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Dominicaanse Republiek

Dominicaans
DroomDuiken
De Dominicaanse Republiek is gelegen aan de oostelijke zijde van het eiland Hispaniola. Een eiland ten
noorden grenzend aan de Atlantische Oceaan en de zuidelijke kustlijn aan de tropische Caribische Zee.
Een vakantiebestemming bekend en berucht om zijn all-inclusive-resorts, ver van de bewoonde wereld
vandaan. Dit eiland heeft op natuur-, cultuur-, sociaal- en duikgebied echter veel meer te bieden. Wij zijn
afgereisd naar de Dominicaanse Republiek om te bekijken of het als duikgebied ook een waardevolle plek
op de duikkaart verdient en we komen een aantal aangename verrassingen tegen.
Tekst: Arine Maat | Fotografie: Udo van Dongen > www.udovandongen.com

Rotsen met stalactieten die in
de Dudu cave van het plafond
naar beneden zijn gevallen
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Typisch Caribisch koraal- en
sponzenlandschapje bij Bayahibe

Dwerggrondel in koraal

De Dominicaanse Republiek heeft
zich in de laatste jaren ontpopt als
populaire toeristenbestemming in de
Cariben, met name voor liefhebbers
van zon, zee, tropische stranden, veel
eten en drank. Op voorhand niet echt
een land waar we uit eigen beweging
heen zouden gaan. Tijdens de
voorbereiding krijgen we toch het idee
dat ons mooie duikavonturen te
wachten staan.
Onze rondreis start in Sosúa, een
prachtig kleurrijk tropisch havendorpje, gelegen aan een rustige baai
aan de Atlantische noordzijde. De zon
weerspiegelt in het gladde blauwe
wateroppervlak en knipoogt uitnodigend naar ons. De tropische temperatuur maakt een verfrissende duik
noodzakelijk, zelfs al zou er helemaal
niks te zien zijn.
Alle duikstekken bevinden zich vrij
dicht bij het strandje van Sosúa. Na
een boottochtje van tien minuten
rollen we overboord en zakken af naar
een diepte van achttien meter van de
duikstek Larimar. Het valt niet tegen!
Op deze glooiende duikstek groeien
veel gezonde hardkoralen en
gorgonen van behoorlijke grootte,
onderbroken door zanderige vlaktes.
Zwevend tussen de koralen en genietend van de uitgestrektheid van het

Geschiedenis
Colombus in 1492 zijn eerste voetstappen op de aardbodem van de Nieuwe Wereld zette, deze aardbodem lag in de huidige
Dominicaanse Republiek. De Spaanse gouverneur Don Bartoleme stichtte hier later de eerste nederzetting. Deze nederzetting is
uitgegroeid tot de hoofdstad Santa Domingo met ruim drie miljoen inwoners en verheven tot World Heritage Monument van
Unesco. Gelegen aan het westelijke gedeelte van het eiland scheidde het land zich af in 1840 van Haïti, om na diverse dictaturen in redelijk rustig politiek en republiek vaarwater terecht te komen.
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Dwerggrondel, Pleurosicya spec.

Koralen en sponzen van
Piki Reef bij Bayahibe

onderwaterlandschap, maken we op
een heerlijk relaxte manier kennis
met de Dominicaanse wateren.

Flamingotongen
De Canyon ligt op nog geen twee
minuten varen. Zoals de naam al doet
vermoeden, heeft de Canyon een
smalle doorgang tussen rotswanden,
waar we laverend tussen de zweepkoralen, gorgonen en de nodige buis- en
vaassponzen onze weg vinden naar de
tot een zanderige diepte van zestien
meter schuin aflopende wand. Deze
duikstek is een waar paradijs om
flamingotongen te spotten. Vrijwel
iedere gorgoon heeft wel zo’n beest te
gast. Deze cowries zijn dol op de
poliepen die leven in de gorgonen en
al poliep-etend banen ze zich een weg
door de gorgonen. We zouden gerust
meerdere duiken op deze plek kunnen
doen, er valt volop klein leven te
spotten op de gorgonen, hersenkoraal
en in de diverse sponzen, waar ook nog
de diverse soorten vis in redelijke
getale tussendoor zweven.

