
Blauwdruk voor inrichting duikplaatsen





   Zeeland kan zich nationaal en     internationaal onderscheiden op    
         een aangenaam verblijf in drie     dimensies: op, aan én onder water.
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Voorwoord door René Kiel Zeeland en water zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. En met de grote biodiversiteit van het zoute water horen  
duiken en Zeeland eveneens bij elkaar. Duiken in Zeeland betekent een combinatie van avontuur en natuurbeleving. Om te kunnen duiken, moet de duikplaats ook bereikbaar zijn. Vaak 
is het voor duikers echter behelpen om al dat moois te bereiken. In weer en wind omkleden naast de auto en benenbrekend de waterlijn zien te bereiken, dat zijn beelden die menigeen 
voor zich ziet opdoemen. De één koestert dit beeld als avontuurlijk, anderen zien liever een goed geoutilleerde duikplaats waar de duiker veilig en met plezier te water gaat en waar 
alle faciliteiten aanwezig zijn. Welke eisen stelt een duiker aan de duikplaats? Een werkgroep heeft zich gebogen over de vraag wat wenselijk is voor duikplaatsen in Zeeland. In deze 
blauwdruk tekent zich dat beeld af. Als stap naar de voltooiing daarvan, met de duikplaats als visitekaartje van Zeeland. René Kiel. Voorzitter NOB-commissie “Deltagebied”.
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Grootste kunstmatige 
onderwaterrif ter wereld
De Provincie Zeeland heeft aan de Nederlandse Onderwatersport Bond gevraagd om een masterplan te schrijven, waarin wordt aangegeven hoe 

het ‘product’ duiken voor Zeeland economisch beter kan worden benut. De provincie wil het belang van de onderwatersport verankeren in 

het sociaaleconomisch beleid en heeft de onderwatersport opgenomen in het Provinciaal Sociaal Economisch Beleidsplan voor 2009-2012.
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Alle duiken in Zeeland worden gemaakt op door de mens aangebracht  
substraat: o.a. de voet van de dijken, de pijlers van de Zeelandbrug en wrakken.  
Dat substraat is spectaculair mooi begroeid en kent meer bio-diversiteit dan  
bijvoorbeeld de Middellandse Zee of het Atlantische water. Afhankelijk van het  
seizoen is de dijk onder water bedekt met een tapijt van anemonen, sponzen en  
anjelieren in wit, roze en oranje. Het rif is ook een schuilplaats voor talrijke 
soorten vis, krabben, kreeften en garnalen.

De dijken zorgen er ook voor dat het Zeeuwse duikwater goed is beschut. 
Onafhankelijk van het weer is er altijd wel een plek met rustig water te vinden, 
aan de lijzijde van de dijk. Duikers hoeven ook niet per se met een boot het 
water op om bij de duikplaats te komen. Zeeland biedt, net als bijvoorbeeld 
Bonaire, uitstekende mogelijkheden om van de kant te duiken. Immers, als 
je op de dijk staat, dan sta je op het grootste kunstmatige rif ter wereld.

Zeeland biedt gevarieerd duikwater. Er zijn diepe en ondiepe plekken. 

Er is stromend en stilstaand water. In de Grevelingen, het Veerse Meer en sommige 
plekken in de Oosterschelde kan doorlopend worden gedoken. In de Oosterschelde 
wordt als regel op de stroomkentering gedoken. Dat maakt de Zeeuwse wateren 
geschikt en blijvend interessant voor duikers van allerlei niveaus. Van beginne-
ling die zijn of haar eerste oefenduiken komt maken, tot ervaren duikers die in de 
Oosterschelde een groter beroep komen doen op hun kennis en vaardigheden.

Zeeland biedt goede mogelijkheden voor de integratie van boven- en onderwater-
recreatie. De kernkwaliteiten van Zeeland als stranden, water, landschap, rust en 
ruimte, zijn voor duikers extra redenen om naar Zeeland te komen. Niet-duikende 
familieleden of vrienden komen om diezelfde redenen graag mee voor een verblijf 
in Zeeland. Andersom werkt ook. Een introductieduik kan een spannende dag-
attractie zijn voor niet-duikende gezinnen die rust en ruimte, water en landschap op 
een actieve manier willen verkennen. Zeeland kan zich nationaal en internationaal 
onderscheiden op een aangenaam verblijf in drie dimensies: op, aan én onder water.

 NOB Blauwdruk    1312   NOB Blauwdruk



Toekomstbeeld: Goed duikwater beter benut 
& zo veel moois goed toegankelijk De groei van de duiksport maakt het noodzakelijk dat de faciliteiten voor duikers 

in het algemeen naar een hoger niveau gaan. Tijdens de planperiode wordt de  
verbetering van duikplaatsen doorgezet. Voor de planperiode 2010-2012 worden  
9 duikplaatsen geselecteerd en verbeterd. 

Bij voldoende zicht is een gevarieerde duikstek een aantrekkelijke plaats om te  
verkennen. Een duikstek die niet onmiddellijk is te overzien, die zowel in hoogte  
(het andere buddypaar zit even achter “de heuvel”) als breedte (het andere buddy-
paar zwemt een eindje verderop) enige omvang heeft, heeft de voorkeur. Met name 
de hoogte van een voorwerp is van belang. Tijdens de duik stijgen en dalen, appel-
leert aan de techniek en daarmee de actieve beleving van de sport. Dit alles maakt 
riffen en wrakken – door hun structuur en begroeiing – voor duikers extra interessant.

Tijdens de planperiode worden in het Grevelingenmeer en het Veerse Meer een  
aantal kunstmatige riffen van steen aangelegd. Een rif is gemiddeld vijftig meter 
lang, acht meter breed en vier meter hoog. 

Na 12-12-‘12 zijn op een zonnige voorjaarsdag nergens grote concentraties 
sportduikers op een beperkt aantal locaties te vinden. De groei van de 
onderwaterrecreatie heeft een betere spreiding over de 100 bestaande  
duikplaatsen noodzakelijk gemaakt.

Het duiken concentreert zich van oudsher op de randen van de Zeeuwse 
wateren: de voet van de dijken die een enorm kunstmatig rif vormen. 
Er zijn genoeg plekken met diep en helder water, maar omdat hard substraat 
ontbreekt zijn dat lege zandvlaktes. Een harde ondergrond van breuksteen, 
beton of reefballs maakt het oppervlak van deze duikplaatsen vele malen 
groter. Op drukke duikplaatsen is de oppervlakte hard substraat vergroot. 
Eén locatie kan daardoor een groter aanbod van duikers verwerken.

