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Is het buiten te koud om te duiken ?  

Dan kun je overstappen naar binnen duiken of om 

gewoon eens een leuke ervaring op te doen. 

Indoor duiken in Europa is al in diverse landen mogelijk. Wat je daarvoor nodig hebt is 

een groot bassin met het liefst een paar attracties om je duik  leuk te maken. 

Voordeel van indoor duiken is dat je het gehele jaar terecht kunt en het water meestal 

een prettige watertemperatuur heeft. Het is een leuke locatie als familie of vrienden 

uitje, vaak kunnen de niet-duikers een introductieduik doen en er zijn vaak ook andere 

dingen te doen. Hieronder staan er een paar die ik voor je heb opgezocht in: Nederland, 

België, Duitsland, Italië , Zwitserland en Engeland.  

 

 

1. Duiktoren Diveworld - Enschede (NL) 
2. Duiktoren Triton 12   - Den Helder (NL) 
3. CZSK Duikbassin Triton 21   -Den Helder (NL) 

4. Haaienbasin   - Emmen (NL) ¤ 
5. Seafari (TranSportium)   -Zoetermeer (NL) ¤ 

6. NEMO 33 - Ukkel (BE) 
7. Todi - (BE) 

8. Transfo duiktank    -(BE) 
9. Tauchturm Dive 4life - Sieburg(DE) 
10. TauchRivierGastometer   - Duisberg (DE) 

11. Tauchcenter Nullzeit    -Duisberg(DE) 
12. Indoor tauchcenter Monte Mare   - Rheinbach (DE) 

13. Tauchturm Berlin   - Berlijn (DE)   
14. Y40 The Deep Joy   - Padova  ( IT) 
15. Neutral buoyancy Facility   - Köln(DE) 

16. NaturaGart    -Ibbenbüren (DE) 
17. Tauchturm    - Basel (CH) 

18. Blue abyss    - Essex (UK) ¤ 
 

 

¤  in aanbouw 
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Als 1e Diveworld(NL) in Enschede, zij hebben een duiktoren van 10 meter diep met een 

watertemperatuur van 23 graden. Een dagkaart voor duiken met eigen uitrusting kost 35 

euro. Voor overige prijzen en arrangementen, bv in combinatie met bowlen en/of 

dineren, kijk op hun website. 

 

DiveWorld, Colosseum 72, 7521 PT Enschede(NL). www.diveworld.nl    

 

   
 

      
 

2. Duiktoren Triton 12  te Den Helder(NL) 

 

De duiktoren heeft een diameter van Ø 13 en een diepte van 9 meter. Op een diepte van 

 3, 6 en 8 meter is (in verband met trimoefeningen) aan de wand een circulaire diepte 

markering in de kleuren groen, blauw en rood aangebracht. 

De watertemperatuur is 23 graden. Kosten 2 duiken voor 23 €. 

 

Het Nieuwland 2, 1784 EA Den Helder   

www.aquacentrumdenhelder.nl/duiktoren-triton-12/sportduiken  

 

 
 

 

http://www.diveworld.nl/
http://www.aquacentrumdenhelder.nl/duiktoren-triton-12/sportduiken
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3. CZSK Duikbassin Triton 21  te Den Helder(NL) 

 

In de haven van Den Helder ligt het duikbassin van defensie. Deze heeft een breedte van 

12 en een lengte van 17 meter. Op een diepte van  9, 15 en 21 meter zijn er 

werkplateaus voor diverse duikoefeningen aangebracht. 

Deze wordt uisluitend gebruikt voor duikopleidingen van defensie. Het bassin wordt 

verder alleen verhuurt aan brandweerkorpsen voor trainingsdoeleinden.   

Kosten  120 € per uur. Verhuur via aquacentrumdenhelder. 

