
“Met elkaar praten. En dan gewoon samen dingen doen” 

Samenwerken rode draad bij veldbezoek RBO Rijn-West 2017

“Het uitgangspunt bij samenwerken is dat je met elkaar iets gaat doen. Met elkaar praten is belangrijk 
maar daar moet het niet bij blijven.” Met deze uitspraak verwoordde Rik Janssen, gedeputeerde van 
Zuid-Holland, dat samenwerking de rode draad was van het veldbezoek dat het Regionaal Bestuurlijk 
Overleg (RBO) Rijn-West op 18 september bracht aan het gebied van de Nieuwe Waterweg. In het 
gebied is een aantal concrete voorbeelden van samenwerkingsprojecten te zien rond vismigratie, het 
thema van het veldbezoek.

Samenwerkingsverklaring
Onderdeel van het programma was het on-
dertekenen van een samenwerkingsverklaring, 
waarin Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Hol-
land, de hoogheemraadschappen van Delf-
land en van Schieland en de Krimpenerwaard, 
waterschap Hollandse Delta en het RBO Rijn-
West afspreken in 2017 te onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn voor gezamenlijke inzet 
van menskracht en middelen zodat in 2018 
gestart kan worden met een samenwerkings-
project Vismigratie en Habitat Nieuwe Water-
weg en dit op te nemen in een Plan
van Aanpak zodat in 2018 gestart kan worden 

met een samenwerkingsproject Vismigratie en Habitat Nieuwe Waterweg. De verklaring was toepas-
selijk opgenomen op een route-kaart vismigratie voor het Nieuwe Waterweggebied. 
Zie ook www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@18441/vismigratie-waterweg/

Routekaart
Hoofdingenieur-directeur Theo van de Gazelle van Rijkswater-
staat, één van de ondertekenaars, benadrukte de resultaten 
van het werken aan vismigratie: “We zien op veel plaatsen 
dat vispassages echt werken. Bijvoorbeeld bij de passage bij 
Zoelen in het Amsterdam-Rijnkanaal. Met de routekaart-aan-
pak heeft Rijn-West iets belangrijks in gang gezet. Het maakt 
het mogelijk om maatregelen voor vismigratie op elkaar af 
te stemmen en dat leidt tot groter effect dan als ieder afzon-
derlijk maatregelen neemt. Daarom wordt de Routekaart ook 
overgenomen door andere stroomgebieden.”

Getijdenparken: voor vis en mens
Bij vismigratie gaat het om meer dan het aanleggen vispassages. Paaiplaatsen, rustgebieden en 
vishabitats zijn zeker zo belangrijk. Er is dan ook een duidelijke samenhang tussen de verschillende 
projecten die op het veldbezoek werden gepre-
senteerd. Zo kunnen Getijdenparken, zoals de 
gemeente Rotterdam die samen met een aantal 
partners realiseert, rustplekken voor vis creëren 
als ze in de buurt van een vispassage liggen. 
Bij het getijdenpark Mallegat bij het Eiland van 
Brienenoord zijn bij een recente meting 29 soor-
ten vis aangetroffen, vertelde Pieter de Greeff 
van de gemeente Rotterdam. Video getijden-
park Brienenoord: https://www.youtube.com/
watch?v=w2goqI9btO8. Zie ook: www.rotter-
dam.nl/wonen-leven/getijdenpark/ 
Getijdenparken bieden niet alleen kansen voor 

De samenwerkingsverklaring. Zie www.rijnwest.nl

Visserijgriend bij Hoogvliet: voorbeeld van een natuur-
vriendelijke oever in stedelijk gebied
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de natuur, het zijn ook essentiële elementen voor het beleefbaar maken van de rivier voor stadsbewo-
ners en bezoekers. Nabijheid van natuur en water is een belangrijke vestigingsfactor en de aanwezig-
heid van de rivier midden in stedelijk gebied geeft kansen voor kansen voor een karakteristieke open 
ruimte. 
Samen met het Havenbedrijf werkt de gemeente nu aan een getijdenpark bij de Maashaven. Ook het 
Havenbedrijf werkt -binnen het kader van de havenfunctie- aan het verbeteren van natuur en water-
kwaliteit. Het Havenbedrijf brengt nu de mogelijkheden van de verschillende havenbekkens voor vis 
in kaart om daarna tot een monitorings- en matregelenprogramma te komen.

Brede aanpak
Een brede aanpak is ook de kern van het investeringsprogramma voor het Haringvliet. Hier werken 7 
partijen, waaronder het Wereld Natuur Fonds en Sportvisserij Nederland, samen aan het ontwikkelen 
van recreatie, toerisme, natuur en vismigratie. Het Haringvliet heeft voor vismigratie een sterke samen-
hang met Nieuwe Waterweg en de Biesbosch. Er liggen veel kansen, mede door de verbetering van 
de waterkwaliteit is de tijd nu rijp om een flink aantal vissoorten terug te brengen, zoals de steur. Bas 
Roels van WNF benadrukte het belang van brakwaterzones voor de visstand. Er zijn nog optimalisa-
ties nodig in samenhang met maatregelen langs de Nieuwe Waterweg en de Oostelijke Aanvoer, met 
mede als doel het aantal zoetspoelmomenten te halveren. Zie www.haringvliet.nu 

De vistrap beleven
Leuvehaven en Leuvekolk zijn nu nog weinig aantrek-
kelijke bekkens midden in de stad met harde oevers 
en een slechte waterkwaliteit. Met het inlaten van wa-
ter, een vistrap en een nieuwe, groene inrichting van 
de oevers zal hier de waterkwaliteit verbeteren, kun-
nen vissen van de Nieuwe Waterweg naar de Rotte 
trekken en ontstaat er een aantrekkelijk gebied waar 
bewoners kunnen recreëren en de Rotte en de vistrap 
daadwerkelijk kunnen beleven. In dit project werken 
de gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap 
van Schieland en de Krimpenerwaard samen.

Natte ecologische zones
Het Hoogheemraadschap van Delfland is, na het realiseren van vispassages op de overgang van haar 
boezemwater naar de rijkswateren, bezig met het opstellen van een kaart en ontwikkelingsvisie voor 
de Natte Ecologische Zones, waar het verbeteren van de habitats voor vis een belangrijk onderdeel 
uitmaakt. Een monitoringsprogramma gaat veel informatie opleveren over de “knoppen” waar je 
aan kan draaien om te zorgen dat de vispassages zo efficiënt mogelijk worden benut. Zie ook: www.
hhdelfland.nl/inwoner/plezier-met-water/vissen/vis-voeren-en-waterkwaliteit 

Visvriendelijk gemaal
Het veldbezoek werd afgesloten bij het gemaal Putten. 
Waterschap Hollandse Delta bouwt hier een nieuw ge-
maal dat wordt uitgerust met visvriendelijke pompen en 
een vishevel. Daardoor wordt een gebied van ruim 3500 
ha bereikbaar voor trekvis. 
Zie: www.wshd.nl/nieuws/2016/09/hollandse-delta-
bouwt-nieuw-gemaal-op-putten.html 
en www.wshd.nl/nieuws/2017/09/onderzoek-vismigra-
tie-bij-gemalen-waterschap-hollandse-delta.html 

Er gebeurt heel veel rond vismigratie in het gebied van de Nieuwe Waterweg, was dan ook de con-
clusie van de deelnemers. Dat zal het gebied aantrekkelijker maken voor vissen, maar ook voor bewo-
ners en bezoekers. En samenwerking is daarvoor een sleutelfactor.

Gemaal Putten in aanbouw
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