Duikplezier is evenredig aan het gemak waarmee de duiker bij en in het 
water komt(en er weer uit). Na 12-12-‘12 voelen sportduikers zich een  
oprecht welkome gast in Zeeland. Zo gedragen zij zich ook.
Als onderwaterrecreanten zijn sportduikers vergelijkbaar met wandelaars, 
vogelspotters of kanovaarders in hun beleving van de natuur. 
Hun belangen worden meegewogen bij de inrichting van natuurgebieden. 

De duiksport is volwassen geworden en daarmee toegankelijk voor iedereen. 
Steeds meer vrouwen beoefenen de sport. De leeftijdsopbouw loopt 
van 14 tot 74 jaar. Het aandeel oudere duikers is gegroeid. Steeds meer  
mindervaliden ontdekken dat beperkingen die ze op het land ervaren, 
in de gewichtsloze omgeving onder water voor hen niet gelden. De voor- 
zieningen op de duikplaatsen zijn met deze ontwikkelingen meegegroeid. 

Na 12-12-’12 is het voor een duiker net zo prettig om aan het water te 
komen als voor een zeiler. Verharde paden, een trap over de dijk en een 
vlonder of trap aan de waterkant hebben het in- en uitstappen gemakkelijker  
gemaakt. Aan de landzijde zijn de duikplaatsen ingericht op een aangenamer  
verblijf tussen de duiken door en voor de mensen die aan de kant blijven.  
De grote duikplaatsen hebben het karakter van een volwaardige picknick- 
plaats met toiletvoorzieningen, verlichting, banken en spoelbakken.  
Ze blijken voor meerdere groepen recreanten een welkome voorziening. 
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Bij de voorbereiding en realisatie van de infrastructuur voor duikers zijn veel partijen betrokken. De NOB levert een standaard voor het voorzieningenpakket: een blauwdruk voor de inrichting van een 

duikplaats. In deze blauwdruk wordt uitgegaan van het meest ideale en innovatieve pakket aan infrastructurele maatregelen, boven én onder water. Deze ideale duikplaats (‘toplocatie’) wordt op 

vier plekken gerealiseerd: één op Schouwen-Duiveland, één op Tholen, één op Zuid-Beveland en één op Walcheren. De overige locaties worden ook ontwikkeld, maar niet allemaal tot toplocatie. 

Met de blauwdruk introduceert de NOB een  
sterrensysteem waarmee duikplaatsen worden  
geclassificeerd. De vier toplocaties krijgen vijf sterren.  
De overige locaties krijgen - op basis van criteria voor  
de kwaliteit onder en boven water – tussen één en vier  
sterren. Het aantal sterren wordt in het (online)  
kaartmateriaal en de markering ter plaatse opgenomen. 
      
De prioriteit van de infrastructurele verbetering 
van 9 duiklocaties in de beleidsperiode 2010-2012 
is als volgt:
2010: Anna Jacobapolder (72), Dreischor (4) 
en Wemeldinge (67)
2011: Bergse Diepsluis (81), Gorishoek (78) 
en Polredijk (85)
2012: Zeelandbrug (32) en Veerse Dam (86)
 

Het resultaat is een algemeen inrichtingsplan waarin 
de wensen voor faciliteiten bij duikplaatsen staan. 
Dit inrichtingsplan wordt gebruikt om de negen 
duikplaatsen uit het masterplan ‘Onderwatersport 
in Zeeland’ in te richten. Ook worden deze plan-
nen in een later stadium gebruikt voor de inrichting 
van de overige duikplaatsen uit het masterplan.

Blauwdruk voor uniforme      aanpak Als hotspotlocaties zijn geselecteerd: 
1. Dreischor-gemaal (4)  2. Bergse Diepsluis (81)  3. Wemeldinge (67)  4. Veerse Dam (86)

Fo
to

gr
afi

e:
 N

O
B 

go
og

le
 e

ar
th

De verbetering van duiklocatie Schelphoek (42) is  
afhankelijk van de ontwikkelingen en samenwerking 
met onder andere Staatsbosbeheer. Deze negen duik-
locaties liggen verspreid over de verschillende Zeeuwse 
gemeenten met duikwater. Op twee locaties wordt een 
scheepscasco afgezonken.

Vier duiklocaties worden aangewezen als topduiklocatie  
(5 sterrenniveau) met een hoog (innovatief) voorzieningen- 
niveau. Op deze locaties is al het gemak voorhanden: 
ruime, maar beperkte parkeergelegenheid (dit beperkt het 
aantal duikers onder water, waardoor de kwaliteit van de 
beleving toeneemt), horecavoorzieningen, andere (water)
recreatievoorzieningen, omkleedruimtes, toiletten, spoel-
bakken, kinderopvang, verhuur duikmateriaal, vulstation 
etc. Een precieze omschrijving van de verschillende ster-
renlocaties wordt verderop in deze blauwdruk gegeven.

-
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In de aanloop naar dit boekje is met verschillende belanghebbenden uitgebreid gesproken en 
gediscussieerd. De belanghebbenden zijn in de meeste gevallen als aparte groepen benaderd.  
Op die wijze hebben we getracht de discussie zo zuiver mogelijk te houden met uitkomsten 
uit verschillende gezichtspunten en vakgebieden als resultaat. De rode lijn gedurende het  
project bestond uit een werk- en leesgroep. De werkgroep heeft zich vooral met de uitvoering  
en het vaststellen van de criteria voor inrichting van duikplaatsen bezig gehouden, terwijl 
de leesgroep al het geproduceerde materiaal heeft bekeken en van commentaar voorzien. 

De werk- en leesgroep bestond uit vertegenwoordigers van Nederlandse en Belgische sportduikers, 
startende en ervaren sportduikondernemers en specifieke deskundigen op het gebied van 
veiligheid en voorzieningen voor minder valide duikers.

De verschillende belanghebbenden hebben door middel van een aantal bijeenkomsten hun wensen  
voor de inrichting van duikplaatsen kunnen aangeven. Er zijn thema-avonden georganiseerd,  
wensenlijstjes konden digitaal ingediend worden en er is gesproken met (duik)ondernemers en  
beleidsmakers. Op de volgende pagina’s een overzicht van de wijze waarop we de informatie 
hebben verzameld.
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Thema-avond voor 
Nederlandse en Belgische 
sportduikers in Breda

Sportduikers, de gebruikers van de voorzienigen, 
hebben hun wensen voor de inrichting van duik-
plaatsen kunnen aangeven. Zowel Belgische als 
Nederlandse sportduikers, NOB-leden als niet-
NOB-leden namen deel aan de discussie. 

