Fietsen. Wandelen. Vissen. Golfen. Stuk voor stuk
aantrekkelijke activiteiten die je snel met Ierland a
 ssocieert.
Maar dat het groene land ook de duiker veel te b
 ieden heeft is
minder bekend. Udo van Dongen en Arine Maat doken onder
aan de zuidwestkust en verkenden een fascinerend rijk onderwaterleven.
Tekst: Arine Maat | Foto’s: Udo van Dongen

Fly, drive & dive aan Ierse zuidwestkust

Dierentuin
onder water
Onze duikreis begint in Baltimore, een havendorp

ruige rotskust, strekken zich groene vlaktes uit met

in een beschutte baai op ruim een uur ten zuidwesten

hier en daar een lief wit huisje. Vlakbij een ruïne

van Cork. Baltimore geniet vooral bekendheid als

op Sherkin Island valt de motor stil. Geen paniek,

bestemming voor zeilers en andere waterspor-

duikstek Tonelunga Rock is bereikt. Na een korte

ters maar ook vanwege de ferry naar de eilanden

briefing brengen we onze duikuitrusting in orde.

Cape Clear Island en Sherkin Island. Voor menig

Even later rollen we overboord in het tintelfrisse

kunstenaar en natuurliefhebber vormen beide

water van de Atlantische Oceaan. We dalen gestaag

eilanden een rustige thuishaven. Hier kom je niet

langs een rotswand die is overwoekerd door

voor een bruisend nachtleven. Het geïsoleerd

wuivende kelpbossen. Op ongeveer zeven meter

liggende Sherkin Island staat hoog genoteerd bij

is de begroeiing minder dik en ontvouwt zich een

wandelaars en natuurfreaks vanwege de unieke

bijzonder landschap. De rotswanden zijn rijkelijk

flora en fauna. Rond het eiland kun je ook met

begroeid met dodemansduimen, een koudwater-

regelmaat walvissen spotten. Of duiken. De periode

koraalsoort. Imposant. In Nederlandse wateren

van juni tot en met september is de beste tijd om de

zijn we al blij met een plukje dodemansduim met

onderwaterwereld een bezoek te brengen.

te lange vergroeide poliepen…
Op andere wanden flonkeren juweelanemoontjes
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Flonkerende juweelanemoontjes

in allerlei kleuren. Temidden van dat schitte-

De rubberboot van Aquaventures ploegt zich een

rende paletaan fluorescerende kleurschakeringen,

weg door de hoge deinende golven, op weg naar

danst een tapijt van witte, oranje en grauwgroene

Sherkin en Clear Island. In de verte, boven de

anjelieren waar tussendoor zeekomkommers, >>

Een van de vele met
dodemansduimbegroeide rotsen
bij Fastnet Rock.
Dodemansduim is
een koudwaterkoraalsoort die
soms ook aan de
Nederlandse kust
wordt aangetroffen.

Ierland

Verrassend veelzijdig
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“Attractie onder water:
een scheepswrakkenkerkhof ”

Kowloon Bridge
De Kowloon Bridge is behalve het grootste wrak, ook het jongste
wrak in de regio rond Baltimore. In november 1986 liep het ruim
300 meter lange vrachtschip onder barre weersomstandigheden
op de klippen van rotsgroep The Stags. Het schip kapseisde en
de lading ging verloren, maar de bemanning kon gelukkig worden
gered.
Verwoede pogingen om het schip te redden bleken tevergeefs,
het schip vond zijn uiteindelijke bestemming op een zompige
diepte van 35 meter. Tot voor kort hield het wrak zich staande
tegen de sterke oceaanstromingen. De voorboeg stond lange
tijd fier omhoog, waardoor het een mooie duik was. De boeg
heeft het gevecht met de krachten van de zee verloren en is
grotendeels naar de zeebodem gezonken, waardoor het een
compleet nieuwe duikplaats is geworden.
Op een zonnige dag met goed zicht volgen we ’s ochtends met
de hoogwaterkentering langzaam het touw de groene Atlantische diepte in. Op ongeveer 25 meter ontwaren we de eerste
schim van het immense wrak van de Kowloon Bridge. Door de
enorme omvang is het onmogelijk om het wrak in een duik
geheel te verkennen. Het wrak is rijkelijk begroeid met anjelieren,
dodemansduimen en tubularia. Op de wanden wemelt het van
naaktslakken. Bij het zwemmen door één van de zes gigantische
compartimenten, zien we dat de bodem bezaaid ligt met bolletjes
ijzererts. Het onderwaterleven weet zich kennelijk geen raad
met deze lading, want er groeit werkelijk niets op de ijzererts.
Andere objecten zijn juist volop begroeid met kolonievormende
zakpijpen en anjelieren, waardoor er verrassend mooie stillevens
en doorkijkjes opduiken in de laadruime. Het sfeertje is sinister
en desolaat, zoals bij de meeste koudwaterwrakken. Helaas
roept de realiteit ons terug, het wrak ligt te diep om hier langdurig te kunnen wegdromen.

