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een duik in de 
ongerepte natuur
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The Golden Rock
Een klein vulkanisch eiland in de Caraibische zee. Op zichtafstand 

van St. Maarten, St. Kitts, Nevis en Saba. In de 18e eeuw het 

epicentrum van de wereldhandel. Vandaar de benaming ‘The 

Golden Rock’. Honderden scheepswrakken voor de kust herinneren 

aan deze glorietijd. St. Eustatius is een open luchtmuseum.  

Boven én onder de zeespiegel.
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Destination brochure
De slapende vulkaan ‘The Quill’ steekt met kop en schouders boven het 
eiland uit. Een wandeling naar de 600 meter hoge vulkaan is een must. 

Kijk op www.statia-tourism.com en bestel daar gratis de destination 
brochure van Statia. Daarin lees je wat Statia nog meer biedt naast 
sensationeel duiken.

Een korte vlucht vanaf de internationale luchthaven van Sint Maarten. 

Twintig minuten. De laatste stap op weg naar Sint Eustatius; een bestemming 

waar de maritieme wereld nog ècht ongerept is. Ontdek hier een biodiversiteit 

die zeldzaam is, met acht verschillende ecosystemen die volledig intact zijn. 

‘Statia’ ~ zoals het eiland in de volksmond heet ~ biedt duikers een ongeëvenaarde 
sensatie in pocketformaat. Eeuwenoude scheepswrakken, onbedorven koraalrif en 
onvoorstelbaar veel verschillende vissen en schildpadden. Allemaal geconcentreerd in 
een zorgvuldig beschermde zone van dertig vierkante kilometer. Drie gecertificeerde 
duikscholen begeleiden je naar de 36 rijk gevarieerde duiklocaties.

Niet voor niets staat Statia hoog genoteerd op de ‘bucketlist’ van gepassioneerde 
duikers die op zoek zijn naar authenticiteit.

Amazing diving
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Wonderbaarlijke 
diversiteit
Voor duikers is de diversiteit de belangrijkste troef van Statia. 

Vooral omdat de complete range van bezienswaardigheden 

tussen de 12 en 40 meter onder de zeespiegel ligt. Het zicht 

bedraagt zelfs op deze diepte ruim 25 tot 30 meter. 

Kenmerkend voor de officiële duikspots rond Statia, is dat elke 
locatie compleet anders is. Elke duik een nieuwe wereld. Onder de 
ene boei liggen koralen en sponzen verscholen, onder de volgende 
een steile wand of wrak. Daar komt nog bij dat op elke individuele 
duiklocatie een opmerkelijke variatie bestaat in bewoners van  
de onderwaterwereld. 

De constante temperatuur van het zeewater (gemiddeld 28°C) en het 
zonnige klimaat, maakt een duik in elk seizoen bijzonder aangenaam. 
Het dragen van een dunne wetsuit of shorty is in de regel voldoende.  
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Zeeschildpadden
Tussen maart en november 

kruipen drie soorten 

beschermde zeeschildpadden 

uit de branding om op het 

strand te nestelen. Statia’s 

‘Sea Turtle Conservation 

Program’ waarschuwt  

zodra de schildpadden  

aan land komen.
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Leave no trace - take memories
St. Eustatius koestert de natuur boven en onder 

water. In tegenstelling tot andere toeristische 

bestemmingen, geldt de combinatie natuur  

en cultuur hier als èchte rijkdom.  

Ecologisch gewin en duurzaamheid gaan  

boven economisch gewin. Het eiland en  

haar bewoners omarmen bezoekers die  

geen ‘sporen’ achterlaten na vertrek.



7

Een oase in de woestijn van oceanen. Het klinkt vergezocht, maar raakt de kern. 

De hoeveelheid en diversiteit aan planten- en dierensoorten die op en rond 

Statia voorkomen, is zeldzaam. De verklaring is snel gevonden. Bijna overal  

ter wereld is de biodiversiteit in ernstige mate aangetast door overbevissing  

en milieuverontreiniging. 

Overal waar volwassen vissen uit de keten verdwijnen, raakt het evenwicht verstoord. 
STENAPA draagt zorg voor het milieu. De organisatie waakt over bedreigde dier- en 
plantensoorten en beschermt kwetsbare ecologische zones boven en onder water. Het 
reglement voor duikers is duidelijk. Ankeren is verboden en maximaal één boot per spot. 

Het resultaat van de inspanningen is het wonderbaarlijke herstel van meerdere 
ecosystemen. Vissen die elders zijn uitgeroeid, zijn hier wel te zien. Direct rond Statia 
vinden ze een habitat waar voldoende voedsel voorradig is.

Oase in de woestijn 
van de oceaan

Voor meer informatie kijk op 
www.statiapark.org

Deze brochure is gedrukt op milieuvriendelijk papier met 

het FSC keurmerk. Zo weten we zeker dat het gebruikte 

papier afkomstig is uit duurzaam beheerd bos.



8

Het onderwaterlandschap is opgebouwd uit vulkanisch gesteente 

met een bedekking van zachte en harde koraalsoorten en planten. 