 

Het Nieuwland 2, 1784 EA Den Helder   

http://www.aquacentrumdenhelder.nl/duiktoren-triton-12/czsk-duikbassin-triton-21  

 

 

             
 

 
 

 
 

http://www.aquacentrumdenhelder.nl/duiktoren-triton-12/czsk-duikbassin-triton-21
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4. Haaienbassin ex- dierenpark Emmen (NL) 

Indoor duiklocatie in Emmen. Het bassin is 8 meter diep en bevat 1 miljoen liter zoet 

water en de bijbehorende vissen. Er komen diverse plateau’s en een scheepswrak. 

 

Opening verwacht in Juli 2017 

 

Hoofdstraat 24, 7811 EP Emmen, Nederland   http://duikemmen.nl  

 

 
 

 
 

 

5. Seafari (NL) wordt ondergebracht in het TranSportium   www.transportium.nl 
Een 13 meter diep duikbassin voor recreatie en training.   

Plannen en locatie  zijn al meerdere malen gewijzigd. 

Laatste nieuws op www.seafari.nl  

 

Verwachte opening 2018 ?? 

 

 
 

 

http://duikemmen.nl/
http://www.transportium.nl/
http://www.seafari.nl/
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6. NEMO 33 (BE) 

Nemo 33 is het diepste zwembad van België, tot bijna 34 meter kun je een duik maken. 

De kosten voor een duik zijn 25 euro pp per duik.  Groepskorting mogelijk. 

  

Duikcentrum, Stallestraat 333 (Menhiren rondpunt), 1180 Ukkel (Brussel) - België 

www.nemo33.com                  filmpje: www.youtube.com/watch?v=j8fO-qRbPsA#t=166  

 

 

 
7. TODI -  De duiktoren heeft een diameter van Ø 36 en een diepte van 11 meter. De 

watertemperatuur is 23 graden. Gevuld met meer dan 6 miljoen liter water. 

Er zwemmen meer dan 2200 zoetwater vissen van 30 verschillende soorten. 

Kosten duiken daluren 30 € en piekuren 37 €. 

 

Be-MINE 1, 3582 Beringen,  België    www.todi.be 

 

 
 

http://www.nemo33.com/
http://www.youtube.com/watch?v=j8fO-qRbPsA#t=166
http://www.todi.be/
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8. Transfo duiktoren (BE) 

 

Parking centrum “De Brug” ,Otegemstraat 238, 8550 Zwevegem, België. 

www.duiktank.be  

 

De duiktank in de voormalige stookolietank is zo opgebouwd dat de eigenlijke duiktank 

decentraal in de oorspronkelijk mazouttank staat. Hierdoor ontstaat een ruimte tussen de 

binnen- en de buitentank die ingevuld wordt als technische ruimte (gelijkvloers), onthaal 

en cafetaria (1e verdieping), kleedruimte- en sanitair (2e en 3e verdieping) en 

instapzone van de duiktank (4e verdieping). Een lift en binnentrap bedienen de diverse 

verdiepingen. Daglicht komt in de tank binnen dankzij het grote luchtkussendak op de 

duiktank. De andere ruimten worden deels verlicht door een doorboring van de 

oorspronkelijke tank. Niet-duikers kunnen een blik werpen door de vensters van de 

duiktank aan het onthaal of in de cafetaria. 

 

Duikdiepte 14 mtr, diameter tank is 20 meter, 4,7 miljoen liter helder water en de 

watertemperatuur is 17 graden.  

Kosten 14€ per duik. 

 

 
 

 

 

http://www.duiktank.be/
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9. Duiktoren Dive4Life (DE) 

Indoor duiklocatie in Sieburg 

 

Dive4Life, Zeithstrasse 110,  

53721 Siegburg, Deutschland. 

www.dive4life.de  

 

Op anderhalf uur rijden van 

Arnhem, zo’n 60 kilometer onder 

Düsseldorf, ligt Siegburg. 