Een jonge zeehond bij de Kedges Rock, een hondshaaitje bij Valentia Island en fluorescerende
juweelanemonen die onder vrijwel elke rots groeien.

naaktslakken, zeesterren, kreeften en

Bridge (zie kader) zijn gemakkelijk te

sierlijke spinkrabben zichtbaar zijn.

bereiken. De U -260 heeft ogenschijnlijk

Een enorme dierentuin onder water, een

vrij weinig schade ondervonden: zelfs

walhalla voor verwende duikers. Onze

de periscoop schijnt nog intact te zijn.

verrassende eerste duik in het prachtige
blauwgroene Atlantische water duurt

Zeehonden en dolfijnen

een uur. We kunnen niet wachten op het

Voor beginnende duikers biedt Balti-

volgende avontuur onderwater.

more een bijzondere duikplaats: de
Oostzijde van de Kedges Rock huis-

Scheepswrakkenkerkhof

vest een vaste kolonie van zo’n dertig

Baltimore is een ideale uitvalbasis voor

zeehonden. Sommige zeehonden zijn

wie aan dit deel van de Ierse kust wil

zo nieuwsgierig dat ze zelfs duikers

duiken. Rondom de naburige eilanden

opzoeken. Ook wij mogen op deze plaats

is met het onstuimige weer altijd wel

duiken. We hebben geluk dat we een

een duikstek te vinden die redelijk in de

paar jonge robben zien, maar ze hebben

luwte ligt. Bovendien biedt Baltimore

kennelijk een schuwe dag. Behalve

een andere attractie onder water: een

de zeehondjes herbergt dit deel ook

scheepswrakkenkerkhof! De zeebodem

een prachtig rif boordevol dodemans-

ligt bezaaid met wrakken waarvan

duimen, anjelieren, juweelanemonen

sommigen

en zeedahlia’s.

verbazingwekkend

goed

intact zijn, terwijl anderen verbrok-

Vanuit Baltimore is de spectaculairste

keld over de bodem liggen. Beroemde

duikplaats

wrakken, zoals de U-260 en ’s werelds

Rock, Ierlands meest zuidelijke stukje

grootste te beduiken wrak, de Kowloon

grondgebied. Zoals de naam al doet

waarschijnlijk

Fastnet

Een noordzeekrab
temidden van dodemansduim, anjelieren
en juweelanemonen.
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Het wrak van
Kowloon Bridge.

Bray Head, Valentia Island

Ierland

Dierentuin onder water
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High Res beeld
nog downloaden!!!!

Fungi? Dol fijn!
Het schiereiland Dingle mag zich verheugen in opmerkelijk natuurschoon, zoals de
Connorbergpas en Inch, het – volgens velen – mooiste strand van Ierland. Maar deze
spectaculaire creaties van Moeder Natuur vallen vooral bij kinderen in het niet naast
de meest populaire attractie van Dingle: Fungi. Alle associaties met de verfijnde
Italiaanse keuken ten spijt, Fungi is de naam van een dolfijn. De vis houdt zich al
jaren op in de baai van het kleine vissersdorp Dingle, waarnaar het eiland is vernoemd.
De scherpe speurder vangt al vanuit de haven een glimp op van deze Dingle dolfijn,
maar ook voor de minder geduldige kijker is Fungi van dichtbij te bewonderen via de
speciale Fungi-boot. De omgeving van Dingle leent zich ook perfect voor het spotten
van walvissen en zeehonden.

