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Om de Zeeuwse duikdrukte te ontwijken rond
Hemelvaart, zochten we naar een leuke en andere
(duik)vakantiebestemming met de kampeerauto. Een blik
op de kaart maakte ons nieuwsgierig naar de duikmogelijkheden van het land van Pippi Langkous, luciferhoutjes, muggen en
grote meubelgiganten, maar ook mooie meren en uitgestrekte dennen-

Kullaberg

Fris familieuitje

bossen: Zweden. Bijna niemand noemt het, maar er wordt vermoedelijk wel
gedoken, want enkele grote duikmerken zijn uit dit land afkomstig. Reden te meer
voor DuikMagazine om eens op pad te gaan.
Tekst: Arine Maat • Foto’s: Udo van Dongen

Het plan om met de camper naar Zweden
te gaan was gesmeed, nu was de vraag
alleen nog: waarheen? Enig speurwerk op
het internet bracht ons bij een plek in het
Kattegat die én goed aan te rijden is én
waar het goed duiken zou moeten zijn: het
Nationale Park Kullaberg, gelegen op een
schiereiland in het zuiden van Zweden,
zo’n half uur ten noorden van
Helsingborg, de aankomstplaats van de
ferry vanuit Denemarken.
Tegen de middag komen we aan bij onze
uitvalsbasis; Mölle. Een pittoresk havenplaatsje, gelegen aan de rand van het
natuurpark. Er is een mooie ruim opgezette camping, voorzien van alle
gemakken. Zelfs voor het duikend
toerisme hebben ze een eigen klein duikcentrum, dat ook duiktrips organiseert.

Kleine Zeedahlia’s (Urticina felina) zijn er volop te vinden tussen de algen wanneer je goed zoekt.

Golfbaan
We besluiten om direct het natuurpark in
te gaan. Lichte verwondering onzerzijds
dat we entreegeld moeten betalen. Dit
blijkt echter een symbolisch klein bedrag
te zijn voor de conservatie van het oude
natuurpark met zijn unieke natuur, waaronder enkele zeldzame plantensoorten en
dieren. Een goede reden waaraan we graag
willen bijdragen.
Wat schetst onze verbazing? Na een
prachtige tocht door oud oerbos met
metershoge dikke groene bomen staan we
ineens aan de rand van een strak onderhouden golfbaan! Het hart van het unieke
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Wulk (Buccinum undatum).
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Kiezelstrand bij de Duikstek Ransvik.
natuurgebied is er letterlijk uitgerukt voor
een golfbaan. Het blijkt een van de oudste
golfbanen in Zweden te zijn en ongetwijfeld de mooiste, zo omgeven door dat
prachtige oerbos.

Ransvik

Algen in allerlei kleurschakeringen bij de
duikplaats Arild.

Golven is niet helemaal ons ding en dus
slaan we snel van de hoofdweg af om naar
onze duikstek genaamd Ransvik te gaan.
Dit is een kantduikstek die betrekkelijk
eenvoudig te bereiken is, al is het wel even
een wandelingetje. Via een hoge lange
houten trap kom je op een door grote
rotsblokken omringd lieflijk kiezelstrandje. Daar kun je genieten van een
eventueel warm voorjaarszonnetje met
het uitzicht op de rotskust, waarop zich
nog net een topje van het oerbos laat zien.
Deze ambiance is op zichzelf al genoeg
voor een geslaagde dag. We krijgen er
steeds meer zin in en kleden ons snel om.
Omhangen met duikgereedschap schuifelen we het water in. Eenmaal met
onze hoofden onder water
komen we in een landschap terecht van
vreemdsoortig
gevormde losse
rotsen, volledig
overwoekerd
met velerlei
algen-

soorten. Van laminara tot sla-achtige alg,
in de prachtige kleurschakeringen tussen
fluorescerend geel, groen tot dieprood
bruin. De algen wuiven hun gestage ritme
en we zweven voorbij op zoek naar de
diepte. Het landschap verveelt ons geenszins en al snel zijn onze ogen gewend aan
de wuivende algen en ontwaren we enig
ander leven tussen deze planten. Gewone
en adderzeenaalden zijn hier rijkelijk
aanwezig in alle maten, als ook fuikhoorntjes en alikruikjes.
Het zicht is redelijk en door het grote
verschil in watertemperatuur, zijn er
hevige thermoclines die ons bij het afdalen
lijken te achtervolgen. Als we eindelijk
door de laatste thermocline heen zijn op
zo’n vijftien meter, is de watertemperatuur
van achttien naar vijf graden Celsius
gedaald wat omgekeerd evenredig lijkt te
zijn met het zicht, want dat is hier uitstekend. Het onderwaterleven op deze duikstek is echter niet zo divers als we van
thuis gewend zijn: het leven in de
Grevelingen en de Oosterschelde is rijker
en gevarieerder. Maar de meerwaarde van
Zweden zit hem in de rust en bovenwaternatuur die we in Nederland helaas niet
ervaren. Deze duikstek is leuk genoeg om
een aantal maal te beduiken. Wij hebben
ons niet verveeld onder water en de afterduikpret is heerlijk: loom nippen van een
vers gezet kopje koffie, leunend tegen de
door de zon opgewarmde rotsen en genietend van het ondergaande zonnetje.

