Pascal Klinkenberg
Duikweekend Luxemburgmet duikteam Estagoza (Voorburg)
30-06-t/m 02-07-2006

Hierboven staat het Hotel Peiffer in Insenborn, in het natuurpark ‘Obersauer’ afgebeeld. Het Hotel-Café-Restaurant gelegen op
200 mtr. van het Obersauer Stuwmeer, biedt alle voordelen voor een aangenaam verblijf. Aan de voet van het hotel liggen vele
wandel en fietsroutes. Er is een lucht en nitrox vulstation evenals vele andere mogelijkheden.
Het natuurpark "Haute-Sûre" ligt net over de grens in Luxemburg en bestaat uit een plateau, smalle valleien met beboste
hellingen en het stuwmeer van Haute-Sûre dat gebouwd werd in de jaren '60 om het land van drinkwater te voorzien. Het
natuurpark is de juiste plaats voor vrijetijdsactiviteiten en watersport. Ook het ecotoerisme wordt hier meer en meer belangrijk.
Men kan op verschillende plaatsen duiken in het meer van Haute-Sûre.
Het dorp Lultzhausen kan als vertrekpunt beschouwd worden. Hier treft men de verwarmde kleedkamers en douches aan in de
boerderij "Ferme Wealer" (voor de drijvende brug). Je duikfles kan je vullen bij het Hotel/Restaurant "Peiffer" nabij Bonnal.
Men vult hier met gewone perslucht of Nitrox. Hou er rekening mee dat zij gesloten zijn op donderdag, op Luxemburgse
feestdagen zijn ze echter wel open.
De toegang tot de duikplaatsen in Lultzhausen zijn beperkt, de auto moet op de parkeerterreinen in het dorp of op de
belangrijkste straat boven het dorp geparkeerd worden. Enkel het afladen van het materiaal wordt toegestaan dichtbij de
boerderij. Er zijn vele gemakkelijke toegangen voor duikers tot het water.
In Insenborn, een dorp dichtbij Lultzhausen, kun je ook duiken. Hier bevinden zich 2 parkeerterreinen zeer dicht bij het water.
Een andere aardige plaats om te duiken is in de omgeving van het dorp Bonnal, aan een weide bij het water genoemd
"Fuussekaul".
Het dorp Liefrange aan de overkant van het meer biedt misschien wel de meest interessante duikplaatsen.
Er zijn dus diverse duikstekken.
We hebben er totaal 4 duiken gemaakt.
Hieronder staat een verslag van onze laatste duik aldaar.
Ruins of Liefrange
We stapten bij het enerlaatste trapje in het water (onder de hoogspanningsdraden) en doken naar de weg welke onderwater ligt
en die leid naar de brug. De eerste 8 a 10 meter was het slecht zicht maar dieper werd het helder zicht. Het eerste stuk van de
weg was duidelijk te zien. We zwommen toen rechtsaf en volgden de weg. Maar op den duur richting de brug werd de weg
steeds onduidelijker. Na een tijdje gingen we de diepte in naar een metertje of 22. Hier zwommen we weer naar rechts. Het was
er behoorlijk donker, maar het was wel helder, zover je lamp kon schijnen kon je dus ook kijken. Ik schat zo`n metertje of 8
zicht. Als het al niet meer was.
Waarschijnlijk hebben we de brug gepasseerd maar helaas niet gezien. We zwommen zelfs door tot de Ruins of Liefrange. Dus
die hebben we dan wel gelukkig gezien. Het is dat we wisten dat dit de Ruins of Liefrange moesten zijn. We zijn zeker zo`n 18
minuten op een diepte van 20 a 22 meter geweest. We zwommen door en zagen links van ons een helling met allemaal
boomstronken. Maar tevens als je de helling opkeek leek het ook net wel een horror film, je weet wel in zo`n eng donker mistig
bos met allemaal van die stronken. Maar nogmaals het was prachtig om te zien.
Inmiddels hadden we onze flessen al aardig leeg geslurpt. We moesten dan toch maar weer eens omhoog. Ons vermoeden was
dat we een heel stuk uit de richting waren. Dus toen we boven kwamen even kijken waar we zaten. Oeps we zaten al een heel
stuk in de richting van de Dam of Bavigne. We besloten om maar boven water terug te zwemmen. Deze zwemtocht van
ongeveer 600 meter meters met bepakking was een aardige proef voor de conditie. Tijdens deze zwemtocht kwam ook nog even
de politiehelikopter checken of het wel goed ging met ons.
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Extra Informatie
Ruins of Liefrange (Duikstek No: 5)

Interest: ***** Difficulty: **
Description: Ruins of an old mill called "Luutschmillen"
closely after the village Liefrange quite near the dam of
Bavigne.
Location: Between Liefrange and Bavigne, close to the
dam of Bavigne.
Depth: 16 - 18m (from top to the bottom of the ruin).
Access time: 3 min.
Precautions: Don't try to go too far into the holes, some
become very narrow after a few meters and the visibility
goes quickly to zero. You need a good orientation sense to
explore the whole site without getting lost.
Dive: From Liefrange, close to the dam of Bavigne, use the
parking area along the road. Go down the slope to access
the water between the parking area and the dam.

•

GPS water access waypoint: N49° 54.373' E5°
52.248' (LIEFR2)

•

dive 270° straight into the lake, you will cross an
old road with a small wall on the side, which you
have to follow by turning right for several meters
to the direction of the dam

•

go down to the bottom where the left side wall of
the road is slightly damaged and you will head
the first bridge

•

from here dive again 270° to explore the second
bridge, dive under it and follow the wall on your
left side

•

after a while, the wall turns to the left, continue
following it and you will face a small tunnel you
cannot enter

•

pass over it and dive 270° further to the opposite
slope, but once you notice another little wall, turn
left and continue it on your left side, a few more
meters and you face the basement entry (but too
dangerous to enter!)

•

possibility now to dive 90° back and once you
reach the slope, turn right and follow it for a
while during your ascent to return to the water
entry point or you continue until the dam and
return in shallow waters along the side of the
slope.

Note: There is another possibility to dive this site by using the parking area after the dam and climbing down
with you diving equipment a steep slope to access the water, GPS water access waypoint: N49° 54.424' E5°
52.175' (LIEFR3). From this place, exploring the site is a bit more easily as you can follow the site spots one
by one in a loop without missing one. You just dive the other way round as described before.

Wil je meer info over deze duikstekken kijk dan op de volgende website:
http://www.scuba.lu

Voor meer informatie over het Hotel:
http://www.peiffer.lu
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