Zegerplas
Na vijf minuten zwemmen, komen we bij de wand, het fenomeen in de Zegerplas. Het was licht
maar nu storten we ons de duisternis in. De Zegerplas is donker, maar wie de moeite neemt om dit
water te ontdekken, ziet wondermooie dingen.
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Als duiker trek je veel bekijks in ‘Het Meer’, zoals de bewoners van Alphen aan den Rijn de Zegerplas
liefkozend noemen. Zij gebruiken dit water voor hun zondagse wandeling of om af te koelen tijdens
hete zomers. Duikers zijn er niet zo veel. Misschien dat we daarom veel bezorgde opmerkingen
horen. «Het is toch niet te koud?» vraagt een heer op leeftijd. Als we over de vlakte wegzwemmen,
treffen we de ene na de andere golfbal aan. Klaarblijkelijk gebruikt iemand deze plas om zijn afslag te
oefenen. Een wolhandkrab kijkt ons brutaal aan. En hé, daar spotten we de eerste zoetwaterkreeft.
De wand, daarover doen horrorverhalen de ronde. Op sommige plekken zouden de overhangen zo
groot zijn dat je als duiker terechtkomt onder het fietspad dat langs de Zegerplas loopt. We vinden
een paar overhangen, maar de verhalen lijken schromelijk overdreven. We spotten ook een grote
snoek die bovenlangs patrouilleert. Op de bodem liggen snoekbaarzen, jong en oud, te rusten. Vanuit
een langgerekte spleet in de wand worden we gadegeslagen door tientallen rode oogjes.
Delangneussteurgarnaal, een nieuwe gast, voelt zich helemaal thuis. Wat zijn die beesten groot! De
tijd gaat veel te snel voorbij. Terug bij de botensteiger staat een groepje jonge Marokkanen ons op te
wachten. De ene na de andere vraag vuren ze op ons af. En als Cor een foto van ze neemt, springen
ze met veel V-tekens in de juiste houding. Peace!

Onderwaterleven
Praktisch al het in Nederland voorkomende zoetwaterleven is in de Zegerplas te vinden. Op de
ondiepe vlakte barst het van de posjes. Verder zitten er baarzen, voorntjes en snoekbaarzen in alle
maten. Ook dikke snoeken en paling worden geregeld waargenomen. Wie goed zoekt, vindt
kleinemodderkruipers en rivierdonderpadden. En met een flinke dosis geluk stuit je er op een vette
karper. Onder vissers gaat het verhaal dat er een enorme meerval in ‘het meer’ zit. Maar die is door
duikers nooit gevonden. De geleedpotigen zijn in de Zegerplas ruim vertegenwoordigd:
aasgarnaaltjes, zoetwaterkreeften en wolhandkrab. Sinds het najaar van 2006 is er ineens een
nieuwkomer: de langneussteurgranaal, ofwel Palaemon longirostris. Buitenkansje: rond de Zegerplas
komen ringslangen voor. Soms worden ze zwemmend waargenomen.
Routebeschrijving
Duikstek ‘De Chinees’ is genoemd naar het Chinese restaurant aan de Burgemeester Bruins Slotsingel
20. Vanaf de N11 is de duikplaats te bereiken via de afslag Molenwetering/Rijnhaven/Avifauna. Dit is
de Ring (west), die over de Leidse Schouw en de Hoorn loopt. Aan het einde van de Hoorn ga je
linksaf de Prins Bernhardlaan op, de brug over de Rijn over en vervolgens bij de stoplichten rechtsaf.
Dit is de Burgemeester Bruins Slotsingel die uitgereden moet worden tot de bebouwing ophoudt.
Aan de rechterkant is het Chinese restaurant te zien, een opvallend gebouw met pagodedak. Vanaf
de parkeerplaats is het twintig meter lopen naar de botensteiger, de makkelijkste plek om te water
te gaan.
Watersoort, zicht en diepte
Als het water in de zomer opwarmt, kun je de Zegerplas vanwege het slechte zicht het beste mijden.
Maar in het late najaar, de winter en het voorjaar kun je er mooie duiken maken. Het ‘meer’
ontstond in de jaren zestig toen er zand werd afgegraven voor de bouw van een woonwijk. In deze
zoetwaterplas zitten steile veenwanden. Let op! De forse overhangen kunnen op sommige plekken
voor gevaar zorgen. Op het diepste punt is de Zegerplas zo’n 35 meter.