In groepen hebben de deelnemers zoveel mogelijk 
voorzieningen voor de inrichting van een duikplaats 
kunnen noteren. Per groep is vastgesteld wat de be-
langrijkste voorzieningen zijn. Daarna heeft iedere 
deelnemer maximaal 10 punten mogen verdelen over 
de verschillende wensen om zo aan te geven wat hij 
of zij het belangrijkste vindt voor een duikplaats. 

In de tabel op de volgende pagina zijn de belangrijkste 
voorzieningen weergegeven. Op basis van het aantal 
punten dat door de deelnemers is toegekend, zijn de 
voorzieningen al in volgorde van belangrijkheid  
weergegeven. Tijdens deze bijeenkomst zijn meer voor-
zieningen besproken, maar die hebben het vanuit de  
verschillende groepen niet gehaald tot het overzicht 
met de belangrijkste voorzieningen. Omdat er toch een 
aantal interessante voorzieningen voor de inrichting 
van een hotspotduikplaats genoemd zijn en om volledig 
te zijn, is deze lijst met voorzieningen opgenomen 
in de bijlage.

Op meerdere plaatsen bij  een duikplaats te water kunnen 12

Propere schone parking, WC, wc-papier en afvalmanden 12

Veilig in en uit het water, breuklijn (inclusief laag water).  

Parkeerplaats tot het water. Weinig tot geen trappen  

i.v.m. buggy’s en rolstoelen 11

Brede trap (minimaal 3 meter) met leuning in het midden  

en breed platform onderaan de trap om met meerdere  

duikers vinnen aan en uit te trekken  8

Geasfalteerde parkeerplaats 5

Borden met informatie voor hulpdiensten en over stekinfo,  

dichtstbijzijnde nuttige zaken (Point Of Interest) en  

kompaskoers naar verschillende onderwaterobjecten  3

Wrak op zandbodem (trekt duikers naar nu nog  

oninteressante locatie)  3

Terras om voor, tussen en na de duik te verblijven,  

vaste BBQ (ook voor niet-duikers)  3

Spoelgelegenheid om duikmateriaal na de duik te spoelen  3

Grotere bredere duikcorridor, exclusief voor duikers  2

Bord langs de weg (geeft aan dat er een duikplaats is)  2

Kluisjes (met pin code)  2

Vulmogelijkheid voor persluchtcilinders  2

Picknickplaats met picknickbank en informatiebord  1

Kunstmatig rif op zand 1

Korte afstand parkeerplaats tot water  1

Een hoge bank om set aan/uit te doen  1

Mogelijkheid vertrek van een duikcharter op loopafstand  0

Overkapping of kleedruimte  0

Voorzieningen 
vastgesteld door de groepen

Totaal aantal 
punten 
van de 
deelnemers 
individueel
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Consultatieronde voor 
(duik)ondernemers 
en beleidsmakers 
in Middelburg

Er is een ruime inventarisatie gemaakt van recreatieondernemers in Zeeland met 
een onderscheid tussen ondernemers die wat te bieden hebben voor sportduikers én 
ondernemers die geen aanbod voor sportduikers hebben. Maar waar je bijvoorbeeld 
wel als sportduiker kunt overnachten. Al deze ondernemers hebben een 
uitnodiging ontvangen voor de consultatieronde met ondernemers en beleidsmakers 
in het Waterschapskantoor te Middelburg. De bijeenkomst werd bezocht door 
verschillende overheidspartijen en door een bescheiden groep ondernemers uit 
de groep met een aanbod voor sportduikers. 

Kansen 
•  Spreiding groter door meerdere dijkovergangen, 

daardoor meer parkeerplaatsen beschikbaar 
en spreiding over de verschillende locaties.

•  Spreiding over de seizoenen en tijd in de 
week (doordeweeks en in het weekend)

•  Eco lodges, brede opzet ook voor het duiken. 
Kleinschalige verblijfsaccommodatie. Drijvend,  
op palen of varend. Groot scherm met camera’s  
en verlichting zodat iedereen onder water kan  
kijken. Eventueel het gebruik van een glazen 
bodem als vloer

Beperking
• Overlast voor bewoners
• Budgetten
•  Bestaand gebruik o.a. vissers, zeilers 

en bewoners
• Beheer (onderhoud)

Sterk aan 
huidige voorziening
• Biodiversiteit
•  Vrijheid door het grote gebied. Je kan  

op verschillende plekken het water 
in, waar en wanneer je maar wilt 

Zwak aan de 
huidige voorziening
• Toegang tot het water
•  Faciliteit sluit niet altijd aan  

bij de doelgroep. De trap of steiger 
is bijvoorbeeld te hoog

•  Beschutting tegen de elementen bij  
omkleden.

•  Toegankelijkheid en de daarbij  
behorende functionaliteit

De aanwezigen is vanuit hun specifieke achtergrond en kennis gevraagd  
na te denken over de kansen en beperkingen voor een duikplaats. Het  
resultaat is weergegeven op de volgende pagina, waarbij de belangrijkste 
kansen, beperkingen, sterkten en zwakten in beeld zijn gebracht.
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Thema-avond voor 
duikverenigingen 
in Bruinisse

De Zeeuwse wateren trekken veel sportduikers uit heel 
Nederland en België. Maar wat vinden de sportduikers 
die in de regio zelf wonen er nu eigenlijk van? Zij zijn 
bij wijze van spreken experts als het gaat om dit popu-
laire duikgebied. Ze kennen niet alleen de duikstekken 
goed, maar hebben veel meer gevoel met wat er in 
de directe omgeving speelt. Bestuurders van Zeeuwse 

Hieronder een aantal punten die bij deze  
bijeenkomst aan de orde kwamen:
 

Zorg voor voldoende informatie op de duikplaats met  

onder andere commerciële informatie over bijvoorbeeld 

het dichtstbijzijnde persluchtvulstation;

Werk aan een goede bereikbaar- en vindbaarheid van de  

duikplaatsen. Met een bewegwijzeringsysteem, inclusief  

voorkeursroute om de dorpskernen te ontlasten, wordt de  

duikplaats vindbaar. Ook wordt zichtbaar dat er in heel 

Zeeland gedoken wordt;

Plaats bij een aantal duikplaatsen een oriëntatielicht voor  

het maken van duiken als de zon onder is (het zogenaamde 

nachtduiken);

Zorg voor spoelmogelijkheden aan de waterkant, zodat duikers  

direct na de duik hun materiaal kunnen spoelen;

Benut de duikplaats beter door bijvoorbeeld een serie 

reefballs i.p.v. parallel haaks op de duikstek te plaatsen. 

