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Weekend 18,19 Sept ‘1

Vodelée, Deux Eglises, Roche Fontaine

Steengroeveduiken België
Duiken in de mooiste Carrière’s van zuid-België, vanaf 5 tot 50 mtr. diepte. Prijs rond de
€ 100,00 (incl. centerparks - excl. eten, reis) Heen vrijdagavond, max 25 a 30 pers.
Nee dit zijn geen grotduiken maar avontuurlijke duiken geschikt
voor iedereen met advanced en hoger. De groeven zijn midden 20e
eeuw uit bedrijf genomen en volgelopen met grond/regenwater.
Hier geen veenhopen maar uitgezaagde steile wanden van grijs en
rood marmer die haaks de bocht om gaan (of naar beneden) en
waar nog de nodige oude werktuigen als kranen, rails, en stalen
kabels liggen. Het zicht varieert tussen de twee en tien meter.
Zoals in de meeste steengroeves heeft men ook hier vis uitgezet
waaronder steur, karpers, snoek en meerval en baars. De meeste
tref je in de bovenste waterlaag aan. Hoe dieper je gaat, hoe
minder vis je tegen komt maar dan wordt uiteraard gecompenseerd
door allerlei objecten.
Op het programma staan vier steengroeven van: Vodelee, Croisette,
Roche Fontaine, en Deux Eglises. Ook kan in nabijlegen stuwmeer
worden gedoken. We overnachten in 6/8persoons huisjes op Landal
Greenpark, deze ligt op een kwartier rijden van de eerste groeve.
Een top weekend ook voor niet duikers en partners. Tijdig

reserveren voor de groeven is wel noodzakelijk dus ondanks dat het
nog even duurt graag zsm inschrijven
Ps, bij voldoende animo wordt tijdens dit weekend de PADI diepduikspecialty en of ANDI CSU nitrox opleiding afgesloten.
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Achtergrondinformatie
We overnachten in 6,8 of 10 pers. bungalows op Landal Village l’Eau d’Heure, Rue du Bois du
Four 7a, B-6440 Froidchapelle (www.landal.be).
Carrière de Roche Fontaine (zon.middag) is te herkennen aan de
complete kraan/boortoren die nog in het midden van de groeve
staat. De lengte van de kraanarm, die zich boven het wateroppervlak bevindt is 45 meter. De stuurcabine van de kraan vindt men
terug op 4 meter diepte. Ps, max. diepte is 53mtr.
Carrière de Vodelée (zat.middag) ligt kort bij de Franse grens. Het
grijze en rode marmer dat hier ontgonnen werd, wordt Royal,
Imperial en Griotte genoemd. Te water kan hier evt. vanaf een 3
meter hoge richel. De steile wanden van de steengroeve dalen
loodrecht naar 30 m, met richels op verschillende dieptes. Het zicht
is hier altijd zeker 10mtr.
Carrière de Traigneaux / Villers-Deux-Eglises (zat.ochtend) is zeker
de meeste charmante groeve. Omdat deze put (max. 28 mtr) vrij
snel is volgelopen liggen de originele werktuigen, kabels blokken
nog op dezelfde plek als honderd jaar terug. Je krijgt hierdoor een
goed beeld van hoe het werk in een marmergroeve werd uitgevoerd. Ook voor fotografen is dit een erg mooie stek.
Carrière la Croisette (zon.ochtend) is een kleine groeve met
vulgelegenheid voor nitrox . Via een ponton kan je makkelijk het
water in. Er zit een reuzenmeerval van 2mtr. en de karpers eten
hier uit je handen op het einde van de duik.
Alle ins & outs over de groeven incl. de kaarten op: www.duiklokaties.com

