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RONDJE 
HARINGVLIET

het presenteren van zijn shadjes. “Weet je wat? 
We proberen het voordat de Waterbus vertrekt 
ook nog even snel in de buitenhaven. Het zal niet 
de eerste keer zijn dat ik bot vang op soft plastics.” 
Bot vangen doet hij inderdaad, maar dan wel fi guurlijk 
gesproken. Na krap twee uur verkassen we dan ook van 
Stellendam naar de volgende halte.

HUISWERK
In Middelharnis aangekomen, dirigeert Thom ons naar 
een strandje aan het Haringvliet. “Gisteravond heb ik 
mijn huiswerk gedaan en op Google Earth alvast naar 
interessante stekken gezocht”, verklaart hij zijn vast-

De Haringvlietsluizen gaan pas in 2018 op een kier, 
maar nu zijn zes natuurorganisaties al druk bezig 
om aan een natuurlijker Haringvliet te werken. Die 
transformatie is ook voor sportvissers interessant. 
Thom Beentjes ging met de Waterbus op een
 mini-sportvisexpeditie Haringvliet.
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beraden pas richting een strekdam-
metje. Met een strakke worp zoeft 

zijn shad richting de einder. “Even kij-
ken hoe het bodemverloop hier is.” Het 

5-grams jigkopje laat het rubber kunstaas in een 
lange glijvlucht langzaam naar de bodem zakken, waar-
na Thom dit met een tikje van de hengeltop weer een 
klein stukje omhoog wipt.

BESTE BAARS
Het tweede wippertje wordt vrijwel direct beantwoord 
met een do� e dreun: beet! “Aan het driftige kopschud-
den te voelen zou dit wel eens een beste baars kunnen 

op de harders die hier de walkant onder de kade afgra-
zen. “Dat zal je altijd zien: heb ik vandaag alleen mijn 
roofvisset bij me. Volgende keer mijn penhengel, dob-
ber en witbrood zeker niet vergeten.” Snel gaat hij door 
naar de oksel van het Haringvliet tussen Stellendam en 
de sluizen. Daar heb je aan weerszijden vrij snel relatief 
diep water onder de kant, wat dit gedeelte tot een inte-
ressante visstek maakt.

BOT VANGEN
Interessant staat echter niet altijd gelijk aan productief. 
Want wat Thom ook probeert – en zijn rugzak is aardig 
gevuld met kunstaas – er volgt geen teken van leven op 

 “Zo snel en luxe ben ik nog nooit naar een vol-
gende stek verkast”, grijnst Thom Beentjes 
comfortabel achterover leunend in de stoel 
van de Waterbus. Vanuit vertrekplaats Helle-

voetsluis zoeft de snelle Aqua Shuttle in een kwartier-
tje richting Stellendam. Daar starten we eind juni ons 
rondje Haringvliet: een dagje hop on hop o�  vissen met 
de Waterbus – om precies te zijn: expeditie 2 van de 
dienstregeling.

HARDERS
In de binnenhaven van Stellendam stapt Thom van 
boord. Daarbij valt zijn getrainde sportvissersoog direct 

De 
snelle Aqua 

Shuttle brengt 
je in een mum 
van tijd naar 
de volgende 

stek
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zijn”, zegt Thom met een brede glimlach. Die wordt nog 
wat breder als we de vis in het wateroppervlak zien 
 verschijnen – dit is een bijzonder fraai exemplaar. De 
vis tikt maar liefst 46 centimeter aan op het meetlint. 
“Niet slecht voor een eerste worp”, lacht Thom. Na een 
paar snelle plaatjes mag de vis weer zwemmen. “Ga je 
grotere broer of zus maar halen.”

WIERBEDDEN
Die houden zich echter verstopt in de wierbedden die 
welig tieren op de ondiepe platen voor de kant. “Het 
is dus zoeken naar een open stuk water, op half wa-
ter  vissen met lichte jigkopjes of gebruik maken van 
een weedless montage waarbij de haak in het kunst-
aas verstopt zit”, legt Thom zijn tactiek uit. Aangezien 

hij verder geen actie krijgt, lopen we langs de dijk een 
stuk verder landinwaarts – in Middelharnis ontbreekt 
geschikt stadswater voor de streetfi sher. “Check voor 
je gaat vissen sowieso www.visplanner.nl om te zien 
waar je met jouw VISpas mag vissen.”

NATUUREILAND
Met een schuin oog op de klok gericht, blijft het echter 
stil aan de dijk langs het Haringvliet. Daarom gaan we 
met gezwinde spoed terug naar de halte van de Water-
bus om weer bij het startpunt uit te komen. Voordat we 
in Hellevoetsluis voet aan wal zetten, meren we ook 
nog aan bij het natuureiland Tiengemeten. Hier blij-
ven we echter aan boord van de Aqua Shuttle, want van 
 terreinbeheerder Natuurmonumenten mag hier niet 

worden gevist. En om nou kostbare vistijd te verdoen 
terwijl we de toerist uithangen, is ook weer zo wat. 