Dit geeft meer reliëf in de duikplaats;

Benoem een aantal duikplaatsen die geschikt zijn voor  

opleidingsduiken van verschillende niveaus (beginner tot ervaren);

Voorzie met de duikondernemers een mobiele unit die langs  

de duikstekken kan rijden, inclusief een seizoens- 

programma dat zichtbaar is op verschillende websites;

Om in Zeeland te duiken, heb je een ‘penning’ (gelijk als de  

verplichte badge op Bonaire) nodig waarmee je een heel jaar kunt 

duiken. De opbrengsten van de verkoop van deze penning  

worden gebruikt voor coördinatie en realisatie van voorzieningen. 

duikverenigingen zijn daarom uitgenodigd voor een 
thema-avond over de inrichting van duikplaatsen.

Aan de hand van een virtuele duik is de groep in ge-
dachten op de duikstek aangekomen en heeft de auto 
geparkeerd. Check de stek, omkleden en de wande-
ling over de dijk wordt gemaakt. Zo het water in.
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Discussie in de NOB-commissie Deltagebied in Goes
De NOB is een deskundige vrijwilligersorganisatie.. Die deskundigheid zit onder andere in allerlei commissies en consulentfuncties.  
Specifiek voor de regio Zeeland is er een commissie die actief is met allerlei ontwikkelingen voor de duiksport in de regio. De commissie 
is ook nauw betrokken bij de projecten uit het masterplan.

Het concept blauwdruk is door de commissie bekeken met als resultaat de volgende opmerkingen:
•  Voor de aanduiding van de biodiversiteit heeft het de voorkeur om een symbool te gebruiken met visjes. De toekenning van het aantal 

‘visjes’ per locatie is bekeken door de Biologische Werkgroep van de NOB (www.biologischewerkgroep.nl); 
•  Toekenning van het aantal visjes is niet gewenst op basis van aanwezigheid van hard substraat, omdat er op zacht substraat ook veel 

onderwaterleven te vinden is;
• De voorzieningen per duikplaats worden opgenomen in de blauwdruk.

Item in NOB digitale nieuwsbrief en posting op www.duikforum.nl
In de tweewekelijkse digitale NOB nieuwsbrief* hebben we lezers uitgenodigd met wensen en ideeën voor de inrichting van Zeeuwse  
duikplaatsen te komen. De inzender met het meest innovatieve idee mag de eerste gerealiseerde hotspotduikplaats officieel openen.
Hetzelfde bericht is op www.duikforum.nl geplaatst. Met circa 10.000 leden en een grote groep actieve gebruikers, het grootste digitale 
platform voor sportduikend Nederland.

Op deze oproep zijn niet veel reacties ontvangen. Uit de reacties kwam onder andere het volgende naar voren. Het werk moet zo efficiënt 
en effectief mogelijk uitgevoerd worden. Een van de reacties gaat in op duikplaats de Kabbelaar waarbij een lange houten steiger is  
geplaatst. In plaats van de steiger zou een eenvoudige houten trap direct naar de waterkant toe voldoende geweest zijn. In plaats van  
één duikplaats zouden zo meerdere duikplaatsen met hetzelfde budget voorzien kunnen worden (efficiënt). Zorg er verder voor dat  
trappen die bij duikplaatsen aan de Oosterschelde worden aangelegd, voldoende ver voorbij de laagwaterlijn doorlopen (effectief).
  
*Aanmelden voor de NOB nieuwsbrief via www.onderwatersport.org
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Divers’ Delta hotspotdiscussie    in Rotterdam

Op een inspirerende locatie is een aantal deelnemers uitgenodigd voor een sessie over de inrichting van een hotspotduikplaats. Welke voorzieningen zijn er nodig om een 

5*-hotspotduikplaats te realiseren? De deelnemers kwamen dit keer niet uit het gebruikelijke duiknetwerk, maar waren bij voorkeur onbekend met de duiksport in Zeeland (of 

Nederland). Dit keer ging het niet om de wensen van voorzieningen vanuit het perspectief van de duiksport (parkeerplaats, trap en toilet), maar juist om voorzieningen die een 

dergelijke locatie bijzonder, verrassend en uitdagend maken. De expertise en ervaring van de deelnemers varieerde van creative director, architect en marketeer tot consultant.

Maak de dijk transparant
Deze sessie heeft de blauwdruk voor de inrichting van een duikplaats een impuls in de goede rich-
ting gegeven. Het is vooral duidelijk geworden dat de beeldvorming over duiken van invloed is op 
de motivatie om in Zeeland een duik onder water te nemen. Het beeld dat veel niet-duikers hebben, 
is dat duiken in Zeeland (Nederland) koud, donker en troebel is. Verder verwachten ze onder wa-
ter geen onderwaterleven te zien. Een van de conclusies uit deze bijeenkomst is dat op een hotspot-
duikplaats de onderwaterwereld boven water zichtbaar moet zijn. Dat kan bijvoorbeeld door een 
systeem van webcams en beeldschermen of door een letterlijke droge afdaling waarbij je op de 
odem van de Oosterschelde of Grevelingen staat (Wulk uit Schetsschuit Schelphoek). Een combinatie 
met een digitale link naar een virtueel platform is dan snel gemaakt. “Ik ga duiken bij Dreischor  
Gemaal, hoeveel duikers zijn er momenteel onder water?”

Voedsel, Vervoer, Vermaak, Verblijf en Verhaal 
Tijdens de route naar de inrichtingswensen voor een hotspotduikplaats hebben we meerdere ke-
ren gezegd dat een gezin met duikende en niet-duikende gezinsleden zich een hele dag moet kun-
nen vermaken op zo’n locatie. Er zouden daarom meer voorzieningen aanwezig moeten zijn dan 

alleen voorzieningen voor sportduikers. Op een hotspotlocatie moeten tenminste de vijf V’s 
beschikbaar zijn: Voedsel, Vervoer, Vermaak, Verblijf en Verhaal. Horeca, aanbod voor andersoor-
tige recreatie, zoals fietsenverhuur met fietsroutes en (historische) informatie over de duikplaats 
inclusief een real time track&trace systeem, waarbij duikers op een beeldscherm te volgen zijn.
Overnachtingen worden aangeboden in verschillende klassen: van eenvoudig tot luxe, onder 
en boven water en op minimale loopafstand van de duikplaats. Voor de kinderen (en ouderen) 
worden er educatieve combinaties gemaakt met bijvoorbeeld Nationaal Park Oosterschelde 
en Staatsbosbeheer om de natuur onder en boven water zichtbaar te maken. De fysieke 
scheidslijn tussen land en water vervaagt daarbij waardoor het net zo gewoon is om een bij-
zondere vogel te spotten als informatie te krijgen over de soorten onder water.

