
 www.aqualove.nl  
1 

Hallo  
 

Welkom bij AQUA LOVE. 
 

 

 

 

 

Bij ons kun je overnachten, eten, drinken, je duikspullen spoelen, - drogen, flessen 

vullen, duik-workshops volgen en nog veel meer. 

Maar ook duiken met je buddies, we hebben diverse duiklocaties voor je op een overzicht 

gezet. Van ieder duiklocatie is bij ons een uitgebeide flyer beschikbaar.  

 

Duikplanning vooraf maken is een must, handig voor jullie en voor ons. 

Dit kunnen we doen in overleg (voorstel dagindeling). Hieronder vind je een 

overzichtskaart met duiklocaties in onze omgeving. De cirkel geeft 1 uur rijden aan. 

Dit overzicht kun je gebruiken om vooraf een aantal duikstekken uit te kiezen. 

De planning kun je tot uiterlijk 14 dagen voor aankomst naar ons mailen. 

Zodat indien nodig wij de aanmeldingen voor je kunnen doen, wat voor de meeste 

duiklocaties nodig is. Jezelf aanmelden voor de duiklocaties mag ook natuurlijk. 

 

Mochten er later omstandigheden zijn dat er op een geplande locatie niet gedoken kan 

worden, is er altijd wel een alternatief. 

 

Waarom aanmelden om te duiken? 

Vaak zijn de locaties eigendom van de gemeente, een stichting of vereniging. Deze willen 

om verschillende redenen weten dat je er gaat duiken. Soms veiligheid en ook vaak om  

te voorkomen dat verschillende evenementen door elkaar lopen. Zoals b.v. een 

viswedstrijd. 

 

Regels over parkeren zijn er niet voor niets, verzoek is ook om je daar aan te houden 

om  overlast te voorkomen. Anderen willen na jou daar ook graag nog duiken. 

 

Duiken en vissen in dezelfde plas kan prima samen, als je maar even overgelegd aan de 

waterkant voordat je erin springt.  

 

Ook op www.duikersgids.nl kun je informatie vinden over de meeste duikstekken. 

 

Op onze website www.aqualove.nl   vind je alle informatie en mogelijkheden bij ons en 

informatie over de meeste duiklocaties. 

 

 

 

Het overzicht 

Beoordelingen duiklocaties zijn door ons gedaan  

X = momenteel slecht   /   = redelijk  /   = goed /   = top 

 

Reistijd is mede afhankelijk van de gekozen route. Een duikstek die vanaf ons wat verder 

weg ligt kun je eventueel gaan duiken op de heen- of terugweg. 

 

Het zicht tijdens je duik in een plas is altijd relatief, vaak sterk afhankelijk van het weer. 

Onderwaterleven is er genoeg, maar je komt het natuurlijk niet altijd tegen. 
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Land-
Nr Naam 

Afstand 
in KM 

Reistijd in 
minuten 

Minimale 
diepte in 
meters zicht beoordeling Bijz. 

NL_01 Veenmeer Tynaarloo 62 65 17 4 - 5  entree 2,50 

NL_02 Gasselterveld 47 50 30+ 1 - 4  Vergunning €8 pp 

NL_03 Nieuwediep 48 50 10 2 - 3    

NL_04 Beerster plas 35 40 15 1 - 4    

NL_05 Sellingerbeetse 15 20 18 ? < 1 X  actief zandgat 

NL_06 Ruinerwold 102 62 17  2 - 6  Vergunning €8 pp 

                

DE_01 Bokelerkanaal 25 30 6 2 - 3  aanmelden 

DE_02 Spieksee 17 15 17 1 - 6  aanmelden 

DE_03 Heedersee 8 10 15 2-6  P - geld 

DE_04 Vossebergweg 18 22 7 ? 2 - 4  aanmelden 

DE_05 Hilkenbrook  44 47 7 1-5  aanmelden 

DE_06 Niederlangen 16 23 9 2 - 5  aanmelden 

DE_07 Dankernsee 25 30 11 2 - 6  aanmelden 

DE_08 Speicherbecken Geeste 58 40 13 2 - 7  aanmelden 
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