
Duiken Nordhausen Hemelvaartweekend 21 mei t/m 24 mei 
 

Een lang weekend weg en lekker duiken in Nordhausen. Hier heb je de mogelijkheid om bij 2 meren te 

duiken. In totaal zijn er 7 meren aanwezig. 

 

Möwen See en Sundhäuser See zijn de duiklocaties. 

 

Beide duiklocaties staan bekend om hun zeer goede zicht onderwater. Op een diepte van 30 meter is bijv. 

het zicht nog zo goed dat een duiklamp niet noodzakelijk is. Verder informatie omtrent de duiklocaties volgt 

hieronder.  

 

Natuurlijk is er ook geregeld dat we ergens kunnen slapen. Een half uurtje van deze duiklocaties af hebben 

we een plek gevonden in Landal Salztal Paradies. (https://www.landal.nl/parken/salztal-paradies) 

Hier hebben we de mogelijkheid om gezellig met elkaar een bungalow(s) te 

huren en bijv. in de avond heerlijk samen BBQ’en en andere mogelijkheden.   

 

De huur loopt van woensdag 20 mei aankomst en uiterste vertrek 

maandagmorgen 25 mei. Je kunt dus, als je dat wilt, woensdagavond al 

rustig aanrijden en voor de langslapers ook nog gebruik maken van de 

maandagochtend.  

 

Kosten voor dit weekend voor de huur van de bungalows zijn ong. € 150,00 p.p.. Dit is een indicatie en 

natuurlijk afhankelijk van het aantal personen waarmee je in een bungalow gaat.  

Bedoeling van dit gezellige weekend is om met elkaar vooral gezellige duiken te maken. Maar wel zo dat 

iedereen zelf kan invullen wat hij wil doen. Dit houdt dus ook in dat kinderen en aanverwanten die niet 

duiken ook een hele gezellige tijd kunnen hebben. Op het park is natuurlijk altijd ook wat te beleven want 

natuurlijk is er een subtropisch paradijs aanwezig. 

 

Sundhäuser See: valt onder de makkelijke duikplek. Ook voor beginners zowel als voor gevorderden. 

Sundhäuser See is een mooie duikplaats met veel leven en in het algemeen 

bijzonder goed zicht, soms tot wel 20 meter. Je ziet enorme snoeken, 

spiegelkarpers en palingen in glashelder, lichtblauw water. De Sundhäuser See 

heeft meerdere instapplaatsen, met elk zijn eigen, 

karakteristieke kenmerken. Opvallend bij de instapplaats 

'Landzunge' is Nordhausia, op ongeveer 13 meter diepte. 

Nordhausia is een onderwaterdorp met onder meer een kijktoren, een deel van een 

stadsmuur, een kerkhof en twee woningen. Het totale duikgebied is met steile wanden, 

heuvels en wrakken bijzonder gevarieerd.  

Sundhäuser See is goed toegankelijk. Meerdere instapplaatsen maken het makkelijk te 

water gaan. Het zonlicht bereikt in de Sundhäuser See grote diepten. Daardoor kom je 

op sommige plaatsen tot op 20 meter plantengroei tegen.  
 

 
 

 
Maximale diepte: 38 meter. 

Zicht gemiddeld : 12m.  

Op diverse plekken zijn er op verschillende dieptes wrakken verzonken. Dus 
voor ieder wat wils.  

 
 

  

https://www.landal.nl/parken/salztal-paradies


Möwen See: staat bekend als makkelijke duikplek 

De Möwen See is oude grindafgraving met uitzonderlijk goed zicht Het invallende zonlicht schijnt flikkerend 

over de steil aflopende grindbanken. Je ziet oude graafwerktuigen maar ook grote scholen baars en enorme 

kolonies rivierkreeftjes. Ze komen hier in grote getalen voor, met soms een omvang van wel 25 centimeter. 

Zweef over de bodem en verwonder je over dit enorme leger aan kreeftjes. Interessant is ook het eilandje in 

het meer, waar solitair levende snoeken en grote scholen baarzen leven. Er leeft hier een grote meerval. Hij 

verschuilt zich vaak bij een van de instapplaatsen of bij het eiland. Rivierkreeftjes spot je vooral aan de 

oostoever. 

Maximale diepte: 46 meter. 
Zicht gemiddeld : 12m.  

 

 
 

 

 

Opgeven: 

Opgeven is mogelijk tot uiterlijk 28 februari 2020 via 40jaar@galathea.nl 