Wrak van de barco Hundido bij Samaná

Dominicaanse cenote
Op weg naar het oosten bezoeken we
onderweg een heel bijzondere duikstek: de Dudu Cave. Dit klein zoetwatermeer ligt landinwaarts en er

mondt een tunnelstelsel in uit. Het is
toegankelijk voor duikers. Qua duikbeleving moet het vergelijkbaar zijn
met de wereldberoemde cenotes in
Mexico, zij het op veel kleinere schaal.
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Kokerwormen

Gewone koraalduivel,
Pterois volitans, een
exoot in de Cariben

Flamingotong,
Cyphoma gibbosum

Commensaal garnaal,
Periclimenes spec.
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Het blauwgroene meer ligt ingebed
tussen steile rotswanden, begroeid met
bomen vol lianen. Via een trapje
komen we op een platform, van waar
we makkelijk toegang hebben tot het
binnenmeer. Beladen met onze duikspullen, betreden we het transparant
groene meer en zweven richting de
donkerte van de eerste spelonk die in
een smallere tunnel uitkomt. Het
plafond hangt vol met grote stalactieten, bevolkt door miljoenen kleine
zoetwatermosselen.
We penetreren de donkerte van de
tunnel om na tientallen meters weer
richting het schimmige daglicht te
zweven. Een andere tunnel geeft
toegang tot een unieke plek waar een
meter lucht boven het wateroppervlak
is. Hier kunnen we tijdens de duik
even ‘frisse lucht’ inademen en ondertussen de calciumrijke stalactieten
bewonderen. Op de terugweg naar het
meer heeft het water een magische,
zowat fluorescerende, turquoiseblauw
gloed gekregen. Het geeft een weids
effect. Vooral door de talrijke boomstructuren die op de bodem liggen,
waar het zonlicht door het bizar
gekleurde wateroppervlak heen breekt.
Gelukkig is het meer niet zo diep en
halen we onze maximale duiktijd
onder deze geweldige omstandigheden
waar kleur en structuren een hypnotiserend effect hebben.

Panoramiek Samaná

Kappergarnaal,
Stenopus hispidus

Samaná ligt in het uiterste oosten,
vlakbij de beroemde Silver Banks waar
ieder voorjaar grote hoeveelheden
bultruggen heen migreren. Dit gedeelte
van het land is duidelijk nog niet
aangepakt door projectontwikkelaars.
Met de wegen is het slecht gesteld en
de onderkomens zijn armoedig. Een
schrijnende tegenstelling met de luxe
van het resort waar we verblijven.
Toerisme is de motivatie om dit gebied
in ontwikkeling te krijgen, zoals we
gezien hebben in de andere gedeelten
in de Dominicaanse Republiek.
Het verbouwen van suikerriet en de
sigarenproductie is niet voldoende
voor het opbouwen van een florerende
economie.
Langs een steile rotskust baant de boot
zich een weg door het helder blauwe

Trap op een afgezonken
scheepswrak bij Bayahibe

		

Een

leuk wrak

met vele doorkijkjes,

die we natuurlijk
allemaal

uitproberen
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Jong rif bij Sosua
is het op de boot nu een enthousiast
gekakel van jewelste. Een teken dat het
voor iedereen een geslaagde duik was.

Conclusie
Een week duiken heeft ons veel verschillende onderwatersferen opgeleverd,
welke onverwacht op hun eigen manier
de moeite waard zijn. Voor een complete
ontspannende (gezins)vakantie is het
leuk om af en toe een duik vanuit het
resort te regelen. Dit is vrij makkelijk te
doen in Samaná en Bayahibe, het duikcentrum bevindt zich op hetzelfde
terrein als het resort. Vanuit het hotelresortdomein Dorado is een duik vanuit
Sosúa eenvoudig te regelen.
Een verblijf in een all-inclusive-resorts
is niet noodzakelijk, het dorp Sosúa heeft
bijvoorbeeld alles wat een meer avontuurlijk ingestelde toerist zich wenst:
veel restaurants, marktkraampjes onder
de palmbomen en diverse duikcentra die
duiken aanbieden in de Sosúabaai en
Dudu-cave. Dit geeft een totaal andere
vakantiebeleving. Alle mogelijke
manieren van vakantievieren zijn op de
Dominicaanse Republiek aanwezig.

Met zoetwatermosselen begroeide
stalactieten in de Dudu Cave.

