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Oogverblindende zonnestralen doorklieven het water van de Fernsteinsee en geven het geheel een feeëriek decor.



We gaan een weekje duiken in de 
twee meren die zich hier op een 
hoogte van 968 meter boven zee-

niveau bevinden. De Fernsteinsee en kleine 
broer Samerangersee trekken niet alleen 
Oostenrijkse duikers aan. Deze meren, gele-
gen in Tirol (Oostenrijk), zouden tot de 100 
mooiste duikplaatsen van de wereld behoren. 
Ze worden dan ook bij de helderste meren in 
het Alpenland gerekend en zijn zelfs tot in 
Azië bekend. Om er te mogen duiken moet 
je minimum twee nachten in half pension 
verblijven in het hotel Schloss Fernsteinsee. 
Voor het duiken worden geen kosten aan-
gerekend, enkel vullingen dienen betaald te 
worden. Het logboek en brevet worden na-
gekeken bij aankomst want er wordt wel eni-
ge ervaring vereist. Voor de Samerangersee 
dienen zelfs minimaal 80 duiken gelogd te 
zijn. Reden hiervoor is de fragiele onderwa-
terwereld die onder andere uit slijmalgen be-
staan. Die hebben vele jaren nodig gehad om 
uit te groeien zoals ze vandaag zijn. Uittrim-
men is dan ook de boodschap want indien 
ze met één verkeerde vinslag beschadigd of 
overdekt worden met sediment afkomstig 
van de bodem, kunnen ze afsterven. Deze 
algen worden bestudeerd door biologen, die 
gewezen hebben op het unieke karakter van 
deze omgeving. We krijgen een plannetje en 
vergunning mee waardoor we met de wagen 
tot vlak bij de duikstekken kunnen rijden. Er 

zijn namelijk drie instapplaatsen mogelijk in 
de Fernsteinsee en eentje in de Sameranger-
see. Geen overbodige luxe trouwens want 
we hebben de nodige kilo s̓ extra bij om met 
onze droogduikpakken het koude water in te 
gaan. 

op verkenning
Onze eerste verkennende duik maken we in 
de Fernsteinsee bij instap 3. Een uitgehou-
wen trap bedekt met kiezelsteentjes loopt 
uitnodigend door tot in het glasheldere wa-
ter. Het is meer dan 30°C in de buitenlucht. 
Uitzonderlijk warm dus, maar al snel volgt 
de afkoeling naar een 8 à 9 graden in het 
water. Het duurt even voor ons aangezicht 
gewend is aan deze pijnlijke overgang. We 
controleren nog een laatste maal onze mate-
rieel en verdwijnen onder het wateropper-
vlak. Verdwijnen is trouwens niet helemaal 
waar, want zelfs van ver boven water zie je 
het silhouet van een duiker. Het valt met-
een op dat het zicht onder water enorm ver 
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reikt. Forellen die 20 meter van me vandaan 
zwemmen, zie ik met het grootste gemak. 
Wat ze natuurlijk moeilijk te benaderen 
maakt. Tegen de oevers is er een rijke be-
groeiing van planten die op een soort mini 
sparren lijken. Die worden op hun beurt 
weerspiegelt door het wateroppervlak. Wan-
neer ik recht naar boven kijk, zie ik een fel-
blauwe lucht en takken van bomen die over 
het meer hangen. We zetten onze tocht door 
en opeens lijkt het of we een lichte stroming 
voelen. Even later voelen we het water nog 
kouder worden. We zien een bergriviertje in 
het meer uitmonden. Ik kan me voorstellen 
dat het een zware stromingsduik zou gewor-
den zijn wanneer het zou regenen. Tegen de 
oever lijkt het of de vroege ochtendmist nog 
aan het wegtrekken is. Onze eerste verken-
ningsduik belooft veel goeds voor de ko-
mende dagen.

zonnestralen doorklieven 
het water

Op dag twee gaan we te water bij de eerste 
instap. De zichtbaarheid is weeral fenome-
naal goed en bij een aantal pogingen om 
forellen te fotograferen, trek ik aan het kort-
ste eind. We worden van ver opgemerkt en 
schuchter als ze zijn, kiezen ze het hazenpad. 
De eerste tweehonderd meter zien we weinig 
opwindends maar dan komen we de eerste 
enorme boomstammen tegen die in de loop 
der jaren naar de bodem van het meer ver-
dwenen zijn. Kolossale stammen van meer 
dan 15 meter liggen als een mikadospel door 

Het valt meteen op dat het zicht onder water, in de Fernsteinsee, enorm ver reikt.

Duiken aan de Fernpas 
in Tirol

Reportage

Hoge bergtoppen flankeren de 
steile kronkelige wegen. Onze 
eindbestemming is in zicht wan-
neer we op onze rechterkant het 
Slot Fernsteinsee in de hoogte 
zien verschijnen, terwijl links be-
neden van ons het helderblau-
we Fernsteinmeer ligt.

