
27»»

Een tropisch eiland grenzend
aan de Atlantische Oceaan en
de Caraïbische Zee, waar je
kunt duiken op wrakken, in
grotten en langs riffen.

Meer dan 
Caraïbisch

Elke dag kiezen uit rif- of wrakduiken

Dominicaanse 
Republiek 

Er is een grote kans dat je niet meteen aan de
Dominicaanse Republiek denkt wanneer je
een vakantie plant waarin duiken een belang-
rijke rol speelt. Toch heeft het Caraïbische ei-
land veel ingrediënten voor een op en top
duikvakantie. Om te beginnen kun je kiezen
of je in de Caraïbische Zee of de Atlantische
Oceaan wilt duiken. Rond het eiland vind je
geen steile wanden, maar een bodem die lang-
zaam dieper wordt. Dat duikt niet alleen mak-
kelijk, maar heeft ook als voordeel dat de vele
schepen die tijdens de vroegere periode van
piraterij zijn vergaan op dieptes liggen die je
als sportduiker kunt bereiken. Wat weinig dui-
kers weten is dat je naast de rif- en wrakduiken
ook grotduiken in de Dominicaanse Republiek
kunt maken. 
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Zowel in het Caraïbische- als in het Atlantische
deel zijn alle duiken bootduiken. De duikstek-
ken bevinden zich dicht bij de havens of het
strand waarvandaan je vertrekt, waardoor je
niet urenlang op een boot hoeft te zitten. Bij
veel resorts en duikcentra maak je in de och-
tend een dubbelduik en kun je ’s middags of ’s
avonds desgewenst nog een middag- of nacht-
duik maken. Als je met niet duikende reisge-
noten bent is het prettig  dat je weer relatief
snel terug bent in je hotel of resort. Het is een
gemakkelijk reis land. Vanuit verschillende
luchthavens in Europa wordt rechtstreeks naar
de drie grootste luchthavens in de Domini-
caanse Republiek gevlogen. De overheid in-
vesteert veel in de infrastructuur van het land.
De wegen zijn goed bereisbaar waardoor je je
ook op het land goed kunt verplaatsen. Op
een of andere manier bestaat bij veel mensen
het idee dat het reizen buiten de poorten van
de resorts gevaarlijk is – daar hebben wij niks
van gemerkt. 

De Caraïbische kant
De Dominicaanse Republiek heeft met een
lengte van 1.288 km de op één na grootste
kustlijn in het Caraïbisch gebied. Niet vreemd
dat er op het eiland genoeg te doen valt op
watersport gebied. Aan de zuidkant van de
Dominicaanse Republiek, de Caraïbische kant,
kun je bij verschillende plaatsen duiken. Voor
heel het land geldt dat er in de grotere en meer
toeristische plaatsen voldoende aanbod is van
duikcentra. De gebieden rond Santa Domingo
en Boca Chica worden omschreven als kleur-
rijke duikgebieden die geschikt zijn voor zowel
beginners als ervaren duikers. Van de duik-
stekken bij Punta Cana, La Romana en Baya-
hibe wordt gezegd dat je hier kan genieten
van een rijk marine leven en het grootste en
bekendste wrak in de Dominicaanse Republiek,
de St. George. Wij duiken bij La Caleta in het
National Park bij Boca Chica en bij Bayahibe.
Kleurrijk zijn de duikstekken zeker, op elke duik
worden we getrakteerd op de sierlijke beker-
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Dominicaanse Republiek
praktisch
DOMINICAANSE REPUBLIEK: Een eiland in het
Caraïbisch gebied tussen Cuba, Jamaica en Puerto Rico.
Het eiland grenst aan de noordkant aan de Atlantische
Oceaan en in het zuiden aan de Caraïbische Zee. Het
land is ongeveer twintig procent groter dan Nederland
en grenst in het westen aan het straatarme Haïti. Er
wonen bijna tien miljoen mensen in de Dominicaanse
Republiek van wie drie miljoen in de hoofdstad Santo
Domingo.

REIS: Charter maatschappijen vliegen rechtstreeks vanuit
Düsseldorf, Schiphol of Zaventem. Air France – KLM
vliegt met een overstap in Frankrijk. Er wordt gevlogen
op Punta Cana, Puerto Plata of Santo Domingo en reken
op een vlucht van ongeveer negen uur.

