
Weekend 19,20 Juni‘10

Hemmoor-weekend
Krijtmeerduiken Duitsland
Kristalhelder water in de mooiste steengroeve van Duitsland nabij Hamburg. Max. diepte 58 
mtr.  Ivm koud water 2e automatenset verplicht. Prijs incl. huisje - excl. eten, reis a € 100,-

Als je op zoek bent naar echt helder water... dan is Hemmoor de 
plaats waar je moet zijn. Nee hier geen grotduiken maar een open 
groeve die is volgelopen en dankzij het hoge kalkgehalte in het 
water en de grote diepte in het midden van de plas is het zicht 
altijd erg goed. Geschikt voor iedereen met open water en hoger.

Let wel, de watertemperatuur kan op diepte erg koud zijn 
4a6 graden. Ieder duiker moet dan ook duiken met een 2e 
onafhankelijke ademautomatenset (1e, 2e trap en manometer). 
Dit kan dus door het meenemen van een ponybottle of door 
een dubbele kraan op de duikfles te zetten. Een droogpak is 
niet verplicht maar wel een absolute must, dit geldt ook voor 
droogpakhandschoenen.

We overnachten in scandinavische blokhutten welke op het terrein 
staan. Gezien de afstand van 450 km, is de ervaring dat je het beste 
vroeg op vrijdagavond kan gaan rijden zodat je zat.ochtend fris bent 
om twee a drie duiken te maken. ‘s avonds bbq en zondagochtend 
nog een mooie duik, waarna we meestal rond 3a4 uur ‘s middags 
naar huis vertrekken. 

Tijdig reserveren voor de groeven is ivm het grote animo echt 
noodzakelijk dus ondanks dat het nog even duurt graag zsm 
inschrijven. Bij voldoende animo wordt tijdens dit weekend bv. de 
PADI diep-duikspecialty en of ANDI CSU nitrox opleiding gegeven.

Alle ins & outs  incl. de plattegrond op: www.kreideseetaucher.de

http://www.kreideseetaucher.de
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Adres: Tauchbasis Kreidesee, Cuxhavener Str. 1, 21745 Hemmoor, tel 0049-47717921. Web-
site:  www.kreideseetaucher.de

Weekend 19,20 Juni‘10

De Kreidesee is geen natuurlijk water. Het begon allemaal in 1859 
toen men hier naar bruinkool begon te zoeken. Er werd echter 
alleen maar krijt gevonden wat als grondstof voor cement wordt 
gebruikt. Daarom richtte men in Hemmoor in 1866 een cementin-
dustrie op die de gewonnen krijt internationaal verkocht. De 
werkdag zag er in 1902 zo uit: in 24 uur moesten 3000 bakken van 
een halve kubieke meter met een schep gevuld worden en op 6 
scheve vlakken met de hand omhoog naar de fabriek gebracht 
worden. Het uurloon was 23 pfennig, een werkdag telde 12 uur. In 
1905 werkten er 2000 mensen in de fabriek.  In 1983 - na 121 jaar 
industrie - werd het bedrijf gesloten, de pompen stilgezet en de 
fabriek afgebroken en in het water gedumpt.  

Er zijn veel objecten op de bodem achter gebleven. Zo is er de 
Rüttler, een oude stortkoker, waar je mooie diepe duiken op kunt 
oefenen maar ook staat er een oude transportband en liggen riool 
pijpen en roosters en staat er een auto op 16 meter.

Omdat Hemmoor een oude dagmijn is loopt de bodem trapsgewi-
js af. Zo zijn er stukken van 10 meter diep, 15 meter, 20 meter, 30 
meter, 40 meter, 50 meter en het diepste punt bedraagt 60 meter. 
Verder is er een onderwater bos en zie je op sommige plaatsen 
begroeiing van verschillende waterplanten. Deze begroeiing kan 
als gevolg van het heldere water doorlopen tot op een diepte van 
wel 20 meter. In deze plas zitten naast baarzen en snoek ook forel-
len. Verder zitten en zoetwaterkreeften en zoetwatermosselen. 
Het zicht is zeer goed, 20 meter is zeker geen uitzondering.