STREETFISHING
In Hellevoetsluis kiest Thom ervoor om de binnenstad 
aan te doen. De vestinggracht laat hij daarbij links lig-
gen. “Dat is meer een watertype waar je volgens mij 
vooral snoek kunt verwachten. En mijn pluggen en jerk-
baits heb ik niet bij me.” In plaats daarvan bevist hij 
het begin van het Kanaal door Voorne. Dit blijkt geen 
verkeerde keuze te zijn, want de shad die hij hier laat 
zwemmen wordt al snel te grazen genomen door een 
snoekbaars. “Het is geen monster, maar dat mag de pret 
niet drukken. Dit visje is sowieso een leuke afsluiter van 
deze bijzondere Haringvlietexpeditie.”

Het Droomfondsproject Haringvliet geeft niet alleen 
ruim baan aan de dynamiek van deltanatuur, trek-
vissen en -vogels, maar ook aan mensen die hiervan 
willen genieten. Daarom is mede dankzij een � -
nanciële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij 
en de provincie Zuid-Holland een vaarverbinding 
naar en over het Haringvliet op touw gezet. Deze 
zomer kun je met de Waterbus vanuit Rotterdam en 
Dordrecht naar het Haringvliet, waar verschillende 
bestemmingen worden aangedaan. Ontdek op deze 
prachtige vaarroute de unieke natuur, gezellige 
dorpjes en prima vismogelijkheden rondom het 
Haringvliet. Kijk op www.waterbus.nl/haringvliet 
voor de dienstregeling en de prijzen.

>> SPORTVIS-
MOGELIJKHEDEN
De transformatie naar een natuurlijker Haringvliet 
is ook voor sportvissers erg interessant. Het her-
stellen van de zoet-zout overgang komt niet alleen 
de comeback van de zalm en steur ten goede, ook 
andere vissoorten zullen pro� teren van het herstel 
van de dynamiek. Daarbij verandert ook het decor 
waarin je staat te vissen. De deltanatuur trekt 
vogels aan als de lepelaar en grote stern, maar ook 
de majestueuze vis- en zeearend.
Sportvisserij Nederland maakt zich in het 
Droomfondsproject Haringvliet ook hard voor de 
sportvismogelijkheden in dit bijzondere natuur-
gebied. Zo is de Waterbus niet het enige initiatief 
om de bereikbaarheid te vergroten. Bij Willemstad 
en nabij het Quackstrand worden trailerhellingen 
aangelegd, en bij Nieuwendijk, Middelharnis en 
Hellevoetsluis worden kajakhellingen gereali-
seerd. Voor de kantvisser worden voorzieningen 
als hekoverstapjes, trappen naar het water en vis-
plaatsen aangebracht. Daarbij is het de uitdaging 
om meer oever langs het Haringvliet toegankelijk 
te maken en meer omliggende wateren in de 
VISpas te krijgen.

>> DROOMFONDSPROJECT HARINGVLIET
Het huidige Haringvliet herinnert nog 
maar weinig aan de dynamische mon-
ding van twee grote Europese rivieren 
– Rijn en Maas – die het ooit was. Met 
de voltooiing van de Haringvlietdam 
in 1971 kwam het unieke deltaleven tot 
stilstand. Het getij viel weg, trekvis-
sen konden vanaf zee de rivieren 
niet meer op zwemmen, kustvogels 
en andere planten- en diersoorten 
verdwenen. 
In 2018 keert het tij echter: dan gaan 
de Haringvlietsluizen op een kier. In 
aanloop naar de uitvoering van het 
Kierbesluit werkt een coalitie van 

zes natuurorganisaties – waaronder 
Sportvisserij Nederland – met gerichte 
maatregelen voor natuurherstel en 
toerismeontwikkeling aan een natuur-
lijker Haringvliet. Met een � nanciële 
bijdrage uit het Droomfonds van de 
Nationale Postcode Loterij wordt de 
delta in ere hersteld. Het getij en de 
natuurlijke overgang van zoet rivier-
water naar zout zeewater gaan zorgen 
voor een comeback van oer-Hollandse 
deltanatuur en een unieke soortenrijk-
dom.
Om de kansen voor trekvissen ten 
volle te benutten als de Haringvliet-

sluizen op een kier gaan, willen de 
partnerorganisaties in het Droom-
fondsproject Haringvliet de visserij in 
balans brengen met de draagkracht 
van het systeem. In 2018 moet er 
daarom met alle betrokken partijen 
een bescherm- en beheerplan zijn op-
gesteld voor zowel het binnen- als het 
buitenwater van het Haringvliet. Want 
alleen met harde afspraken over een 
veilige omvang van de (duurzame) vis-
serij kan een gezonde (trek-)visstand 
in de monding van de Rijn en Maas 
ontstaan. Voor meer informatie ga je 
naar www.haringvliet.nu.

>> EXPEDITIE HARINGVLIET

Actie aan het Haringvliet in 
de buurt van Middelharnis.

Met de Waterbus op weg naar de volgende stek.

In Stellendam maakt Thom een 
uitstapje naar de buitenhaven.

Het 
Haringvliet 

staat bij sport-
vissers vooral 

bekend om zijn 
grote baar-

zen

DROOMFONDSPROJECT HARINGVLIET