BESTE REISTIJD: Het klimaat is tropisch met
gemiddelde temperaturen van 28 graden boven water
en 27 graden onder water. De beste tijd om aan de
noordkust te duiken is de periode juni tot en met
september. Wil je aan de zuidkust duiken ga dan tussen
november en januari. Wil je ook gaan “whale watchen”
zorg dan dat je er in de periode januari tot maart bent.

VACCINATIES: Volgens de meest recente informatie zijn
inentingen niet nodig, extra bescherming tegen muggen
(DEET) is raadzaam. Raadpleeg voor je reis altijd
http://www.ggdreisvaccinaties.nl/ 

ELEKTRICITEIT: 110 V met Amerikaanse stopcontacten,
vergeet je reisadapter niet! 

VALUTA: De munteenheid is de Dominicaanse Peso, in
de toeristische gebieden kan je ook met Dollars en Euro’s
betalen of met PIN/Card betalen. Wil je gebruik maken
van je bankpas, vergeet dan niet om deze van tevoren te
deblokkeren voor gebruik buiten Europa.

TAAL: De officiële taal is Spaans, in de toeristische
gebieden kan je met Engels goed uit de voeten.

SOORT DUIKEN: Bootduiken voor alle niveaus.

Strandscène La Caleta (Ron Offermans). 

Bootjes in soorten en maten (Ron Offermans).

sponzen in de bekende Caraïbische kleuren.
Onder water is te zien dat de Dominicaanse
overheid zelfs in de Nationale Parken moeite
heeft om het visserijverbod te handhaven. De
hoeveelheid en de diversiteit van het aanwe-
zige leven valt ons wat tegen. 

We duiken met verschillende duikscholen en
merken dat de boten waarmee wordt gedoken
erg kunnen variëren. De meest avontuurlijke
duiken maken we met het Golden Arrow duik-
centrum, die ons met kleine houten vissers-
bootjes samen met een gids meenemen naar
de duikstekken in het National Park. Terwijl
wij bij Casa Daniël worden vervoerd op veel

luxere boten met een capaciteit van twintig
duikers. De boten die de resorts gebruiken zit-
ten hier wat tussenin en bieden plaats aan
gemiddeld acht duikers. Vrijwel elke dag heb-
ben wij de keuze uit rif- of wrakduiken. In dit
deel van het eiland duiken we op vijf wrakken
en de grootte en kwaliteit van de wrakken
verschilt daarbij enorm, maar fotogeniek zijn
ze zeker. Dat geldt overigens ook voor de rog-
gen en zeepaardjes die wij tijdens de duiken
tegenkomen. Bij mij spelen de murenes een
soort kat en muis spel, waarbij ik steeds de
verliezer ben. Mijn buddy heeft meer geluk
en slaagt er wel in om ze op de foto vast te
leggen.

1. Kleurrijke gebieden zijn geschikt voor beginners

(Ron Offermans). 

2. Blauwe rifbaars (Ron Offermans).

3. Hoeveelheid en diversiteit van het leven valt wat

tegen (Edwin van der Sande). 
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Grotduiken 
Verspreid over het hele eiland zijn er diverse
mogelijkheden om in grotten te duiken. Wij
worden meegenomen naar één van die plekken
en krijgen de indruk dat dit toch de meest bij-
zondere plek is van allemaal. Nadat de tuinman
de poort heeft geopend staan wij middenin een
woonwijk in de achtertuin van een meer wel-
varende Dominicaan… bizar! Via een wentel-
trap dalen we af in een gat met een doorsnee
van ongeveer acht meter om vervolgens onder
de grond te verdwijnen en daar te starten met
een ervaring die echt aan iedereen is aan te ra-
den. Het heldere water, het enorme zicht, het
mysterieuze landschap met overal eeuwenoude
stalactieten en stalagmieten maken deze duik
heel speciaal. Omdat wij geen ervaren grot-
duikers zijn is ons vooraf heel duidelijk gemaakt
hoe het duiken in zijn werk zal gaan. Ten op-
zichte van het normale sportduiken gelden er
wat extra veiligheidsmaatregelen. Met onze
ervaring en deze instructies zijn wij in staat ge-
weest om een prima duik te maken en hebben
we ons steeds veilig gevoeld. Deze duik in
Cueva La Taina is extra bijzonder omdat je in
een woonwijk ergens in een achtertuin duikt.
Los daarvan is het grotduiken een ervaring die

je niet wilt missen. Het is in de Dominicaanse
Republiek heel eenvoudig om georganiseerd
kennis te maken met een duikje in één van de
vele grotten.

