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De Landtong van 
Rozenburg wordt ieder 

jaar schoongemaakt 
door sportvissers. 

Eind augustus vond 
de twaalfde editie 

plaats van deze 
jaarlijkse opruimdag. 
Initiatiefnemer Koos 

Hubbers vertelt.

 Waar restaurant De 
Veerheuvel op zater-
dagochtend vroeg 
doorgaans nog in 

stilte is gehuld, is het nu al een 
drukte van belang in het etablisse-
ment vlakbij de Rozenburgse Land-
tong. Hier verzamelen zich zo’n 
dertig vrijwilligers die vandaag 
deelnemen aan de opruimdag op de 
Landtong. “Ieder jaar zet een groep 
sportvissers zich in voor een scho-
ne Landtong”, zegt initiatiefnemer 
Koos Hubbers. “Eerst ruimen we ge-
wapend met prikstokken en vuil-
niszakken gedurende een paar uur 
zwerfvuil en andere troep op, om 
daarna ’s middags met zijn allen ge-
zellig te gaan vissen.”

ERGERNIS
Het idee voor de opruimdag ont-
stond zo’n twaalf jaar geleden. Hub-
bers: “Als fanatiek zeevisser erger 
ik me verschrikkelijk aan de rotzooi 
die op de Landtong wordt achterge-
laten. Als ik ga vissen, neem ik daar-
om altijd een extra vuilniszak mee 
om het zwerfafval dat ik tegenkom 
op te ruimen. Toen ik merkte dat 
de ergernis over afval aan de wa-
terkant breed wordt gedeeld onder 
sportvissers, heb ik bij een vergade-
ring van Zeevis Vereniging De Eu-
rovissers het initiatief voor een op-
ruimdag geopperd.” Hubbers kreeg 

ruim baan en sindsdien staat de op-
ruimactie ieder jaar op de agenda.

VAN ALLES WAT
De hoeveelheid troep die Hubbers 
& co bij de schoonmaakacties aan-
tre� en, is groot – en bijzonder di-
vers van aard. “Plastic, blik, fl essen, 
touw en allerhande drijfvuil, maar 
ook computers, complete barbecues, 
visnetten, een neergestort model-
vliegtuigje van de nabijgelegen Mo-
delbouw Club Rozenburg en zelfs 
een brommer. Het is echt ongelo-
felijk wat je allemaal tegenkomt.” 
Volgens Hubbers is de meeste rom-
mel beslist niet van sportvissers af-
komstig. “Daar zitten zeker ook vies-
peuken tussen, maar het merendeel 
komt toch van de schepen of andere 
vormen van industriële activiteit in 
de havens. En van dagjesmensen, 
niet te vergeten.”

VEEL ANIMO
Aan animo onder sportvissers om 
mee te helpen met opruimen, ont-
breekt het ieder jaar niet. “Die eer-
ste editie had ik binnen de kortste 
keren een gezelschap van zo’n der-
tig zeevissers bij elkaar. En ook in 
de jaren daarna hebben we stee-
vast ongeveer eenzelfde aantal bij-
een dat zich met alle liefde inzet 
voor een schone oever. Sportvissers 
zijn in de regel ook natuurlie� eb- >> 
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>> DE 
ROZENBURGSE 
LANDTONG
De Landtong van Rozenburg is een unieke 
stek met een grote diversiteit aan vis. Aan 
de noordzijde kun je in de kilometerslange 
en sterk stromende Nieuwe Waterweg 
vissen, terwijl zich aan de zuidkant (de 
andere kant van de Noordzeeweg) het die-
pere Calandkanaal bevindt. De Landtong is 
10 kilometer lang, dus tel uit je winst met 
20 kilometer visoever.

Tussen de strekdammen van de Nieuwe 
Waterweg is ’s zomers volop � nt, zeebaars, 
bot en af en toe ook leuk tong te vangen. 
Probeer het hier eens met een heavy feeder 
en als aas wat kleine zeepiertjes en slikza-
gertjes. Of ’s zomers met een lichte spin-
hengel en een pilkertje of de vliegenhengel 
op de massaal aanwezige � nt. Pas bij 
wadend vissen wel verschrikkelijk goed op 
voor de gevaarlijke golfslag van passerende 
schepen. Halverwege de Landtong tot het 
doodlopende einde voorbij de Stormvloed-
kering is in de herfst, winter en voorjaar 
een goede stek voor gul (vooral richting en 
in het donker), wijting en steenbolk. Ook de 
zeedonderpad is hier geen zeldzaamheid. 
Blijf wel regelmatig je aas verversen, want 
ook de krabben voelen zich goed thuis in 
de Nieuwe Waterweg. Recht tegenover de 
Stena Line ligt een onder gulvissers popu-
lair stuk. Het gebruik van loodlifters is hier 
echter geen overbodige luxe.

VAN DE 
HAVENPOLITIE EN 

HAVENBEDRIJF 
ROTTERDAM KRIJGEN 

WE ONTHEFFING OM 
MET DE AUTO OVER 

HET FIETSPAD TE 
RIJDEN EN VOLLE 

VUILNISZAKKEN AF 
TE VOEREN

bers en die willen uiteraard graag op 
een schone stek vissen.” Daarbij valt 
het Hubbers wel op dat hij bijna ie-
der jaar veel dezelfde gezichten ziet: 
leden van De Eurovissers, HSV Groot 
Rotterdam, Strand Vis Vereniging 
De Slufter en het Rancar zeevisteam. 
“Nieuwe aanwas is welkom; vele 
handen maken immers licht werk.”