Mobiele hotspot
Gedurende de aanloop naar de discussie over de inrichting van hotspots lag de focus van een 
hotspotduikplaats op een vaste locatie. Een fris idee is om de hotspot mobiel te maken. Met de 
duikbus wordt jaarlijks een aantal duikplaatsen bezocht waar duikers terecht kunnen voor lucht,
verkoop van klein materiaal bij defecten, kleinschalige korte workshops, informatie over de 
duikplaats en lokaal onderwater-leven. 
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Beoordeling van duikplaatsen

    Beoordelingscriteria voor de voorzieningen aan de oppervlakte 
(van aanrijroute tot de waterlijn)

    duikplaats
     Dit is een redelijk populaire duikplaats waar gedoken wordt,  

maar waar geen of één of hooguit twee voorzieningen zijn.

      duikplaats 
     Deze duikplaats voldoet aan de criteria van een 3* duikplaats, maar mist daarvan één  

criterium. Een 2* duikplaats voldoet aan minstens drie van de 
vier criteria, anders is het een 1* duikplaats.

     duikplaats
     Deze duikplaats voldoet aan vier criteria:
   1. Er is voldoende parkeerruimte;
   2. Er is een goede toegang tot de waterkant;
   3. Er is een goede en veilige toegang in en uit het water;
   4. Er is een toilet.
   Als één van deze criteria ontbreekt, is er sprake van een 2* duikplaats.

    duikplaats
    Een 4* duikplaats voldoet aan de criteria van een 3* duikplaats, maar heeft nog één of  

meer extra voorzieningen, zoals een vulinstallatie, omkleedruimte, horeca en/of douches. 

    duikplaats (hotspotduikplaats)
    Wordt gereserveerd voor voorzieningen die over het algemeen niet echt noodzakelijk zijn om  

op een duikplaats te kunnen duiken, maar die een duikplaats wel extra ‘body’ geven. Een  
hotspotduikplaats is een duikstek waar allerlei voorzieningen aanwezig zijn die een  
dagverblijf op een dergelijke locatie mogelijk maken, ook voor niet duikende gezinsleden. 
Een uitwerking van een hotspotduikplaats is verderop in deze blauwdruk te vinden.

De werkgroep heeft een aantal criteria vastgesteld voor de beoordeling van duik- 
plaatsen met 1, 2, 3, 4 of 5 sterren en 1, 2 of 3 visjes. De beoordeling met sterren 
heeft betrekking op de soort en het aantal voorzieningen aan de oppervlakte 
(van aanrijroute tot aan de waterlijn). De beoordeling met visjes heeft betrekking 
op de hoeveelheid en variatie in onderwaterleven en de eventuele aanwezigheid 
van hard- en/of zacht substraat en/of kunstmatige riffen en/of wrakken.

Doelstelling beoordeling duikplaatsen:
•  Duikers voldoende informatie aanreiken over aanwezige voorzieningen bij een duikplaats, zodat zij bij het 

organiseren en plannen van (club)duiken kunnen inschatten of de duikplaats geschikt is voor de beoogde 
duik. Bij een clubduik is er bijvoorbeeld meer parkeerruimte nodig;

• Overheden en marktpartijen inzicht geven in het voorzieningenniveau van duikplaatsen in Zeeland;
•  Stimulering van overheden om (kleine) verbeteringen door te voeren, zodat duikplaatsen een hogere 

 beoordeling krijgen. Meer duikplaatsen met hogere beoordelingen, verhogen de kwaliteit van de 
duiksport in Zeeland.
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Beoordelingscriteria voor de  
flora en fauna onder water

visje
Weinig tot geen biodiversiteit, onbegroeid hard substraat en/of zacht substraat zonder onderwaterleven.

visjes
Voldoende biodiversiteit, begroeid hard substraat en/of zacht substraat met onderwaterleven.

visjes 
Rijke biodiversiteit, begroeid hard substraat en zacht substraat met onderwaterleven

Weinig biodiversiteit  :  weinig onderwaterleven en/of weinig variatie
Voldoende biodiversiteit  :  gevarieerd onderwaterleven
Rijke biodiversiteit  :   veel en gevarieerd onderwaterleven

Hard substraat    :  steen, dijkbekleding, kunstmatig rif van steen of reefballs, wrak
Zacht substraat   :  zand en klei

De toekenning van het aantal visjes per duikplaats is subjectief en op basis van persoonlijke ervaringen. Waarneming van  
flora en fauna kan per duik wisselen. Een duikplaats met een waardering van drie visjes geeft geen garantie op een rijke  
biodiversiteit. De kans daarop is echter wel groter dan bij een duikplaats met een waardering van één of twee visjes.
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Overzicht duikplaatsen 
met beoordeling
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Gemeente Goedereede

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Gemeente Goes

Gemeente Schouwen-Duiveland

Gemeente Schouwen-
Duiveland heeft van-
wege de variatie in 
water (Grevelingen en 
Oosterschelde) het groot-
ste aanbod van duikplaat-
sen. Bij veel duikplaatsen 
in deze gemeente is het 
voorzieningenniveau 
hoog. Door op een aantal 
locaties relatief eenvou-
dige verbeteringen aan 
te brengen, stijgt een 
duikplaats in de beoor-
deling van een 2* naar 
een 3*, een 4*of zelfs 5* 
duikplaats. Bijvoorbeeld 
door het plaatsen van 
een (mobiel) toilet bij 
duikplaats Zoetersbout 
(26) en Zuidbout (29). 

