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DDDuuuiiikkksssttteeekkkkkkeeennn___DDDEEE___000777:::   

LLLooocccaaatttiiieee:::   DDDaaannnkkkeeerrrnnnssseeeeee...   

AAAdddrrreeesss::: t.o.  Dankern 6, D-49733 Haren (Ems), Duitsland. 

Recreatieterrein Schloß Dankern (hondenstrand/duikschool), Haren.   

GPS: 52.79779, 7.18673 

FFFoootttooo:::   
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DDDuuuiiikkksssttteeekkk:::    

Zandafgraving van de A31. Plas bestaat uit 2 gedeelten. De kant waar de 
duikschool is mag gedoken worden, ergens anders niet. De plas is niet 

diep en vaak helder. Veel objecten in het water en een platform. 

Duikschooltje aan het water in een paar zeecontainers, een klein winkeltje 
en je kunt hier vullen. Ook vind je aan de wand van de duikschool een 

grote onderwaterkaart met alle routes en objecten erop. 
Jürgen Thiemontz draait hier de toko. Kijk voor openingstijden en meer 

informatie op hun website. 
P-plaats t.o.v. restaurant Plünnhock.  

Vanaf de P is het ongeveer 150 mtr lopen naar instap 1. 
Je kunt ook parkeren bij instap 2, dan is het korter lopen naar het water, 

maar dan is het weer wat verder zwemmen naar de objecten. 
De onderwaterkaart hieronder geeft maar een paar objecten aan, anders 

werd het onoverzichtelijk.  
Na aanmelden kun je er duiken, e.e.a. is niet afhankelijk van de 

(beperkte) openingstijden van de duikschool. Nachtduiken toegestaan. 
DDDiiieeepppttteee:::   

11 meter. 

ZZZiiiccchhhttt:::   

2 tot 6 meter, sterk wisselend.       (Zicht update via hun website) 

OOOnnndddeeerrrwwwaaattteeerrrllleeevvveeennn:::    

Weinig vis, paling of begroeiing maar wel veel objecten en routes. 

RRRooouuuttteeebbbeeesssccchhhrrriiijjjvvviiinnnggg:::   

A31  afslag 19  richting Haren / Dankern, verkeerslichten re-af, volg de 

borden naar de plas en dan de bordjes “Tauchschüle”. 
FFFaaaccciiillliiittteeeiiittteeennn:::    

Duikschool met omkleedruimte, toilet & douche, restaurant, 
recreatiestrand. 

BBBooovvveeennnwwwaaattteeerrrkkkaaaaaarrrttt:::   
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OOOnnndddeeerrrwwwaaattteeerrrkkkaaaaaarrrttt:::   

 
KKKooosssttteeennn:::    

Duiken is hier gratis. Wil je op de duikschool omkleden en douchen zul je 

een paar euro moeten betalen.       
VVVuuulllssstttaaatttiiiooonnn:::   

Tauchshüle Dankern, aan de plas. Openingstijden op hun website. 
Aqua Love, Grenzweg 5, Neudersum, NL mobiel: 06-53972827 (op afspraak) 

IIInnnfffooo   vvvaaannn   dddaaatttuuummm:::   

Aqua Love    januari 2017 
AAAaaannnvvvuuulllllliiinnnggg:::    

 
AAAaaannnmmmeeellldddeeennn:::    

Om te mogen duiken, dien je je vooraf aan te melden, via de website, ze 
willen nl maar 20 gastduikers per dag hebben. 

Aanmeldingsmail bevestiging is tevens parkeerkaart. 
Zichtbaar neerleggen op dashboard.   www.tauchschule-dankern.de 

 
 

http://www.tauchschule-dankern.de/
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NNNoooooodddgggeeevvvaaalllllleeennn:::   

Polizei: 110 / Ambulance - Feuerwehr: 112 
GPS Parkplatz / P-plaats   Dankern: 52.797585, 7.187225 

GPS Einstieg / Duikschool - instap 1   Dankern: 52.797979, 7.185410 
GPS Einstieg / instap 2.          Dankern: 52.798625, 7.181025 
 

Melden de 5  W’s : Wer / Was / Wann / Wo / Wie 
1. Wer meldet?                Namen, eigene Telefon-Nr. für Rückruf hinterlassen  
2. Was ist passiert?         Art des Unfalls (Tauchunfall), Anzahl der Verletzten, Unfallhergang  
3. Wann ist es passiert?   Unfallzeitpunkt möglichst genau angeben  

4. Wo ist der Unfallort?    Genaue Wegbeschreibung. Oder: GPS-Position  
5. Wie ist die Situation?   Allgemeiner Überblick,  unzugängliches Gelände?  
 
Auf Rückfragen warten!   Die Leitstelle beendet das Gespräch! 
 

Vang hulpdiensten op vanaf de openbare weg. 

   

BBBiiijjj   eeeeeennn   ddduuuiiikkkooonnngggeeevvvaaalll   aaalllllleee   ddduuuiiikkkssspppuuulllllleeennn   vvvaaannn   hhheeettt   ssslllaaaccchhhtttoooffffffeeerrr   vvveeerrrzzzaaammmeeellleeennn///   

vvveeeiiillliiigggsssttteeelllllleeennn   vvvoooooorrr   ooonnndddeeerrrzzzoooeeekkk,,,   mmmaaaaaarrr   nnneeerrrgggeeennnsss   aaaaaannnzzziiitttttteeennn   ooofff   vvveeerrraaannndddeeerrreeennn...   

   

Vertrek je voor het duiken vanaf Aqua Love? 
Neem dan een Nederlands/Duits ongevalformulier mee! 

 

www.aqualove.nl     www.bedenbreakfastemsland.eu     www.vakantiewoninghouniet.eu 

 

 

 

http://www.aqualove.nl/
http://www.bedenbreakfastemsland.eu/
http://www.vakantiewoninghouniet.eu/

