helling naar boven en zien in de verte
een heel heldere blauwe gloed in het
water opdoemen. Dit moet de kleine
lagune zijn waar onze duik zal eindigen.
Door de helderheid van het water en de
schittering van de zandbodem lijkt het of
we in een brandschoon tropisch
zwembad zweven. Helaas is de temperatuur van het water niet zo weldadig als in
de tropen. Vandaar dat we na een klein
uur de duik afronden, ondanks de bijzondere atmosfeer onder water.
In de kloof Silfra kun je velerlei soorten
duiken doen. De meer avontuurlijke (grot)
duikers komen hier goed aan hun trekken
door bijvoorbeeld door de nauwe doorgangen te zwemmen.

Uniek geothermisch fenomeen
Dat IJsland gevormd is door vulkanische
activiteit, is bekend bij de meeste mensen.
De beroemdste uiting van de vulkanische
activiteit zijn waarschijnlijk de diverse
geisers die zich op het eiland bevinden,

Een rotsblok dat bij de meest recente aardbeving in de
Silfrakloof naar beneden stortte.

We willen niet weten de
consequenties zouden zijn
als zo’n a
 ardbeving nu zou
plaatsvinden

waarvan Geysir en de ernaast gelegen
Strokur de bekendsten zijn. Bij een reis
door IJsland mag een bezoek hieraan uiteraard niet ontbreken. Voor duikende bezoekers van IJsland is er een ander uniek
geothermisch fenomeen wat nog niet veel
mensen hebben mogen aanschouwen. In

het grootste noordelijke fjord Eyjafjörður
bij Akureyri zijn warmwaterbronnen
ontdekt op zeventig meter diepte. Het
warme mineraalrijke water dat uit deze
onderzeese bronnen naar boven sijpelt,
komt in aanraking met het koude zeewater
en koelt af, waardoor de opgeloste zwavel-

en calciummineralen neerslaan. Dit neerslaan gebeurt al eeuwen en hierdoor heeft
zich een enorme ‘schoorsteen’ van mineralen gevormd die tot vijftien meter onder
het wateroppervlak reikt. Nog altijd groeit
deze schoorsteen (in het IJslands Strýtan
genaamd) door, want er stroomt nog steeds
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Algeme informatie

Het is onwerkelijk
ruimtelijk en
bedreigend om
tussen deze
immense donkere
rotsen te zweven

In het brakke water van Bjarngnagja is
een tijdlang zonder succes gepoogd kabeljauw te kweken.
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heet water in de koude fjord. Wie weet
bereikt hij ooit nog de oppervlakte, waardoor er weer een eiland voor de kust van
IJsland groeit, net zoals het eiland Surtsey
dat tussen 1963 en 1967 aan de zuidkust
van IJsland tijdens een onderzeese
vulkaanuitbarsting ontstond.

Onderzeese schoorsteen
Doordat Strýtan tot een diepte van vijftien meter reikt, is het mogelijk om met
normale duikapparatuur bij dit bijzondere natuurverschijnsel te duiken. We
gaan met een boot de fjord op om bij
deze duikstek te komen. Daar aangekomen springen we het water in. We
volgen een touw dat met mosselen en
kelp begroeid is naar dertig meter diepte,
waar we alleen nog tien meter van de
schoorsteen van zeker vier meter doorsnede verwijderd zijn. Omhoogkijkend
zien we Strýtan als een scherpe pinnacle
in vol ornaat smaller worden in het
groene water. Wederom een bizar
schouwspel wat zijn weerga niet kent.
Met name doordat we weten dat dit zo’n
unieke duikstek is, waar in totaal nog
geen honderd duikers zijn geweest. Het is
de enige onderwatergeiser ter wereld die
met normale duikapparatuur te beduiken
is. Uitgerekend wij duiken al cirkelend
om de gevormde schoorsteen heen. Her
en der zien we thermocline, veroorzaakt
door het warme water wat vrijkomt in het
koude fjordwater, de watertemperatuur
nabij de schoorsteen is ook enkele graden
hoger. De zwavel die met het warme
water meekomt, is afgezet tegen de wand,