De Atlantische kant van het eiland heeft toneel
gestaan voor de filmopnames van Pirates of
the Caribbean en wat Expeditie Robinson- ach-
tige programma’s. Het landschap bestaat hier
uit een ruigere kustlijn, met rotswanden in de
meest prachtige vormen die ook onderwater
doorlopen. Nu en dan zie je een tropisch
bounty eiland waarbij je het witte zandstrand
alleen vanaf de zeekant kan bereiken. Dit zijn
ook de plekken waar je de oppervlakte interval
tussen een dubbelduik doorbrengt. Het duiken
in de regio van Puerto Plata, Cabrera en Sa-
maná is juist door die landschappen anders
dan de duiken aan de Caraïbische kant. Dit is
ook de kant van het eiland waar je in de winter
bultrugwalvissen kunt spotten.

Scuba Libre
In deze regio duiken wij in Samaná en Sosúa.
Aan de Atlantische kant kunnen de onderlinge
duikstekken qua landschap meer verschillen.
Afhankelijk van de hoeveelheid stroming va-

rieert de grootte van de koralen hier. Op de
plekken waar het meer stroomt hoeft het ko-
raal minder moeite te doen om aan voedsel te
komen en hier zie je dan ook kleinere forma-
ties. Dit zijn de plekken waar je in de winter-
maanden moeilijker kunt komen door het rui-
gere water. Er zijn overigens ook voldoende
duikstekken die in de luwte van een baai lig-
gen, waardoor je hier comfortabel kunt komen.
Tijdens één van onze duiken die wij hier maken
met het duikcentrum Scuba Libre kijken we el-
kaar verbaasd aan. Onze gids brengt ons zon-
der enig technisch hulpmiddel en zonder mar-
keringsboeien aan de oppervlakte naar een
wrak dat midden in de baai ligt. Hij brengt
ons exact boven het achttien meter diep lig-
gende wrak, waarvan we vervolgens zonder
hinder van andere duikers kunnen genieten.
Een grote zeebaars wil niet meewerken, maar
de school vis rond de boeg van het wrak blijft
gewillig poseren. 

Bij de duiken in Sosúa valt het ons op dat hier
meer succes is bij het beheren van het National
Park. Michael die eigenaar is van Nothern Coast
Diving, de oudste duikschool van de Domi-
nicaanse Republiek, geeft aan dat de baai

Over vrijwel alle duikgebieden in de wereld
lees je alarmerende berichten dat de koraalrif-
fen worden bedreigd door vervuiling en kli-
maatverandering. Op zeven verschillende
locaties in de Dominicaanse Republiek vinden
er projecten plaats om het harde koraal te her-
stellen. Het initiatief van deze projecten stamt
uit 2008 en deze worden door de overheid
van het eiland gefinancierd. Op kunstmatige
riffen wordt hard koraal geteeld om vervolgens
elders op de riffen weer te worden geplaatst.
Extra positief is dat er in Sosua sinds 2013
weer heel actief aan dit project wordt gewerkt.
Het lijkt erop dat op de andere locaties bedui-
dend minder aandacht naar deze projecten uit-
gaat, al vind je ook op de wrakken in de regio
van Boca Chica wel degelijk delen van harde
koralen die succesvol zijn teruggeplaatst. In
Sosua wordt er voor zowel het terugplaatsen
als het onderhoud en observatie samenge-
werkt met de Puntacana Ecological Foundation.
Het kunstmatige rif dat je hier vindt lijkt het
goed te doen. Het ziet ernaar uit dat de harde
koralen zich goed ontwikkelen en bovendien
bieden deze kunstriffen al een goede bescher-
ming voor de verschillende vissoorten.