“Baltimore en de eilandjes voor de kust
liggen in een natuurlijke luwte die gunstig
is voor duikers”

Tory Island
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Zeenaaktslakken met
een haast
exotische
uiterlijk.
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Gweebarra Bay

geen interesse tonen in vreemd uitgedoste mensen…

grote hoeveelheden St.Jacobsschelpen, krabben, platwormen,

de bemanning dankzij onze SMB snel in de gaten waar we

havendorpjes. Ook autorijden door Ierland is een idyllisch

anemonen en ander klein leven: een heerlijke macro-zoekduik.

liggen. Even later zijn we veilig aan boord, na een mooie en

avontuur.

Zo blijkt Ierland een land waar het prima duiken is voor de

(in)spannende duik.

Bij aankomst in Knigthstown-Valencia Island is het druilerige

verwende duiker die eens wat anders wil dan een tropische duik-

weer veranderd in een onstuimige storm: leuk om te bekijken

bestemming. Ook al komt de warme golfstroom langs Ierland,
Keel

Skelligs

vanuit de pub, maar niet om op een boot te zitten en te gaan

Baltimore en de eilandjes voor de kust liggen in een bijna

duiken... We parkeren de duikplannen tijdelijk in de ijskast.

de temperatuur van het water komt niet boven de 14 Clare
graden.
Island

Bangor Erris

Mulrany

Louisburgh

een mooie duikplaats onder een rots waarop zeevogels broeden.

ontwaren we een ruig landschap met uitbundige begroeiing.

voor het duiken bij de meest bekende archipel van Ierland, de

Helaas voor ons, de weersomstandigheden laten deze droom-

Geen wonder: deze duikplaats staat het grootste deel van de

Skelligs. Deze robuuste rotsen in zee oefenen al eeuwen een

duik en een duik op de Skelligs niet toe. In de omgeving van

dag bloot aan sterke stromingen.

grote aantrekkingskracht uit op mensen uit allerlei landen.

Valencia Island hebben we maar op twee plaatsen gedoken: de

Op het grootste van de twee eilanden, Skellig Michael,

Dolus Head en de haven van Knightstown.

Onvolwassen zeeduivel

bevindt zich een klooster dat op de werelderfgoedlijst van

Het zicht is hier, vanwege de meer westelijke ligging, nog

Zwemmend tussen de rostblokken met dodemansduimen zien

UNESCO staat. Behalve dit zeer goed geconserveerde archi-

beter. Prachtig duiken dus! We concentreren ons hier op het

we ineens een vreemd stuk rots: het blijkt een onvolwassen

tectonische hoogstandje uit de zevende eeuw genieten de

macroleven en niet zonder succes: we spotten meer dan acht

zeeduivel (ook wel hengelaarsvis of monkfish genaamd) van

Skelligs ook grote faam vanwege de ruige natuur, waar zich al

verschillende zeenaaktslakken tijdens één duik. Tijdens het

ruim een halve meter. De zeeduivel kan meer dan twee meter

eeuwen flinke populaties papegaaiduikers en Jan-van-Genten

genieten van het uitbundige macroleven worden we zo nu en

lang worden en is waanzinnig goed gecamoufleerd. Zelfs als

hebben gevestigd, terwijl ook een grote zeehondenkolonie

dan opgeschrikt door een voorbij zwemmende hondshaai.

we hem met de fisheyelens bijna aanraken, verroert hij geen

rond het eiland dobbert.

In Knightstown maken we een typische kantduik in het
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En laten we nu eens geluk hebben: dolfijnen! De bemanning

in Ierland gewend zijn. De bodem is zanderig met zeegras!
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zelfs van dwergvinvissen of dolfijnen op weg naar Fastnet.

Baltimore naar Valencia Island. De afwisselende tocht voert
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bezoekers signaleren, zo fluistert de bemanning. Ze reppen

nadert. Door de vele omzwervingen zijn we de weg kwijt en
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met een vuurtoren die sinds 1853 meermalen is opgebouwd

“Robuuste
rotsen in
zee oefenen
al eeuwen
een grote
aantrekkingskracht
uit op
mensen”

Sha
n

vermoeden, bestaat deze plaats uit niets meer dan een rots

Glenties

Crosshaven

Kinsale
25

Courtmacsherry
Old Head of Kinsale

Cork

Harb
o

ur

Ba