Verblijf: IJsland Tours regelt hotel- en andere arrangementen. Info: www.ijslandtours.nl
Duiken: Via het duikcentrum Dive.is worden duiken op diverse locaties verzorgd.
Info: www.DIVE.is
Vliegen: Iceland Express vliegt van juni tot en met augustus vanuit Eindhoven tweemaal per
week naar Reykjavik. De vlucht duurt een kleine drie uur en is online te boeken via
www.icelandexpress.com
Valuta: Eén euro is circa 130 IJslandse kronen (ISK) waard. De koers is variabel. Er kan vaak
met de normale pinpas worden betaald in winkels en restaurants. Creditcards worden overal
algemeen geaccepteerd.
Visa: Er is geen visum nodig.
Electriciteit: 220 Volt, de stekkers zijn hetzelfde als in Nederland en België.
Eten en drinken: Overal zijn allerlei restaurants te vinden en de prijzen tijdens ons verblijf waren
min of meer vergelijkbaar met Nederland. In sommige restaurants wordt (voornamelijk voor
toeristen) nog walvisvlees geserveerd. Koud water uit de kraan is drinkbaar, warm water is
veelal direct uit warme aardlagen afkomstig en ruikt derhalve enigszins naar rotte eieren.
Kamperen: Mocht je graag kamperen dan is dat in IJsland heel goed mogelijk. Let wel: wildkamperen is niet toegestaan, maar er zijn veel campings door heel het land waar je goedkoop
je tent kunt opzetten.
Telefonie en internet: Op de meeste bevolkte plaatsen ken met de mobiele telefoon gewoon
worden gebeld. In veel café’s en restaurants in Reykjavik is gratis draadloos internet.
Andere attracties:
• vanaf de rondweg om het eiland zijn de voornaamste attracties prima te bezoeken, maar
om het ruige land optimaal te beleven, moet je erop uitgaan met de 4WD;
• paardrijden: veel mensen gaan naar IJsland om paard te rijden;
• allerlei buitensporten zoals bijvoorbeeld: wandelen, (ijswand)klimmen, fietsen;
• sneeuwscooter rijden;
• the Blue Lagoon, een natuurlijk warm bad;
• Whale Watching, tijdens de zomermaanden wordt er dagelijks vanuit Reykjavik en
Akureyri uitgevaren om diverse walvissoorten te spotten.

waar geen begroeiing mogelijk lijkt. Toch
is de duikstek wel levendig. Regelmatig
cirkelen er scholen koolvis om ons heen,
maar ook ribkwallen en kompaskwallen.
Op de wand zelf leven diverse hydroïdpoliepen, naaktslakken en natuurlijk het
nodige kelp/zeewier.
De tweede duikstek in dit fjord bevindt
zich op een half uur varen van Strýtan en
heet Little Strýtan. Zoals de naam al doet
vermoeden, is dit een kleine variant van

wat we eerder zagen maar dan op twintig
meter diepte, die recentelijk een aanwas
heeft veroorzaakt van een paar meter.
Deze duikstek blijkt werkelijk opvallend
levendig, we struikelen na een paar
minuten al over verschillende mooie
naaktslakken, mosdiertjes en zelfs een
zeewolf komt ons begroeten. Om eventuele koude handen tijdens deze duik te
warmen, kunnen we onze wanten
uittrekken en onze handen in de opstij-
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gende warme waterstroom steken. Helaas
nadert de nultijd. Met rasse schreden en
spijt nemen we afscheid van deze unieke
rijke duikstek.

Zuiderlijke golfstroom
Omdat IJsland middenin de warme
golfstroom ligt, is het klimaat in de zomer
goed te doen. De watertemperatuur van
het oceaanwater ten zuidwesten van
Reykjavik is vrij hoog; rond de dertien
graden. Hierdoor is het onderwaterleven
vrij divers en laat het zich prima vergelijken
met dat van bijvoorbeeld Noorwegen en
Ierland. We hebben een aantal duiken in
de oceaan gedaan en ondanks het niet al te
fantastische zicht van enkele meters,
hebben we enorm genoten van een min of
meer bekend koudwaterlandschap: kelpwouden op rotsen vol met allerlei leven
met dodemansduimen, korstvormende
sponzen, tubularia, naaktslakken en spectaculairder: zeewolven en zeeduivels, toch
wel diersoorten waar je normaal gesproken
goed naar moet zoeken.

Zeeduivel (Lopius piscatorius).

Avontuur
Niet alleen het duiken op IJsland is anders
dan in de rest van de wereld: een trip naar
IJsland lijkt eigenlijk meer op een reis naar
een andere planeet. Het is een eiland met
een weidsheid, ruwheid en verlatenheid die
zich nog het best laat omschrijven als desolaat. Tussen de duiken door raak je niet
uitgekeken op de landschappelijke
extremen die IJsland te bieden heeft: ontelbare watervallen, waarvan Godafoss en
Gullfoss wel het meest indrukwekkend
zijn. In het noorden de walgelijke stank uit
het binnenste van de aarde bij Námafjall,
het sprookjesachtige sfeertje van Myvatn,
een meer met pseudokraters die ontstaan
zijn als gevolg van vulkanische erupties. In
het zuiden de uitgestrektheid van ‘s lands
grootste gletsjer Vatnajökull (groter dan alle
gletsjers van de Alpen en Noorwegen bij
elkaar), die verbonden is met de Atlantische
oceaan door Jökulsárlón, een meer waarin
talloze ijsbergen drijven die afkomstig zijn
van de afbrokkelende gletsjer.
Kortom, de extreme belevenissen houden
niet op, er is zo veel te ontdekken in IJsland
dat een week niet genoeg is om alles te
kunnen zien, laat staan te beleven.

Zeewolf (Anarhichas lupus).

Harlekijnslakken
(Polycereae
faroensis).

•

Twee bleke plooislakken (Goniodoris nodosa).
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