Hier vind je het indoor 

duikcentrum dive4life. Naast een 

indoor duikcentrum zitten er in 

het gebouw ook een hotel, 

restaurant, wellness-centrum en 

een regulier zwembad 

Je vindt hier een bassin met een 

diepte van 20 meter, een 

wateroppervlakte van 250 

vierkante meter, gevuld met 3.000.000 liter water met een aangename temperatuur van 

26 graden Celsius. 

Kosten: 4 uur (2xduiken) 41,80 € 

 

Filmpje: www.youtube.com/watch?v=E5C1S4gfeNg  

 

 
 

 

 
 

 

http://www.dive4life.de/
http://www.youtube.com/watch?v=E5C1S4gfeNg
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10. TauchRevierGasometer (DE) Indoor duiken in Duisburg 

TauchRevierGasometer ,Emscherstr. 71, Auf dem Besucherparkplatz des 

Landschaftsparks 

Duisburg Nord, 47137 Duisburg, Deutschland.        www.tauchrevier-gasometer.de  

 

In Duisburg hebben ze een opslagtank bij een oude kolenmijn omgebouwd tot een 

duiktoren, compleet met scheepswrak en al. De tank is 13 meter diep, 45 meter breed en 

de het water is onverwarmd en heeft dus de temperatuur van het buitenwater in de 

periode dat je een bezoek brengt. Een dagkaart kost 26 euro pp. Daarvoor kun je ook 

omkleden en douchen. 

Filmpje: www.youtube.com/watch?v=V9ec4No45Lo 

Je kunt je bezoek aan Duisburg combineren met een duik in de Rahmersee en ook 

 

  
 

11. Tauchcenter Nullzeit (DE) in Duisburg is er een grote betonnen drinkwateropslag 

met een inhoud van 26 miljoen liter water waarin diverse thema’s onderwater zijn 

geplaatst waar je langs kun duiken. 

Thema’s zijn o.a. een grottenstelsel, piratenschip, kerkhof, stad en zilvermijn. Kosten 

voor een dagkaart op woensdag 23 euro en in het weekend 28 euro. 

Emmericherstrasse 306, 47138 Duisburg, Deutschland, Obermeiderich(Achtung nicht 

Homberg)  

www.tauchcenter-nullzeit.de      filmpje: www.youtube.com/watch?v=NaiVJXElnz4 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tauchrevier-gasometer.de/
http://www.youtube.com/watch?v=V9ec4No45Lo
http://www.tauchcenter-nullzeit.de/
http://www.youtube.com/watch?v=NaiVJXElnz4
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12. Indoor tauchcenter Monte Mare (DE) 

 

Münstereifeler Str. 69,53359 Rheinbach, Deutschland  

Duikbassin van 10 meter diep en 28 graden.  Dagkaart doordeweeks is 39 euro en in het 

weekend 49 euro, 2 uur kaart is 16,50. Voor overige prijzen kijk op hun website. 

E.e.a. is leuk te combineren met het Welness center, sauna en golfslagbad. 

 

www.monte-mare.de/de/indoortauchzentrum.html  

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.monte-mare.de/de/indoortauchzentrum.html
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13. Tauchturm Berlin (DE)   Simulatieduiken in Berlijn 

Landesverband Berlin, Tauchturm Berlin, Bundeslehr- und Forschungsstätte (BLFS) 

Am Pichelssee 20- 21, D-13595 Berlin, Deutschland.                                                             

 

www.tauchturm.dlrg.de 

In Berlijn hebben ze en(druk) duiktoren van 8 meter waterdiepte, maar daarin kun je een 

gesimuleerde duik maken naar 50 meter. In de tank kunnen maximaal 6 personen 

tegelijk duiken. Kosten voor 1 duikgang is in het weekend 190 euro. (32 pp). 

Doordeweeks is het goedkoper. Je kunt er ook overnachten.   

Leuk om er een weekendje Berlijn van te maken. 