Het plafond

hangt vol

met grote stalactieten, 		
bevolkt door miljoenen kleine

zoetwatermosselen
oceaanwater. Een totaal ander landschap dan Sosúa, al helemaal onder de
waterspiegel. We dalen af langs een
steile wand naar twintig meter diepte.
Het zicht is fenomenaal, alsof we ons
in een zwembad bevinden. De duikstek
wordt omgeven door scholen vis en de
zonnestralen boren door het water, wat
het aquariumeffect behoorlijk vergroot.
Wat een genot om hier te duiken. Het
rif is afwisselend bevolkt door
verschillende hardkoralen, veersterren,
fans, zweepkoralen, kleurrijke
zakpijpen en grote soorten sponzen die
overal op de steile wanden, kleine
inhammen en lieflijke glooiingen hun
plek hebben gevonden. Een divers rijk
landschap waar we geen genoeg van
kunnen krijgen, helaas kunnen we
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maar twee duiken in dit aquarium
maken. Op de terugweg naar het duikcentrum begeleidt een groepje
dolfijnen ons, om het geheel tot een
perfecte tropische duikdag te maken.

Grazen in Bayahibe
Na de Atlantische waterervaringen is
het nu tijd voor het Caribische gedeelte
van onze duikreis. Na zes uur in de
auto komen we aan in een uitbundig
all-inclusive resort.
Vanuit ons resort lopen we zo naar het
duikcentrum waar we met de boot
binnen vijf-tien minuten worden
gedropt op diverse duikstekken, waar
we volop het onderwaterleven kunnen
exploreren. De duikstekken zijn vrijwel
zonder uitzondering vlakke

riffen waar zich velden van hardkoralen, buis- en vaassponzen, zweepkoraal, begroeid met veersterren en
verscholen anemonen bevinden,
afgewisseld door zandcorridors.
Een erg leuk landschap om typische
snuffelduiken te maken op zoek naar
flamingotongen, garnalen, krabjes en
ander macroleven, alsook kleine
fotogenieke blennies.
Bayahibe heeft ook een beduikbaar
wrak, iets buiten de baai op een meter
of 28. Op de ruime hardboat heerst de
stille nerveuze stemming die zo
kenmerkend is voor diepere
wrakduiken.
We dalen af, de donkerblauwe diepte
in, om na enige momenten de
contouren van het wrak te ontwaren in
het schimmige blauw. Op het wrak is
behoorlijk veel visleven, wat het
aanzicht aanmerkelijk verlevendigd.
Het is een leuk wrak met vele
doorkijkjes, die we natuurlijk allemaal
uitproberen.
De bodemtijd is te snel nabij en noopt
ons de duik af te ronden. In sterk
contrast met de stemming voor de duik,

Tibisi rif bij
Samana

Praktische INFORMATIE
Reis: Goedkoop vlieg je via Neckermann, Arke Reizen of Kras, hier kun je een allinclusive-resort met vlucht boeken. Op individuele basis kun je het beste contact
opnemen met een reisbureau. Er zijn diverse vliegmaatschappijen die vliegen op
Puerto Plata of Punta Cana. Vooralsnog zijn er geen duikreizen in het aanbod van
reisbureaus
Visum: Bij aankomst moet je aan toeristenvisum invullen. Het visum kost tien
dollar en is drie maanden geldig. Bij vertrek moet je ook tien dollar betalen
Vaccinaties: Raadpleeg de plaatselijke GGD voor het wel/niet meenemen van malariapillen. Er zijn gebieden waar malaria- en denguemuggen actief zijn
Elektriciteit: Het voltage is 110/230Volt. Een verloopstekker is handig
Internet: Vaak wordt hiervoor een (soms hoge) vergoeding gevraagd. Ook zijn er
internetcafés
Geld: Dominicaanse Peso, 100 pesos is ongeveer 1,85 euro
Weer: Het orkaanseizoen loopt van juni tot en met november. Maximale activiteit is
normaliter in september
Andere activiteiten: Walvissen spotten in Silver Banks, die daar in het voorjaar
kalveren komen voeden. In het binnenland kun je jungletochten doen. Bij Samaná
is een waterval en kun je gaan hiken. Kitesurfen doe je het best in Cabarete, een
dorp in het noorden
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