Lees verder op pagina x.

De Fernsteinsee boven water.
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mekaar. Tegen de oever liggen afgebroken 
takken die getuige zijn van een woelig ver-
leden. Oogverblindende zonnestralen door-
klieven het water en geven het geheel een 
feeëriek decor. Ik maak enkele tegenlichtop-
names in de hoop deze stralen voor eeuwig 
vast te kunnen leggen. 

het Samerangermeer
De volgende dagen besluiten we ons vooral 
op de Samerangersee te concentreren. We 
melden ons aan bij de receptie want er wor-
den slechts een beperkt aantal duikers per 
dag toegelaten. Wanneer we met de wagen 
aan het meer toekomen, blijken we echter 
de enigen te zijn. Het valt wel op dat dit 
meer veel kleiner is dan de Fernsteinsee. 
We besluiten het meer rond te duiken. Ook 
hier ligt een prima aangelegde trap die ons 
gemakkelijk tot in het water brengt. Wan-
neer ik mijn hoofd onderdompel, maakt de 
pijnlijke kou snel plaats voor een genot, als 
ik de zichtbaarheid van wel 50 tot 60 meter 
waarneem. De eerste meters zien we niet 
veel meer dan een kale zandbodem, maar 
wat een ongelofelijke zichtbaarheid! Wan-
neer we de overkant naderen, zien we een 

prachtig schouwspel. Alle takken en boom-
stammen die we tegenkomen zijn overwoe-
kerd met algen die in kleur variëren van 
wit tot fluogroen. Het is net of we door een 
sprookjesbos zwemmen. Gelukkig fotogra-
feer ik digitaal want mijn filmpje zou al lag 
volgeschoten zijn. Prachtige zonnestralen 
dringen door tot op de bodem. Het zijn net 
laserstralen die door de bomen boven water 
gespleten worden. We glijden in kikvors-
slag langs de bomen om geen beschadigin-
gen aan te brengen. Halverwege houden we 
even halte aan een gedenksteen die hier ter 
herinnering aan een overleden duiker is ge-
plaatst. 
Ik zwem omhoog en krijg een enorme scha-
kering van kleuren te zien. Ik maak foto s̓ 
van mijn zwevende buddy met op de achter-
grond bomen die het meer omringen. Even 
verder zwemmen we letterlijk tussen de den-
nenbomen. Een rotsblok lijkt begroeid met 
mos. Langzaamaan komen we terug bij onze 
instapplaats. Onze duik heeft 74 minuten ge-
duurd maar was in een oogwenk voorbij. 
De volgende dagen maken we nog verschil-
lende lange duiken en zelden komen we an-
dere duikers tegen. Ik besef stilaan dat de 
weergoden ons gunstig gestemd zijn want 
de zon vergezelt ons bij elke duik. De vele 

impressies die ik hier opgedaan heb zullen 
me nog lang bijblijven. 
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Beste reistijd: zomer.
Beste duikperiode: oktober omdat je dan 
het beste zicht onder water hebt volgens 
de eigenaar van het hotel. Tot 70 meter 
zicht in de Samerangersee. Het hotel is 
tijdens de wintermaanden gesloten.
Vereisten om te mogen duiken:
t min. 80 ingelogde duiken als men wil 
duiken in de Samerangersee.
t min. twee nachten in half pension 
verblijven in het hotel Schloss Fernstein-
see (www.fernsteinsee.at).
t flessen zijn geschikt voor Din en Inter-
nationale aansluitingen.
t vergunning om tot vlak bij de duik-
plaatsen te komen, gratis uitgereikt door 
het hotel.
Duiken: gratis, alleen vullingen dienen 
betaald te worden (ongeveer € 5,50 voor 
een 12-literfles). 
Duikcentrum: 2 Bauer compressoren, 
geen materiaal te huur. Reserveonder-
delen zelf meebrengen.
Accomodatie: hotelkamers met balkon 
zijn aan te raden aangezien het hotel 
net naast de Fernpas ligt. 
In de omgeving: wandelen, rodelen (3 
banen, waaronder de langste van Eu-
ropa - een aanrader!), rafting en canyo-
ning, golf, mountainbikes (gratis in het 
hotel), zwemmen, paardrijden, tennis en 
vissen.

Info

De Samerangersee is véél kleiner in oppervlakte, 
maar o zó mooi onder de waterspiegel.

Alle takken en boomstammen in de Samerangersee zijn overwoekerd met algen, die in kleur variëren 
van wit tot fluogroen.

In de Samerangersee kan je tussen de dennenbo-
men zwemmen.

Tegen de oevers is er een rijke begroeiing van 
planten die op een soort mini sparren lijken.

Ivo Madder
Sticky Note
Miriam, hier is iets mis gelopen ... (dubbele paginanummering)