 

   
 

       

 
 

14. Y40   The Deep Joy (IT ) 

Via Catajo 42, 35036 Montegrotto Terme, Padova, Italia.  www.y-40.com/en/  

Momenteel het diepste duikzwembad ter wereld bevind zich in Italië. 

 

Op 7 juni 2014 is in het Italiaanse Montegrotto Terme het diepste zwembad ter wereld 

voor sport- en freedivers geopend. 

 

Het bad, dat officieel 'Y40 The Deep Joy' heet, bevindt zich in hotel Terme Millepini en 

heeft een watertemperatuur van 32 graden. 

Het wordt o.a. gebruikt om wetenschappelijk onderzoek te doen naar druk op het 

menselijk lichaam.  Link filmpje: www.youtube.com/watch?v=XqlDpR82BK4  

http://www.tauchturm.dlrg.de/
http://www.y-40.com/en/
http://www.youtube.com/watch?v=XqlDpR82BK4
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15. Neutral buoyancy Facility in 

Köln  (DE) 

Linder Höhe, D-51147 Köln-Porz, 
Deutschland. 
Alleen te bezoeken op afspraak, maar 

momenteel niet beschikbaar. 

 

Oefenbassin voor Astronauten van het 

ESA. Diep 10 mtr, 22 bij 17 mtr groot 

Watertemperatuur 29 graden 

Inhoud 4 miljoen liter water. 

Tot een paar jaar geleden kon je hier in 

het weekend komen duiken met je 

vereniging. 

Op de bodem stond een kopie van het MIR station, daar kon je in en omheen zwemmen. 

Wie weet wordt het weer beschikbaar. 

 
http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2015/02/ESA_s_Neutral_Buoyancy_Facility_at_EAC3 

 
16.  NaturaGart in Ibbenbüren(DE) 

Riesenbecker Strasse 63, D-49479 Ibbenbüren, Deutschland. 

 

Duikbassin met wrakken en een tempel, omkleden is indoor en duiken is eigenlijk 

gewoon buiten. Diep 7,5 mtr, 120 mtr lang en 60 mtr breed. 

Er zwemmen diverse soorten vis waaronder ook grote steuren. 

Nachtduiken mogelijk. Open woensdag t/m zondag, entreekaart 20€  enkele duik. 
Duikmateriaal verkrijgbaar evenals flesvullingen. 

Introductieduik mogelijk. 

Meer informatie op: www.naturagart-tauchpark.de 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2015/02/ESA_s_Neutral_Buoyancy_Facility_at_EAC3
http://www.naturagart-tauchpark.de/
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17. Tauchturm Basel (CH) 

Parkhaus Leimgrubenweg, CH-4053 Basel, Schweiz 

Park and Dive, duiken in een watertoren aan een parkeergarage.  

Diepte  20mtr en  6,6 mtr doorsnede 

Watertemperatuur: tussen 10 – 18°C 

Duiken alleen op afspraak 

Meer informatie: www.tauchen-ig.ch 

Kontakt:  +41-61-335 40 00, admin@dreispitz.ch 

Parkeren, toiletten en omkleedruimte beschikbaar.  

 

 

18.  Blue abyss (UK) 
Geplande 50 mtr diepe zwembad op de Campus van de University of Essex in 

Colchester(UK) nabij Londen is gepland voor 2018. 

 

 

 

Frankrijk heeft nog 9 zwembaden met een diepte van 20 meter en ook nog 9 stuks 

tussen de 11 en 15 meter diep. 

Aanvullende informatie is welkom op info@aqualove.nl  

Bronnen: Foto’s en informatie zijn gehaald van de desbetreffende websites. 

Andere Aqua Love duikinformatie zoals: Onderhoud van je duikspullen, Duiken en overnachten, De SMB vind je 

op   https://issuu.com/houniet  of op   www.aqualove.nl  

http://www.tauchen-ig.ch/
mailto:admin@dreispitz.ch
mailto:info@aqualove.nl
https://issuu.com/houniet
http://www.aqualove.nl/