nr duikplaats   type ster vis
5 Dreischor Frans Kok rif Grevelingenmeer kantduik 4 2
6 Werkhaven Bommenede Oost Grevelingenmeer snorkelplek 4 2
14 Den Osse Nieuwe Kerkweg Grevelingenmeer kantduik 4 3
16A Scharendijke West Grevelingenmeer kantduik 4 2
16B Scharendijke Starttoren Grevelingenmeer kantduik 4 2
17A De Koepel West Grevelingenmeer kantduik 4 2
45A Burghsluis Westelijke Dam Oosterschelde kantduik 4 3
45B Oostbout  Oosterschelde kantduik 4 3
32 Pijlers Zeelandbrug Oosterschelde kantduik 2 3
2 Ankerplaats  Grevelingenmeer snorkelplek 2 1
4 Dreischor Gemaal Grevelingenmeer kantduik 2 3
13 Den Osse Golfbreker Grevelingenmeer kantduik 2 3
19 Haven Middelplaat Grevelingenmeer kantduik 4 1
20 Springersdiep  Grevelingenmeer kantduik 4 1
26 Zoetersbout  Oosterschelde kantduik 2 3
26A Goudzwaardweg Oosterschelde kantduik 2 2
26B Zuidweg – De Broezel Oosterschelde kantduik 2 2
28 Zonneschijn Zuiveringsinstallatie Oosterschelde kantduik 2 2
29 Zuidbout  Oosterschelde kantduik 2 3
30 Noordbout  Oosterschelde kantduik 2 1
33A Havenhoofd West Oosterschelde kantduik 2 1
34 Levensstrijd  Oosterschelde kantduik 2 3
35 Lokkersnol  Oosterschelde kantduik 2 2
36 Borrendamme – Kistersnol Oosterschelde kantduik 2 2
38 Flauwers Heerenkeet Oosterschelde kantduik 2 2
42A Schelphoek – Wevers Inlaag Oosterschelde kantduik 2 1
42B Schelphoek Dam – De Punt Oosterschelde kantduik 2 2
43 Dijkval  Oosterschelde kantduik 2 1
3 Loswal  Grevelingenmeer kantduik 1 1
6A Werkhaven Bommenede West Grevelingenmeer bootduik 1 2
7 Polder Bommenede Grevelingenmeer kantduik 1 2
9 Kijkuitpolder op de hoek Grevelingenmeer kantduik 1 2
10 Christoffennol  Grevelingenmeer bootduik 1 1
11 Arendshoofd  Grevelingenmeer snorkelplek 1 1
15 Langedijk – de muur Grevelingenmeer kantduik 1 2
17B De Koepel Oost Grevelingenmeer kantduik 1 2
23 Stoofpolder – Het licht Oosterschelde kantduik 1 2
27 Blinde Dam  Oosterschelde bootduik 1 2
31 De Val  Oosterschelde kantduik 1 2
33 Kulkenol  Oosterschelde bootduik 1 3
39 Flauwers West  Oosterschelde bootduik 1 2
40 ’t Stalleke  Oosterschelde bootduik 1 1
41 Dijkmagazijn  Oosterschelde bootduik 1 1
44 Plompe Toren  Oosterschelde kantduik 1 3
37 Pikgat  Oosterschelde bootduik 1 1

nr duikplaats   type ster vis
21 Preekhil de Val  Grevelingenmeer kantduik 2 3

nr duikplaats   type ster vis
49 Sophiahaven Oosterschelde kantduik 2 1
50 Westnol Oosterschelde kantduik 2 2
51 Vlietepolder Peilhuisje Oosterschelde kantduik 2 2
52 Oostnol Oosterschelde kantduik 2 2
53 Oesterputten - Haven ‘s Gravenhoek Oosterschelde kant-/bootduik 2 2
54 Koningsheim - Noordhoeksnol Oosterschelde kant-/bootduik 1 2
55 Oostnol – Colijnsplaat Oosterschelde kantduik 2 1
57 Katshoek Oosterschelde kantduik 2 3
58 Lange Pier Oosterschelde kantduik 2 2
59 Katshaven Noord Oosterschelde kantduik 2 1
60 Katshaven Zuid Oosterschelde kantduik 2 1

nr duikplaats   type ster vis
62 Slur fje - Putti’s Place Oosterschelde kantduik 2 3
63 Goese Sas Oosterschelde kantduik 2 3
63A De Oude Havendam Goese Sas Oosterschelde kantduik 2 3
63B Het eiland bij Goese Sas Oosterschelde kantduik 1 3
63C Strekdam Oosterschelde kantduik 1 3
63D Mensenhoofd Oosterschelde kantduik 1 3
63E Verlengde Slur fje Oosterschelde kantduik 1 3
63F De Kom Oosterschelde bootduik 1 3
64 Parking Oosterschelde kantduik 2 2
64A Kattendijke Oosterschelde kantduik 2 3

In de gemeente Noord-
Beveland is de mooiste 
en populairste duik-
plaats van het eiland 
(Katshoek), maar slechts 
matig voorzien van voor-
zieningen voor duikers. 
Door daar een trap aan 
de buitenzijde van de 
dijk aan te brengen en 
een (mobiel) toilet te 
plaatsen, transformeert 
deze duikplaats van een 
2* stek naar een 4* stek.

Van de tien duikplaatsen 
in de Gemeente Goes, 
hebben er negen de 
hoogste waardering voor 
het onderwaterleven. 
Het voorzieningenniveau 
is echter zeer laag met 
maar liefst vijf duikplaat-
sen die de laagste score 
(geen enkele voorziening 
voor sportduikers) halen. 
Door bij een aantal van 
deze duikplaatsen een 
goede trap aan de buiten-
zijde van de dijk en een 
(mobiel) toilet te plaat-
sen, krijgt één duikplaats 
al een 3* waardering en 
drie duikplaatsen zelfs 
een 4* waardering.

38    NOB Blauwdruk  NOB Blauwdruk    39



Gemeente Kapelle

Gemeente Reimerswaal

Gemeente Tholen

nr duikplaats   type ster vis
65 Tetjes  Oosterschelde kantduik 2 3
66 Paal 51-52  Oosterschelde kantduik 2 2
67 Klein Stelle  Oosterschelde kantduik 2 2
68 Wemeldinge West Oosterschelde kantduik 2 2
68A Wrak Galjoen zonder Poen Oosterschelde kantduik 2 3
69 Hoogeweg  Oosterschelde kantduik 2 3
70 Wemeldinge Oost- Linda Oosterschelde kantduik 2 2
71 Franse Trap  Oosterschelde kantduik 1 2

nr duikplaats   type ster vis
71A Wrak Ketel  Oosterschelde bootduik 1 2

nr duikplaats   type ster vis
81 Bergse Diepsluis – Oesterdam Oosterschelde kantduik 4 3
72 Anna Jacoba Polder Oosterschelde kantduik 2 3
73 Sint Annaland – Kleine Nol Oosterschelde kantduik 2 3
74 Quaak  Oosterschelde kantduik 2 2
75 Irenehoeve  Oosterschelde kantduik 2 2
77 Stavenisse Veerweg Oosterschelde kantduik 2 2
78A Gorishoek De Punt Oosterschelde kantduik 2 2
78B Gorishoek De Veenblokken Oosterschelde kant-/bootduik 2 2
79 Strijenham  Oosterschelde kantduik 2 2
79A Gemaal  Oosterschelde kantduik 2 2
80 Vuilnisbelt – Tuttelhoekje Oosterschelde kantduik 2 2
80A Dammen West  Oosterschelde kantduik 2 2
80B Dammen Oost  Oosterschelde kantduik 2 2
76 Oostnol – Boei Keeten 17 Oosterschelde kantduik 1 2

In de gemeente Kapelle 
liggen twee populaire 
duikplaatsen met een 
hoge waardering voor het 
onderwaterleven. Door bij 
de duikplaatsen De Tetjes 
(65), Wemeldinge West 
(68) en Wemeldinge Oost 
(70) een (mobiel) toilet te 
plaatsen, krijgt deze ge-
meente drie duikplaatsen 
met een 3* waardering 
en zelfs één duikplaats 
met een 4* waardering.

