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De algm in de Fernsteinsee m Samerangersee

zijn ken:rnerkmd uoor het gebied sn wordqn

dnor biolagen ond.erzocht qn gelaesterd.

De Fersnteinsee en haar kleine broer, de

Samerangerseg liggen in Tirol, Oostenrijk.
Beide meren bevinden zich op een hoogte

van 968 meter boven zeeniveau en trekken
niet alleen Oostenrijkse duikers aan. Ze
zouden tot de honderd mooiste duik-
plaatsen van de wereld behoren. Ze
worden in elk geval tot de helderste meren
in hetAlpenland gerekend en zijn zelfs tot
inAzië bekend. Om er te mogen duiken
moet je minimaal twee nachten in halfpen-

sion in het hotel verblijven. Voor het

duiken worden geen kosten gerekend,

enkel vullingen moeten worden betaald.

Het logboek en brevet worden nagekeken

bij aankomst want er is wel enige ervaring
vereist. Voor de Samerangersee dienen
zelfs minimaal tachtig duiken gelogd te

zijn. Reden hiervoor is de fragiele onder-
waterwereld die onder andere uit slijm-
algen bestaan. Die hebben vele jaren nodig
gehad om uit te groeien zoals ze vandaag

zijn. Uittrimmen is dan ook de boodschap

want als een duiker ze met één verkeerde

vinslag beschadig of als ze worden over-
dekt met sediment dat uit de bodem
aÍkomstig is, kunnen ze afsterven. De algen

worden door biologen bestudeerd. Uit de

onderzoeken blijkt het unieke karakter van
het gebied en dat wordt door de biologen

benadrukt. We krijgen een plattegrond en

vergunning. Het geeft ons de mogelijkheid
om de auto vlakbij de duikstekken te

parkeren. Er zijn namelijk drie instap-
plaatsen: twee in de Femsteinsee en één in
de Samerangersee. Geen overbodige luxe
trouwens want we hebben de nodige kilo's
extra meegenomen, waaronder droogduik-
pakken waarmee we het koude water

willen ingaan.

Op verkenning
Orze eerste verkennende duik maken we
in de Femsteinsee bij instap 3. Een uitge-
houwen trap bedekt met kiezelsteentjes

loopt uitnodigend door tot in het glashel-

dere water. Het is meer dan dertig graden
Celsius in de buitenlucht. Uizonderlijk
warm dus, maar al snel volgt de afkoeling

naar acht à negen graden Celsius in het

water. Het duurt even voor ons aangezicht

gewend is aan deze pijnlijke overgang. We
controleren nog een laatste maal onze

materialen en verdwijnen onder het water-
oppervlak. Verdwijnen is trouwens niet
helemaal waar, want zelfs van ver boven
waÍer zie je het silhouet van een duiker.
Het valt meteen op dat het zicht onder
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water enorïn ver reikt. Forellen die twintig
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 begroeiing van
planten die op een soort minisparren
lijken. Die worden op hun beurt weerspie-

gelt door het wateroppervlak. Wanneer ik
recht naar boven kijk, zie ik een felblauwe

lucht en takken van bomen die over het

meer hangen. We zetten onze tocht door
en opeens lijkt het of we een lichte stro-
ming voelen. Even later voelen we het

water nog kouder worden. We zien een

bergriviertje in het meer uitmonden. Als
het regent, moet de lokatie wel een zware

stromingsduik voor duikers vormen. Teger

de oever lijkt het of de vroege ochtendmist

nog aan het wegtrekken is. Onze eerste

verkenningsduik belooft veel goeds voor
de komende dagen.

Zonnestralen
Op dag twee gaan we te water bij de eerste

instap. Het zicht is weer fenomenaal goed.

Bij een aantal pogingen om forellen te

fotograferen, trek ik aan het kortste eind.