Arild

Speurend tussen algen op zoek naar interessant macroleven.

Een lange rechte trap brengt je bij de duikstek.
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Nadat we Ransvik een paar keer
bedoken hebben, komen we tot de
conclusie dat het een wel erg eenzijdig
onderwaterleven is. We informeren bij
het duikcentrum naar mogelijkheden,
maar helaas kunnen we niet met de boot
van het duikcentrum naar meer spectaculaire plaatsen, omdat er niet voldoende
animo zou zijn. Ze verwijzen ons naar
twee andere duikstekken, maar één
daarvan is voor ons een toch een tandje
teveel: je blijkt er een klimuitrusting
voor nodig te hebben en volgens ingewijden schijnt het onderwaterleven
vergelijkbaar met Ransvik te zijn en dus
niet al te boeiend. Daarnaast zijn de risico’s voor decompressieziekte en uitputting wat ons betreft te groot wanneer er
een dergelijke inspanning na een duik
geleverd moet worden. We besluiten om
de makkelijk te bereiken duikstek bij
Arild te vereren met een bezoekje. Dit
prachtige havendorpje is gelegen aan de
noordzijde van het schiereiland met lieflijke huisjes die vrijwel allen als tweede
woning dienen. Het is buiten het
seizoen, dus rustig.

Grote zeenaald (Syngnathus acus).
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De duikstek Arild begint met het de ons
nu zeer bekende dichtbegroeide algenvegetatie. Laverend tussen de rotsen volgen
we de bodem naar de ruimtelijke diepte.
Het zicht is bijzonder goed, waardoor we
van verre de thermocline in de diepte als
een soort donkere halo zien hangen. In
het diepere gedeelte zijn grote steile rotsblokken waar we voedsel aantreffen voor
naaktslakken. We vinden zelfs enkele eiersnoeren. Helaas zijn de naaktslakken
onvindbaar, wellicht doordat het seizoen
nog niet volledig aangebroken is.
Ondanks het gebrek
aan naakt-

slakken, is er wel veel meer leven te zien:
we struikelen over de gewone en adderzeenaalden, daarnaast zijn er veel
krabben, lipvissen en zelfs wat kreeften.
Op de terugweg zweven we over een
heuvellandschap van minimossels wat op
zijn minst een ongebruikelijk beeld geeft.

Actieve vakantie
Het duiken in Kullaberg - Zweden is leuk
om eens te beleven, maar het moet echter
niet je hoofddoel van de vakantie zijn.
Dan zal het duiken je teleurstellen, omdat
het onderwaterleven niet al te divers en
talrijk is. Mogelijke is dit te verklaren door
de grote verschillen in
temperatuur en zoutgehalte; koud en

brak water uit de Oostzee mengt zich in
het Kattegat langs de westkust van
Zweden zeer langzaam met het warmere,
zoutere zeewater uit de Atlantische
Oceaan waardoor op gewezen plekken de
condities gedurende het jaar zeer variabel
zijn. Er is geen getijdestroming, waardoor
er overal thermo- en haloclines zijn die
zich langzaam verplaatsen, waardoor meer
gespecialiseerd onderwaterleven zich hier
niet lijkt te kunnen handhaven.
Voor een actieve (gezins)vakantie biedt
het natuurpark Kullaberg echter veel
mogelijkheden. De dichtbijgelegen
camping is ruim opgezet, schoon en
kindvriendelijk. In het natuurpark kun je
oneindige wandelingen maken door een
overweldigend mooie natuur. Het gehele
schiereiland is blootgesteld aan de soms
zeer krachtige wind, waardoor hoge
geërodeerde rotswanden zijn gevormd.
Op de uiterste punt van het schiereiland
is er de mogelijkheid om een grot te
bezoeken op zeeniveau. De alom aanwezige rotswanden geven een uitdaging voor
iedere actieve fanatieke bergbeklimmer en
dan hebben we natuurlijk de gigantisch
grote golfbaan nog waar iedere golf-liefhebber zijn hart kan ophalen.
Kullaberg is een zeer divers evenementennatuurpark zoals wij die niet kennen
binnen Nederland. Het kan een leuke
vakantiebestemming zijn voor gezinnen
die actief in de natuur willen zijn en eens
wat ander dan de
Ardennen
willen. ●

Noordzeekrab (Cancer pagurus).

Praktische informatie
Verblijf: Wij hebben gekozen om wild te kamperen in Zweden,
omdat dit een van de weinige landen is waar dat nog mag.
Hoe daar te komen: Zeer makkelijk te bereiken met eigen vervoer,
de reisafstand bedraagt wel ruim duizend kilometer.
De kortste route is door Duitsland naar de ferry Puttgarden Rødby en dan door Denemarken naar de ferry van Helsingør Helsingborg in Zweden. Vanuit Helsingborg de kustweg richting
Noorwegen volgen en na een klein uur afslag Kullaberg nemen.
Valuta: Eén euro is bijna tien Zweedse kronen (SEK). 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.
Telefonie en internet: In Zweden kan op de meeste bevolkte
plaatsen met de mobiele telefoon gewoon gebeld worden.

De adderzeenaald (Nerophis ophidion), een veelgeziene vis in het Kattegat.

Ruwe alikruiken (Littorina saxatilis) komen in grote hoeveelheden in de wateren rond Nationaal park Kullaberg.
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