De gemeente Tholen kent 
één 4* duikplaats met 
de hoogste beoordeling 
voor het onderwaterle-
ven. Door bij een aantal 
duikplaatsen een (mo-
biel) toilet en/of goede 
trap aan de buitenzijde 
van de dijk te plaatsen, 
ontstaan er zelfs en-
kele 4* duikplaatsen.

Gemeente Middelburg

Gemeente Veere

nr duikplaats   type ster vis
84 Buitencentrum Veere Veerse Meer kantduik 2 2
84A Zilveren Schor Veerse Meer kantduik 2 2

nr duikplaats   type ster vis
49A Wrak Rups Oosterschelde bootduik 1 1
82 Geerse Dijk Veerse Meer kantduik 4 2
83 Oranjeplaat Veerse Meer kantduik 4 1
85 Polredijk/transformator huis Veerse Meer kantduik 1 2
85A Vrouw Holle Veerse Meer kantduik 1 2
86 Veerse Dam Veerse Meer Kantduik 4 2
87 Boulevard Zoutelande Kop van Walcheren kantduik 3 2
88 Aardappeldal Westkapelle Kop van Walcheren kantduik 3 2
89 Strand van Westkapelle Kop van Walcheren kantduik 2 2
90 Strand van Dishoek Kop van Walcheren kantduik 2 2

Een gedetailleerd overzicht van de duikplaatsen is te vinden op  
www.onderwatersport.org onder het menu ‘Duiken in Zeeland’.
De beoordeling van de voorzieningen bij  duikplaatsen is een  
momentopname (oktober 2009). Door verbeteringen kunnen duikplaatsen 
een hogere beoordeling krijgen die in een volgende versie wordt verwerkt. 
In een groot aantal gevallen kunnen overheden de beoordeling van duikplaat-
sen verhogen door één of twee relatief eenvoudige voorzieningen aan te bren-
gen. De kwaliteit van de duiksport in Zeeland wordt daarmee verhoogd. 
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Deze blauwdruk is een handvat voor de inrichting 
van duikplaatsen in Zeeland. Ook voor de inrichting 
van duikplaatsen in de rest van Nederland kan van 
dit document gebruik worden gemaakt. Ondernemers 
en beleidsmakers van verschillende landelijke, pro-
vinciale en gemeentelijke overheden, zoals gemeen-
ten, waterschappen en beheerders, vinden hierin 
een groot aantal handvatten om duikplaatsen van 
verschillende niveaus in te richten. Tevens geeft dit 
document aan hoe een duikplaats met een aantal 
eenvoudige voorzieningen een upgrade (hogere 
waardering) kan krijgen naar een 3 of 4* duikplaats. 
Zo’n duikplaats is interessanter voor een sportduiker 
dan een 1 of 2* duikplaats. Ook wordt daarmee de 
kwaliteit van duiken in Zeeland verhoogd. Overigens 
geeft het aantal sterren de voorzieningen op de kant 
aan. Een 1* duikplaats kan bijvoorbeeld heel popu-
lair zijn door de kwaliteit en kwantiteit aan onder-
waterleven. In dit soort gevallen is het te overwegen 
om op zo’n duikplaats meer voorzieningen aan te 
brengen, zodat er een 3 of 4* duikplaats ontstaat.

De Nederlandse Onderwatersport Bond zal dit  
document vooral gebruiken voor de verbetering 
van duikplaatsen zoals beschreven in het master-
plan ‘Onderwatersport in Zeeland’. In de periode 

Hoe nu verder?
2010-2012 worden bij negen duikplaatsen verbe-
teringen doorgevoerd. Vier van deze duikplaatsen 
worden ingericht als hotspotlocatie (5* duikplaats). 
Na en tijdens deze periode zal de NOB deze blauw-
druk gebruiken, waar mogelijk, voor de inrichting 
van duikplaatsen in Zeeland en Nederland.

De aanbevelingen in deze blauwdruk leveren bij 
een daadwerkelijke uitvoering van de verbeteringen 
en inrichting, veilige, comfortabele en interessante 
duikplaatsen op. Niet alleen voor de actieve sportdui-
ker, maar ook voor zogenaamde ‘vakantieduikers’ die 
een basis duikbrevet in warm tropisch water halen 
en eigenlijk nooit in Nederland duiken. Nederlandse 
duikplaatsen die voorzien zijn van allerlei voorzienin-
gen die het duiken leuk, comfortabel, veilig en aan-
trekkelijk voor het hele gezin maken, dragen bij aan 
de (economische) groei van de duiksport in Zeeland 
en Nederland. Met een juiste benadering van deze 
doelgroep is er een aanzienlijke kans dat vakantie-
duikers hun nieuwe hobby in ook Nederlands water  
willen en blijven uitoefenen. De belofte moet dan wel 
overeenkomen met de werkelijkheid. Als we helder 
en warm water beloven dan moet je in de periode 
juni – september in de Grevelingen of het Veerse Meer 
duiken. Beloven we avontuur en uitdaging, dan duik 

je in het voor- en naseizoen (respectievelijk april – 
mei en oktober – november) in de Oosterschelde. 

Een andere doelgroep is het grote aantal toeristen 
uit Duitsland, België en Nederland. Deze toerist 
zal tijdens zijn verblijf in Zeeland wellicht allerlei 
sportieve activiteiten met het gezin ontplooien, zo-
als paardrijden, wandelen, fietsen en zwemmen. 
Snorkelen en duiken wordt door deze groep maar 
weinig gekozen, omdat het simpelweg niet voldoende 
en structureel wordt aangeboden. Ook hier is van 
belang dat de voorzieningen op de duikplaatsen goed, 
veilig en comfortabel ingericht zijn. Ook moet hier 
gezocht worden naar allianties met andere markt-
partijen. Denk aan combinaties met fietsenverhuur 
of een toeristenbus die het hele eiland rond gaat en 
toeristen vervoert naar recreatieknooppunten. 
Om het duiken in Zeeland beter in beeld te krijgen 
en de verschillende doelgroepen te definiëren, wordt 
er ten tijde van het opstellen van dit document een 
groot internationaal marktonderzoek uitgevoerd. 
De uitkomsten daarvan geven richting aan het vast-
stellen en bereiken van verschillende doelgroepen 
met nieuwe of bestaande productmarktcombina-
ties. De resultaten worden begin 2011 verwacht.
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Het tubegebouw verwijst naar de overgang van land naar water, met als referentie een onderdeel van de duikuitrusting (inflator-
slang). Aan het ene uiteinde staat een stabiel deel dat de bezoekers ontvangt en opneemt vanaf de parkeerplaats. Aan het andere 
uiteinde komen de sportduikers met uitrusting naar buiten. Dit deel ligt op de dijk en hoger ten opzichte van de ontvangstruimte. 
In de tube ligt een tussenvloer voor familie en kinderen zodat zij kunnen uitkijken over het water en de duikers kunnen volgen.Toekomst tekening: Tube