We worden door de vissen van ver opge-
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merkt en schuchter als ze zíjn, kiezen ze

het hazenpad. De eerste tweehonderd

meter zien we weinig opwindends, maar

dan komen we de eerste enorne boom-
stammen tegen die in de loop der jaren

naar de bodem van het meer verdwenen

zijn. Kolossale stammen van meer dan vijf-
tien meter liggen als een mikadospel door
mekaar. Tegen de oever liggen afgebroken

takken die getuige zijn van een woelig

verleden. Oogverblindende zonnestralen

doorklieven het water en geven het geheel

een feeëriek decor. Ik maak enkele tegen-

licht opnames in de hoop deze stralen voor
eeuwig vast te kunnen leggen.

SamerangeÍïneer
De volgende dagen besluiten we ons

vooral op de Samerangersee te concen-

treren. W'e melden ons aan bij de receptie

want er wordt slechts een beperkt aantal

duikers per dagtoegelaten. Als we met de

auto het meer bereiken, blijken we echter

de enige gasten te zijn. Het
Samerangermeer is veel kleiner is dan de

Fernsteinsee. We besluiten het meer rond
te duiken. Ook hier ligt een prima aange-

legde trap die ons gemakkelijk tot in het

water brengt. Wanneer ik mijn hoofd
onderdompel, maakt de pijnlijke kou snel

plaats voor een zicht van wel vijftig tot
zestig meter. Le dat heldere watet bestaat

de bodem de eerste meters slechts uit zand

maar als we de overkant naderen, zien we

een prachtig schouwspel. Alle takken en

boomstammen die we tegenkomen zijn
overwoekerd met algen die in kleur
varieren van wit tot fluorgroen. Het lijkt of
we door een sprookjesbos zwemmen.

Gelukkig fotografeer ik digitaal want een
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analoog filmrolletje zou al lang volge-

schoten zijn. Prachtige zonnestralen

dringen door tot op de bodem. Het zijn net

laserstralen die door de bomen boven

water worden gespleten. We glijden in
kikvorsslag langs de bomen om geen

beschadigingen aan te brengen.

Halverwege stoppen we eYen bij een

gedenksteen die in het meer ter herinne-
ring aan een overleden duiker is geplaatst.

Ik zwem omhoog en krijg een enorrne

schakering van kleuren te zien. Ik maak

foto's van mijn zwevende buddy met op de

achtergrond bomen die het meer

omringen. Even verder zwemmen we

letterlijk tussen de dennebomen. Een rots-
blok lijkt begroeid met mos. Langzaamaan
komen we terug bij onze instapplaats.

Orue duik heeftT4 minuten geduurd maar

leek in een oogwenk voorbij te zijn. o

INFO

Hotel Schloss Fernsteinsee

6465 Nassereith - Tirol
Oostenrijk
E-mail: hotel @ fernsteinsee.at

Website: www.fernsteinsee.at

Accomodatie: De hotelkamers met balkon zijn aan te raden aange-

zien het hotel net naast de Fernpas ligt. Door de dubbele deuren heb

je geen last van het verkeer.

Prijzen tussen 64 euro en 79 euro per dag (2006) in half pension.

Duiken:
Alleen wllingen dienen betaald te worden. Din en lnt.

2 Bauer compressoren, ongeveer 5,50€ voor een 1 2literfles.

Geen materiaal te huur. Reserveonderdelen zelf meebrengen.

!n de omgeving: Wandelen, rodelen ( 3 banen waaronder de langste

van Europa, een aanrader!),

Rafting en canyoning, golf, mountainbikes (gratis in het hotel),

zwemmen, paardrijden, tennis, vissen.

Beste reistijd:
Zomer.

Oktober: beste zicht onder water volgens de eigenaar van het hotel.

Tot 70 meter in de Samerangersee.

Het hotel is tijdens de wintermaanden gesloten.

Reisroute: Via Ulm, langs Kempten en Fiissen richting Fernpas. Na

de pas volg je borden Nassereith. Eenmaal daar staat het hotel

Schloss Fernsteinsee aangegeven.

Rotsm, takken en bomen zijn oamloekerd met witte of Jlwrescerende algrn.