De combinatie levert een wonderbaarlijk kleurenpalet op. 

Honderden vissoorten, soms een grote concentratie schildpadden, dan 
weer een verpleegsterhaai. De ene locatie krijgt bezoek van grijze 
rifhaaien, op de andere vinden sensationele adelaarsroggen een 
rustplaats. Uit elke spleet of grot schiet een nieuwsgierige vis 
tevoorschijn. Druk bezig met het schoonmaken van de schuilplaats en 
nauwelijks onder de indruk van de spaarzame duikers. Ondertussen deinen 
waaierkoralen mee op het zachte ritme van de stroming. 

Ooit een grote barracuda voor de lens gekregen? Barracuda’s, murenes, 
zuidelijke pijlstaartroggen, zeepaardjes en enorme kreeften. Om de 
sensatie compleet te maken: Statia is één van de laatste plaatsen  
waar het mogelijk is om een vliegende poon voor de lens van de  
camera te krijgen.  

het is druk onder 
de zeespiegel
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Een geschiedenis die tot 
leven komt
Op dieptes tot veertig meter liggen tientallen wrakken over de bodem verspreid. 

Vooral rond de spanten van eeuwenoude zeilschepen ligt een archeologische verzameling 

glas, porselein en wijnflessen. 

Het verhaal gaat dat Statia eeuwen geleden grotendeels is verwoest bij een aardbeving. 
Precies het meest welvarende deel van het eiland is daarbij door de zee verzwolgen. Daarom is 
elke duik een verbazingwekkend avontuur. Wat de vondst van een puntgave fles wijn uit de  
18e eeuw teweeg brengt, weet elke fervente duiker. 

Charles Brown
Eén van de meest indrukwekkende (100 m.) wrakken in het Caraïbische gebied is de Charles 
Brown. De voormalige kabelleger is in 2003 volledig intact afgezonken voor de kust van Statia  
en fungeert sindsdien als levend rif. Een bezoek aan dit wrak een must.
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 Golden Rock Dive Center
PO Box 61, Gallows Bay,
St. Eustatius, Dutch Caribbean
www.goldenrockdive.com
info@goldenrockdive.com 
Tel. +599 318-2964

 Scubaqua Dive Center
PO Box 16, Lowertown 
St. Eustatius, Dutch Caribbean
www.scubaqua.com
dive@scubaqua.com
Tel. +599 318-5450

 Dive Statia
Lowertown 1,
St. Eustatius, Dutch Caribbean
www.divestatia.com
info@divestatia.com
Tel. +599 318-5985

duikspots (ft/m) Duikcentra

In de ‘slipstream’ van ervaren duikers is Statia 
ook voor snorkelaars een prachtige bestemming. 
Duikcentra verwelkomen ook gasten zonder 
flessen op de rug!

1  Drop Off East (69/21) 

2  Drop Off West (96/29)

3  Grand Canyon (86/26)

4  Cliffs / Down South (67/20)

5  Coral Gardens (99/30)

6  Mushroom Gardens (52/16)

7  The Humps (43/13)

8  Valley of Sponges (43/13)

9  Five Fingers North (47/14)

10  Five Fingers South (52/16)

11   The Ledges (61/19)

12   Anchor Reef (74/23) H

13   The Blocks (55/17)

14   Hangover (55/17)

15   Anchor Point South (62/18) H

15A   Anchor Point West (62/18) H

16   Anchor Point North (62/19) H

17   Twin Peaks (71/22)

18   Barracuda Reef West (74/23)

19   Nursing Station (62/19)

20   Blair’s Reef (62/19)

21   Crook’s Castle (35/11)

22   Triple Wreck (55/17) 
 
W  H

23   Double Wreck (67/20) 
 
W  H

24   Stingray City (50/15) 
 
W  H

25   STENAPA Reef (56/17) 
 
W  

25A   Chien Tong (56/17) 
 
W  

26   Doobie’s Crack (94/29)

27   Outer Jenkins Bay (40/12)

28   Twin Sisters (58/18)

29   Gibraltar / North Point (59/18)

30   north The Charles L. Brown (102/31) 
 
W  

30   south The Charles L. Brown (102/31) 
 
W  

31   Blue Bead Hole (55/17)

32   Aquarium (58/18)

33   North Man (99/30)

34   Five Canyons (86/26)

35   The Cave (67/20)

36   English Quarter (33/10)

Reserve Buoys:
NW   (62/19)

SW   (62/19)

S   (98/30)

SE   (100/28)

Snorkel sites:
A  Blind Shoal (19/6)

B  Twelve Guns (17/6) H

C  Inner Jenkins Bay (17/6)

H  Historische duikspot

W  Wrak duikspot
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St. Eustatius Tourism Development Foundation

Fort Oranje
Oranjestad
St. Eustatius 
Dutch Caribbean

Tel./Fax +599 318-2433
info@statia-tourism.com
www.statia-tourism.com
    Bezoek ons op St. Eustatius Tourism
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