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Bij pot en pint aan de toog in het 
clubhuis van de Otters VVV (vriend-
schap, vreugde en veiligheid, nvdr) 

te Schoten werden enkele jaren geleden 
wilde plannen verzonnen om de Put van 
Ekeren te scannen. Hoe zalig zou het zijn 
om te weten hoe de put eruitziet zonder 
water?

Veel beginnende (en niet meer zo beginnen-
de) duikers vragen ons vaak waar ze zich in 
godsnaam bevinden als ze bijv. 'De buste' te-
genkomen. Boven water wordt er een rich-
ting gegeven, maar dat blijft te vaag voor 
sommigen.

Die plannen om de diepte van de Put van 
Ekeren te scannen verdwenen steeds weer 
als we de volgende ochtend wakker werden 
en begonnen aan onze dagelijkse werk-
zaamheden, maar bleven sudderen om na 
een tijdje toch terug boven te komen.
En plots, wéér aan de toog met nog anderen 
erbij, begonnen we concreter na te denken: 
Wat hebben we nodig? Wat hebben we? Wat 
mag er en wat niet?

Toen werd er een heuse werkgroep opge-
richt en contacten werden gelegd. We wer-
den steeds enthousiaster en er kwamen 
steeds meer haalbare concrete voorstellen 
naar boven. En uiteindelijk hadden we een 

Een droom wordt 
werkelijkheid
Het lijkt wel het begin van iets 

onrealistisch vergezocht, onhaal-

baar en ondenkbaar, maar toch zo 

herkenbaar. Ervan dromen iets te 

realiseren dat nog niet is, waar we 

allemaal van kunnen profiteren.
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duidelijk, uitvoerbaar plan om voor te leg-
gen aan AVOS, die geen seconde twijfelde en 
ons groen licht gaf en ondersteunde waar 
nodig.

Op een koude winterdag in januari (weinig 
begroeiing, minder duikers) kwam er een 
duikverbod en ging een scanner op een op 
afstand bediend bootje de put heen en weer 
en heen en weer en…

Wat voor ons een groot clubfeest had moe-
ten zijn, met toeters en bellen, werd spijtig 
genoeg door de coronamaatregelen ver-
boden. Gewapend met handgel en mond-
maskers en op afstand van elkaar, hielden 
onze werkgroep en AVOS toezicht op het 
scannen. Zelfs de catering voor de werkende 
crew werd coronaproof verzorgd. Ondanks 
deze strenge coronamaatregelen lukte het 
ons toch om op een veilige manier de pers, 
politie, brandweerduikers, schepen, … te 
woord te staan. Een mooi interview werd 
uitgezonden op ATV.

En toen werd het wachten. Het bleek toch 
niet zo simpel om de scanbeelden om te 
zetten in de 3D-versie die we wilden heb-

ben. De gescande beelden waren toch niet 
zo uitgebreid als we dachten. We gingen er 
met de kajak nog eens over om enkele zo-
nes opnieuw te scannen. Nadien moesten 
we die twee verschillende gescande zones 
matchen. 

Na veel uren van puzzelen is de eerste ver-
sie onlangs gepresenteerd aan het grotere 
publiek via AVOS. Je kan ze bekijken op de 
website van AVOS, de Otters en YouTube.
Onze droom is nog niet voorbij. De Otters 
blijven werken om de 3D-versie nog te ver-
fijnen, maar ondertussen kunnen jullie al 
kennismaken met 'Draining the PVE' (Put 
van Ekeren - Diepteprofiel). Het is mis-
schien nog niet het niveau van National 
Geographic, maar wij zijn toch al fier op de 
prestatie van onze duikclub. 

Hopelijk kan het alvast voor velen een beter 
beeld geven van hoe die put er nu eigenlijk 
uitziet en waar de officiële beelden staan. 
Nu is het vooral uitkijken naar de tweede 
versie van 'Draining the PVE' door De Otters 
VVV.  
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Put van Ekeren - Diepteprofiel

https://youtu.be/U_dH98m01hk

Diepteprofiel op www.avos.be

ATV-nieuwbericht

www.deotters.be
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