Rifherstel 

(Edwin van der Sande).
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waarin wordt gedoken de laatste jaren ook
echt beter wordt beschermd. Er wordt meer
samengewerkt met vissers en dat werpt dui-
delijk zijn vruchten af. Tijdens de duiken op
deze locatie verleggen we onze aandacht
ook wat meer naar het macro leven, iets
waar wij tijdens de andere duiken door het
landschap en het aanbod minder door aan-
getrokken werden. We speuren de riffen af
naar klein spul en vinden niet alleen Caraï-
bische gobies, maar zelfs een klein kreeftje
dat veel weg heeft van een bidsprinkhaan-
kreeft. Intussen heeft ook de Dominicaanse
Republiek, net als de andere Caraïbische ge-
bieden last gekregen van de koraalduivel,
deze vis komen we geregeld tegen tijdens
onze duiken. 

Koloniaal werelderfgoed
Een bezoek aan de hoofdstad Santa Do-
mingo mag niet ontbreken. Het oude cen-
trum is UNESCO werelderfgoed en kent een
rijke historie. Deze stad was het startpunt
voor de ontdekking van Amerika, het is de
vierde Spaanse nederzetting en wordt de
oudste stad van Amerika genoemd. Het is
mooi om te zien dat de overheid er veel
energie in steekt om de echte koloniale sfeer
weer helemaal terug te brengen. Overal in
de stad zie je werkzaamheden om de sto-
rende telefoon- en energiekabels uit het
straatbeeld te halen en onder de grond te
plaatsen. Naast bezienswaardigheden zoals
het oude paleis van Diego Columbus is een
bezoek aan een plaatselijk café zeker een

aanrader. Een lokaal biertje of een Domini-
caanse rum zullen je helpen de heupen wat
losser te maken en ongedwongen met de
Dominicanen een merengue te dansen. Deze
vrolijke Latijns-Amerikaanse dans is in het
begin van de negentiende eeuw in dit land
ontstaan. Wil je helemaal in de sfeer komen,
dan is een overnachting in één van de kolo-
niale hotels met zijn karakteristieke dikke
muren en romantische binnenplaatsjes zeker
aan te bevelen. 

Naast het duiken, de geschiedenis en de cul-
tuur is er meer te beleven op de Domini-
caanse Republiek. De golfers weten de weg
ondertussen ook te vinden naar het tropische
eiland. De lange kustlijn zorgt er natuurlijk

voor dat je tal van andere watersporten kunt
beoefenen. Natuurlijk kan je hier snorkelen,
maar ook kite- en windsurfen, zeilen en
meegaan op een georganiseerde vis trip. Bo-
vendien bestaat een groot deel van het ei-
land uit bos, dat zich ook goed leent voor
excursies. Bijvoorbeeld met een gids naar
vogels of apen kijken. Je kunt in het binnen-
land koffieplantages bezoeken of wat actie-
ver: raften of bergbeklimmen. 

Bultrugwalvissen spotten
Voor ons zijn er genoeg redenen om terug
te gaan. Die grotduik smaakt echt naar
meer, vooral omdat er in het zuidwestelijk
deel in de regio bij Barahona nog veel
grotten zijn waar bijna niet in wordt ge-

doken. In het minder toeristische deel
Punta Rucia zijn tussen 1700 en 1900 on-
geveer 500 schepen vergaan, waarvan de
wrakken op diepten liggen die voor sport-
duikers goed zijn te bereiken. Ook hier
wordt weinig gedoken omdat er in dit deel
van het eiland geen duikcentra zijn. Hoe
fraai zullen de riffen daar dan zijn?  En
wat helemaal een super ervaring moet
zijn, is een ontmoeting met de bultrugwal-
vis. Hiervoor zullen we in de wintermaan-
den terug moeten naar Samaná. De wal-
vissen, die wel zestien meter lang kunnen
worden, komen in deze periode naar de
baai bij dit schiereiland om te paren. Grote
kans dat je deze prachtige dieren dan
vanaf de boot kunt spotten.
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1 en 2. Overal Caribische kleuren. Wrak El Hickory 

(Ron Offermans). 

3. Duiken in een achtertuin: La Taina Cave 

(Ron Offermans).

4. Macroleven aan de Atlantische kant 

(Edwin van der Sande).

5. Wij duiken bij La Caleta in het National Park 

bij Boca Chica en bij Bayahibe (Ron Offermans).