Veerse Dam
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De duiktrailer is overeenkomstig met de tube ontworpen. In het hoger gelegen deel van de trailer bevinden zich de kleedruimte en douches.  
Achterin de trailer is een installatie opgenomen om de luchtflessen te vullen. In het middendeel is ruimte voor kleinschalige horeca 
met een klein houten terras aan de buitenzijde. In de glazen overgang van de tube en de trailer zitten in het dak zonnecellen die het 
gebouw en de trailer energiezuinig maken. Er wordt voldoende elektriciteit mee opgewekt voor pompinstallaties, verlichting, verwarming 
en warm douchewater. De trailer beschikt over een eigen (grote) watertank voor het douchewater en duurzame chemische toiletten.Toekomst tekening: Trailer

Bergse Diepsluis
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De twist van de wulkschelp is duidelijk zichtbaar in het landschap. De bezoekers worden aangetrokken door het extraordinaire 
uiterlijk dat verschijnt in het relatief rustige landschap van Zeeland. De bezoeker komt vanaf de dijk over een ranke loper naar de wulk toe.  
Deze staat in het water op enige afstand van  de dijk. De wulk rust constructief op een betonnen voet, die onder water niet zichtbaar is.  
Bezoekers hebben de keuze om af te dalen, de trap af. Zo komen zij oog in oog met de mooie flora en fauna van Zeeland. Precies oog in oog,  
omdat de bezoeker zelf op een niveau staat dat dieper in de bodem is aangebracht waardoor de ooghoogte op (zee)bodemniveau komt.Toekomst tekening: Wulk

De andere keuze is om op te stijgen, de trap op. De bezoeker, en vooral de vogelspotter, heeft hier een prachtig uitzicht over het water en het 
land. Door de draaiing naar boven ervaart de bezoeker dit terwijl hij de trap oploopt. Hierom bestaat de buitenschil van de wulk uit losse  
schijven. Of losse delen waar je tussendoor naar buiten kijkt. Als de zon er doorheen schijnt geeft dat een prachtig effect.

Kattendijke
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Op een hotspotduikplaats is een groot aantal van onderstaande voorzieningen aanwezig die het voor de sportduiker aangenaam en 
leuk maken om op deze locatie te duiken. Een groot aantal van deze voorzieningen is ook door andere recreanten te gebruiken.
• Er kan duikmateriaal gehuurd worden, duikflessen kunnen gevuld worden, er zijn  
     lockers om waardevolle spullen op te bergen en er is een duikwinkel;
• Er is een ruimte waar instructie gegeven wordt, er kan wat gegeten en gedronken worden;
• Er zijn warme douches, kleedruimtes en spoelbakken om het duikmateriaal na de duik te spoelen;
• Er is een EHBO-post met EHBO-koffer, zuurstofkoffer en AED aanwezig;
• Er zijn webcams continue online zodat boven en onder water zichtbaar wordt voor (niet)duikers;
• Er is informatie aanwezig over de locatie, recreatie, geschiedenis, onder- en bovenwater natuur;
• Er staan speeltoestellen voor kinderen en er is een recreatieterrein bij voorkeur direct aan het water;
• Er liggen afmeerboeien zodat er ook vanaf een boot op deze locatie gedoken wordt;
• En er zijn voorzieningen voor minder valide duikers.

Hotspot duikplaats

Een 5* duikplaats wordt hotspot genoemd. Bij deze duikplaatsen zijn niet alleen voorzieningen voor sportduikers te vinden, maar ook voor andere recreanten en/of meereizende gezinsleden.  

Een breed vermaak van allerlei activiteiten, eten & drank, verre uitzichten over land en water en een digitale koppeling tussen de duikers onder water en de geïnteresseerden op de kant. Op deze 

locatie kun je een hele dag verblijven. Duikers en niet-duikers.
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Voorzieningen thema-avond Breda

• Herkenning duikspot door gele steen o.i.d. zoals in Bonaire
• Steekwagentje om duikset mee te vervoeren
• Karretje, loopband, skilift tot duikstek
• Informatiebord op parkeerplaats (niet bij de trap i.v.m. doorstroming)
• Liever touw dan trap
• Evenwicht tussen de overige watersport gebruikers, beroepsvissers  en recreatietak
• Zitplaatsen creëren aan de waterkant
• Verlichting i.v.m. nachtduik
• Helling om rustig te water te gaan zonder dat je voeten blijven vastzitten
• Gebruik van breuksteen i.p.v. slakken
• Tholen, Steenbergen en Gorishoek basis voedsel en drank
• Goede toegankelijkheid voor ouderen en moeilijk ter been
• Windvrij omkleden
• Dijk en fietspas breder

• Begroeiing plaatsen om wind weg te nemen
• Bewaking op de hotspots (camera toezicht of steward)
• Zoetwater douche zoals het koepeltje om af te spoelen
• Zeeland terug naar de vergunning, door faciliteiten aan te bieden + handhaving
• Trappen 2 meter diep in het water. Onder een plateau om je vinnen aan te doen
• Zorgen dat het eventuele ambulance personeel goed bij de stek kan komen
• Eén parkeerplek met daarop de vermelding bestemd voor ambulance 
•  Duikstek met een nummer aanduiden. Bij  een ongeval nooit een verwarring 

over welke stek het gaat
• Duidelijk aangeven waar de parkeerplaatsen staan
•  Geen parkeerplaatsen opgeofferd worden voor toilet gebouwen of vuilcontainers. 

Probeer deze in een hoek te zetten waar geen auto kan staan
•  Aan de waterkant  een haakse wand met een vlakke ondergrond. Deze wand 

kan gebruikt worden, als er een duikongeval heeft plaats gevonden de slacht- 
offers uit te wind te leggen

Bijlage thema-avond
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Dit project wordt gefinancierd door Ministerie van Economische Zaken, Provincie Zeeland, Provincie Noord-Brabant en de Nederlandse Onderwatersport Bond.


