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Het zicht is helder, de weersomstandighe-
den zijn goed. Kalm glijdt de Regina 
Maris over het water. Ze is gebutst en ge-
blakerd. Een verwoestende brand, enkele 
maanden eerder, heeft het scheepshart weg-
gevreten; zelfstandig varen gaat niet meer. 
Een opduwer brengt haar de plas op. Daar 
wacht de pompboot, die haar volspuugt 
met water. Langzaam zakt ze, volmaakt ho-
rizontaal, dieper en dieper het donkere 
water in. Even hapert ze, alsof ze naar adem 
hapt, dan gaat ze kopje onder. Gracieus 
zweeft ze omlaag naar de bodem van de 
zandput. Daar wacht haar een nieuw leven.

Nederland is rijk aan zandputten. Gapende 
gaten in het rivierenlandschap; met het 
zand zijn complete wijken en snelwegen 
aangelegd. Gevuld met water lijken het 
onschuldige plassen die knipogen naar het 
zonlicht. Maar de meeste zijn van een dui-
zelingwekkende diepte. Daar schuilt de 
bodem zo’n veertig meter onder het opper-
vlak en sluipt de kou rond als een bijtend 
dier dat je plotsklaps de adem beneemt. 
De Zegerplas bij Alpen aan den Rijn mag 
dan iets ondieper zijn, de plas had alle ken-
merken van een zandgat. Steile wanden, 
troebel water en een karig onderwaterle-
ven. Duikvereniging Atlantis had het er 
snel gezien. Het meer was niet alleen ge-
vaarlijk door instabiele wanden en zwe-
vende  veenplaquettes, het was er ook saai. 
Een donkere put zonder zicht of leven. 
Alles veranderde toen het Hoogheemraad-
schap van Rijnland er in 2008 een lucht-
menginstallatie plaatste. De bedoeling was 
om blauwalg te bestrijden: de Zegerplas is 
populair als zwemlocatie. Op drie plaatsen 
werd lucht in het water geblazen zodat een 
circulerende stroom ontstond. Diep gele-
gen grondlagen stegen op, terwijl de 
blauwalg naar beneden zonk en afstierf. 
Intussen gebeurde er iets onverwachts. 
Door de voedselrijke stroming groeide de 
populatie quaggamosselen explosief. De 
weekdiertjes komen van oorsprong uit de 
Donau, ze zijn meegekomen met de Rijn. 
De mosselen installeerden zich op de lucht-
menginstallatie en begonnen het water te 
filteren. Dat gebeurde met zo’n voortva-
rendheid dat het opviel; in 2012 was het 
water zo helder dat de duikers van Atlantis 
opnieuw afdaalden in de zandput. 

In de Zegerplas is iets bijzonders aan de hand. Leden van de 

Alphense duikvereniging Atlantis toveren op eigen initiatief een 

doodse zandput om tot een levendig onderwaternatuurpark. Hun 

uitgangspunt: de natuur is een landschap dat zichzelf vormt. Je 

moet het alleen een zetje geven. 

NATUURDe heLpende 
hAND vAN ATLAnTis

Duikvereniging Atlantis heeft samen met Hoogheemraad-

schap Rijnland een expositie samengesteld over het onder-

waternatuurpark. Locatie: Bezoekerscentrum de 

Veenweiden, Burgemeester Bruins Slotsingel 15, 2403 NC 

Alphen aan den Rijn. Open op woensdag, zaterdag en 

zondag van 14.00 – 17.00 uur, tot medio oktober 2017.
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De verandering was verbluffend. Niet al-
leen het zicht bleek verbeterd, ook was het 
onderwaterleven toegenomen, al bleef dat 
sober vanwege de natuurlijke beperkingen 
van de zandput. De duikvereniging was 
nieuwsgierig: nu de waterkwaliteit door de 
natuur zelf was verbeterd, rees de vraag of 
menselijk ingrijpen de biodiversiteit zou 
kunnen vergroten. Ze legde de kwestie 
voor aan de Universiteit van Wageningen, 
die onderzoek deed. Toen het antwoord po-
sitief was, werd een bijzonder plan gebo-
ren: de Zegerplas moest het eerste 
onderwaternatuurpark in het Groene Hart 
worden.
In 2014 begon Atlantis met de uitvoering 
van het plan. Eerst werd de plas in kaart 
gebracht en werden zes meetstations inge-
richt. Sportduikers van de vereniging 
meten er nog steeds op vastgestelde tijd-
stippen temperatuur, zicht en diverse wa-
terwaarden. De volgende stap was het 
vergroten van de fauna. Er zijn drie basis-
voorwaarden voor meer dierenleven in open 
water: voedsel, paaimogelijkheid en vol-
doende schuilplaatsen. Die eerste voor-
waarde was voorhanden in de zandput. 
Maar de schuil- en paaiplaatsen moesten 
worden gecreëerd in de vorm van een 
kunstmatig rif. En zo kwam de Regina 
Maris in beeld. Het zeiljacht werd in 2016 
afgezonken. Al binnen enkele weken ont-
wikkelde zich volop leven op het scheeps-
wrak. Samen met een kleine, verderop 
afgezonken vlet, vormt het een perfecte 
schuil- en scharrelplaats voor vissen en 
schaaldieren. Atlantis zag de biodiversiteit 
in de zandput toenemen. Die ontwikkeling 
resulteerde in nog meer plannen. Het vol-
gende project is het creëren van een groter 
rif. Dat zal bestaan uit betonnen rioolput-
ten. De putten vormen ideale nestkasten 
voor de groeiende visstand. 
Ook aan het uitbreiden van de onderwater-
flora wordt hard gewerkt. Het team van 
Atlantis experimenteert volop met be-
proefde én onbeproefde methoden. Er wer-
den stekjes onder water uitgezet, maar die 
werden opgevreten door de vissen. Nu staat 
de bouw van een drijvend eiland op stapel, 
gemaakt van gebruikte steigerbalken. Tus-
sen het A-frame worden netten gespannen, 
gevuld met een tiental soorten waterplan-
ten. Een nieuw gewest voor de waterdieren. 
Ambities zijn er genoeg. De duikvereni-
ging verlangt naar nog een wrak, ditmaal 
uit eigen contreien. Dat moet een fantas-
tisch territorium worden voor de meerval-
len en kwab-alen naar wiens komst met 
verlangen wordt uitgekeken. Een land-
schap gevormd door de natuur zelf. Met 
wat hulp van Atlantis.