GEZELLIGHEID
Die nieuwe aanwas is er in zekere 
zin al, want sommige deelnemers 
hebben hun kinderen meegenomen 
om te helpen. “Behalve een kleine 
moeite en goede daad, is zo’n op-
ruimdag waar je met zijn allen de 
handen uit de mouwen steekt ook 
gewoon gezellig”, verklaart Hub-
bers de aanwezigheid van de jong-
ste generatie. “We ruimen een paar 
uur op, lunchen, plakken er een vis-
middag aan vast en eindigen met 
een tombola.” Bovendien worden er 

vuilniszak bij zich als ze gaan vissen 
– niet alleen voor hun eigen afval, 
maar ook om dat van anderen op te 
ruimen. Zwerfafval staat bij sport-
visserij-enquêtes dan ook niet ge-
heel toevallig steevast in de erger-
nissen top-3. 

ZODEN AAN DE DIJK
Een ochtendje puin ruimen lijkt 
misschien klein bier, maar zet ze-
ker zoden aan de dijk. Rond het mid-
daguur hebben de deelnemers aan 
de opruimdag maar liefst 4 kuub 
zwerfvuil en ander afval verzameld. 
“Dat was in de beginjaren vaak zelfs 
6 of 7 kuub – soms moesten we zelfs 
twee keer met de aanhanger naar 
de vuilstort – maar gelukkig wordt 
het de laatste jaren steeds een beet-
je minder. De ingezamelde vuilnis-
zakken worden afgevoerd naar een 
milieustraat in Rozenburg en dan 
zit ons werk erop”, zegt Hubbers. 

Daarna is het eerst tijd voor een ge-
zamenlijke lunch waarbij er wordt 
teruggeblikt op een geslaagde dag. 

WIJTING & STEENBOLK
Die is echter nog niet voorbij, want 
’s middags wordt er ook nog (vrij-
blijvend) gezamenlijk gevist op de 
Landtong. Alle deelnemers staan te 
popelen, dus binnen no time is het 
materiaal in gereedheid gebracht 
en vliegen de paternosters met zee-
pieren en dobbers met daaronder 
een krabbetje of steurgarnaal door 
de lucht. De strandstokken waar-
mee in de vaargeul van het Caland-
kanaal wordt gevist, leveren al snel 
wijting en steenbolk op. De dobbers 
vertonen helaas geen enkel teken 
van leven. “Waarschijnlijk is het iets 
te zonnig en kalm weer voor de zee-
baars, maar we staan in ieder geval 
aan een keurig opgeruimde oever te 
vissen”, besluit Hubbers tevreden. 

met behulp van een aantal sponso-
ren – onder meer Havenbedrijf Rot-
terdam, lokale hengelsportzaken 
en Opzomeren Rotterdam – goodie 
bags met daarin visspullen samen-
gesteld die onder de vrijwilligers 
worden uitgedeeld.

BOODSCHAP
Behalve praktisch nut – een schone 
waterkant waar het plezierig en vei-
lig vissen is – dient de opruimdag 
nog een ander doel. “Je draagt hier-
mee een belangrijke boodschap uit 
naar andere recreanten: laat je rot-
zooi niet slingeren, maar ruim het 
op! Uiteindelijk heeft iedereen baat 
bij een opgeruimde waterkant”, zegt 
Hubbers. Dat er op dit vlak steeds 
meer bewustwording komt, blijkt 
wel uit de diverse opruimacties die 
hengelsportverenigingen door heel 
Nederland organiseren. Ook hebben 
tal van sportvissers standaard een 

Het Calandkanaal is over bijna de gehele lengte van de Landtong bevisbaar.

De opruimploeg van de Opruimdag Landtong Rozenburg bij restaurant De Veerheuvel. Koos Hubbers nam 12 jaar geleden het initiatief voor de opruimdag.

Rondslingerende netten zijn een gevaar voor dieren onder én 
boven water.

>> CALANDKANAAL
Het Calandkanaal – het is eigenlijk geen kanaal maar een langgerekte haven – is een 
diepe stek met minder harde stroming en doorgaans kraakhelder water. Aan de zijde 
van de Landtong is het Calandkanaal over bijna de gehele lengte bevisbaar. Het uitzicht 
wordt hier bepaald door de petrochemie aan de overkant (die voor sportvissers ontoe-
gankelijk is). Met diep water binnen werpbereik is er in het Calandkanaal in de herfst en 
winter leuk wijting, steenbolk en gul te vangen. Oók overdag, maar dan wel op grotere 
afstand. Bot vang je hier het hele jaar door. Bij laagwater is er bovendien goed te vissen 
onderaan het dijklichaam, op de dan drooggevallen oesters en stenen. Een topstek voor 
de zeebaarsvisser! Laatstgenoemde categorie doet er trouwens goed aan om ook rond 
de Calandbrug, helemaal aan het begin, eens een gokje te wagen.
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