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Na een ritje over de A2 en een stukje A15 komen we aan bij De Beldert, onze eerste duikstek van 

vandaag. We zijn met 7 leden onderweg om een tweetal duiken in Gelderland te maken. De locatie 

bij De Beldert blijkt een kleine bouwput te zijn omdat er een nieuw duikcentrum wordt gebouwd. 

Desalniettemin is het omkleden geblazen en via de steiger afdalen in het groene, maar heldere 

water. 

 

 

Wel even oppassen op de steiger maar gelukkig zijn we maar met 7 leden dus dat komt goed uit. 

 



Wat gelijk opvalt is de drie meter zicht tot ongeveer 5 meter diepte. Daarna wordt het wel minder tot 

op 12 meter het licht uit gaat. Maar juist in de ondiepte wemelt het van de scholen met baarsjes en 

op de bodem doen de poelslakken hun best om zich te vermenigvuldigen. Maar dat duurt ons te lang 

dus na 45 minuten gaan we weer richting de steiger. Het water is nog 13 graden op 5 meter dus koud 

is het niet. 

We kleden ons om in een heerlijk oktober zonnetje, vullen wat flessen en gaan richting de 

Boomgaardplas. 

 

 

Hier hebben we een riante lunch op een privé steiger waar we de broodjes goed laten smaken en 

geniet van de zon. 

 

 



 

 

We twijfelen nog even of er überhaupt wel een tweede duik gaat komen, maar de duiklijst is al 

ingevuld en dus kleden we ons om voor een tweede duik. 

Gelijk in het water zien we al de eerste kreeften en mooie waterlelie bladen tegen de zon in aan de 

oppervlakte. 

We duiken naar ongeveer 6 meter en worden weer vergezeld door kleine visjes die ons komen 

bekijken. Er worden nog een paar (baby) snoeken gespot en na 40 minuten zijn we weer bij onze 

privé steiger. 



 

 

Na het omkleden doen we nog een frisje en een koekje voor onderweg en na enig tijd rekken 

besluiten we toch maar om weer terug naar het noorden te rijden. 1 mooie dag met 2 leuke 

duikstekken en 7 gezellige clubleden. 

 

De onderwater foto’s komen nog in een apart album op de site. 


