
Historisch onderwaterpark Gallipoli paradijs voor 
duikliefhebbers  

Den Haag, 28 september 2022 - Türkiye's minister van Cultuur en Toerisme, Mehmet Nuri Ersoy, 
maakte een herdenkingsduik naar het Lundy-scheepswrak op 27 meter diepte in het Gallipoli 
Historical Underwater Park. Dit historische onderwaterpark, dat deel uitmaakt van de Straat van 
Çanakkale (de Dardanellen), ligt op het kruispunt van de Egeïsche Zee en de Zee van Marmara. 
Het park werd, na een vier jaar durende voorbereiding door het ministerie en het directoraat 
van Gallipoli Historic Site, eind vorig jaar geopend. Het is een trekpleister voor duikers vanuit 
alle windstreken en hard op weg om een van 's werelds belangrijkste duiktoeristische centra te 
worden.  

Minister Ersoy, die in Çanakkale was om deel te nemen aan de Troy Culture Route Festival-
evenementen, werd bij zijn duik naar het in 1915 in de Suvla-baai gezonken schip begeleid door 
Ismail Kaşdemir, hoofd van de Gallipoli Historical Site. Minister Ersoy verklaarde na zijn duik: “Vorig 
jaar is deze duiklocatie geopend onder management van de Çanakkale Wars Gallipoli Historical Site. 
Het trok snel de aandacht van veel internationale duiktoeristen en we voorzien een sterke verdere 
groei. Immers, het wrak heeft tot op de dag van vandaag zijn oorspronkelijke vorm behouden en het 
geeft je het gevoel op het schip te lopen.” Oorlogsschepen die 107 jaar geleden zonken op het 
historische Gallipoli-schiereiland, waar de Dardanellenoorlogen plaatsvonden, vormen tesamen het 
Gallipoli Historical Underwater Park. Deze epische historische scheepswrakken maken deel uit van 
het eerste onderwaterpark met de Eerste Wereldoorlog als thema. 

       

Verborgen juweeltjes onder water 
In Gallipoli Historical Underwater Park is wrakduiken een feest. Het 120 meter lange Britse slagschip 
'HMS Majestic' is getooid met niet-ontplofte artilleriegranaten. De 'Andrea Massena' en de 'Seghalien' 
liggen op slechts 5-7 meter diepte in de baai van Ertugrul. Ook vindt men hier de Helles barges, 
bevoorradingsschepen ten tijde van de landingen van duizenden soldaten in Çanakkale. Al duikend 
krijgt men het gevoel dat de tijd onder water heeft stilgestaan.  
De geschiedenis van dit onderwaterpark, waar ook de scheepswrakken van Tekke Bay (W Beach), 
Arıburnu-aken, Small Bone-aken, Arıburnu Lash, Lundy, HMS Louis, S.S Milo en Tuzla te bewonderen 
zijn, is uniek. Op zo'n 10 meter diepte in de baai van Akbaş ligt het Submarine Mania Network, dat 
tientallen onderzeeërs tot zinken bracht tijdens de Çanakkale-oorlogen en hetgeen heden ten dage 
een must is voor onderwaterfotografen. 

Scheepswrakken en riffen vol kleurrijke bewoners 
Het Britse schip 'HMS Triumph' ligt op 70 meter in Kabatepe en heeft een geheel andere fauna dan de 
hoger gelegen wrakken. Hier vind men ook de riffen van Bebek, met een pracht van honderden 
kleurrijke vissoorten. In Gallipoli Historical Underwater Park wordt met behulp van de nieuwste digitale 
technieken voortgaand gezocht naar andere wrakken. Het is van groot historisch belang om de 
scheepswrakken van de Slag bij Gallipoli te conserveren voor volgende generaties. Als het best 
bewaarde slagveld werd het opgenomen op de voorlopige lijst van UNESCO-werelderfgoederen. In 
het bijzonder vanwege het feit dat het grote belang van de maritieme veldslag bij Çanakkale tijdens de 



Eerste Wereldoorlog bij weinigen bekend is. Dankzij de status van cultureel erfgoed is behoud 
verzekerd.  

Meer informatie is te vinden op de website van Gallipoli Historical Underwater Park. 

Meer informatie over reizen naar en in Türkiye vindt men op de Nederlands-talige website. 
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