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digers komen Weertman en de an-
dere waterratten rond 20.00 uur bin-
nen in de haven van Hellevoetsluis.

Liefhebbers van de Biesbosch en/of

het Haringvliet kunnen stemmen op

www.biesboschharingvliet.nl of

door ‘NATUUR 01’ te sms’en naar

1008. Op 31 oktober wordt de win-

naar bekendgemaakt.

Matthijs van Schie

Dordrecht

O
m aandacht – en stemmen – te
trekken, werd gisteren een
zwemestafette van zo’n 50 ki-

lometer en ruim twaalf uur gehou-
den. Voormalig olympisch zwem-
kampioen Maarten van der Weijden
beet het spits af.

Luid gejoel van tien estafette-
zwemmers, hoog en droog op een
boot, als de boomlange Maarten van
der Weijden om 7 uur ’s ochtends het
ijskoude water (12 graden celsius) van
de Biesbosch induikt. Nu lachen zij
nog, maar later op de dag moeten ook
zij eraan geloven: één voor één een
uur lang zwemmen in het open wa-
ter van het Hollands Diep of het Ha-
ringvliet. „Wat wil je weten onder-
weg?”, vraagt een van de leden van
de reddingsbrigade, die ter begelei-
ding meevaren naast de zwemmers,
aan Van der Weijden vlak voordat hij
het water inspringt. „Hoelang het
nog duurt!” antwoordt hij.

Een pretje is het inderdaad niet,
maar toch doet Van der Weijden het
graag. Hij houdt van het gebied waar

hij nu, als inwoner van het Brabantse
Waspik, regelmatig komt. „Ik loop er
graag om tot rust te komen, heerlijk
naar reigers en kikkertjes kijken.
Vroeger, toen ik in Dordrecht
woonde, had ik dit gebied in mijn
achtertuin, maar kwam ik er eigen-
lijk nooit omdat ik altijd binnen in
het zwembad zat.”

Hoewel het zwembadwater met
gemiddeld 29 graden een stuk pretti-
ger aanvoelt, is de 35-jarige zwem-
kampioen het natuurgebied steeds

meer gaan waarderen. Dat neemt
niet weg dat Van der Weijden zich
comfortabelere omstandigheden kan
voorstellen. „Ik heb altijd al een hekel
gehad aan koud water, dus dit wordt
even doorbijten. Maar als we het ge-

bied echt willen laten leven, hebben
we dit soort initiatieven nodig.”

Daar is Dick Verheijen, directeur
van het Parkschap Nationaal Park de
Biesbosch, het roerend mee eens.
,,Samen met het Haringvliet behoren
wij tot de delta van Europa. Hier le-
ven en strijden we en daarmee be-
doel ik ook de dieren, samen met het
water. Hier zijn mens en natuur geen
vijanden, maar versterken we elkaar.”

Dat gebeurt op drie manieren. Al-
lereerst bevordert de samenwerking
NLDelta Biesbosch-Haringvliet het
herstel van de natuur, waardoor bij-
voorbeeld trekvissen en -vogels te-
rugkeren. Dieren zijn belangrijk voor
de regio, zo drukt Biesbosch-bos-
wachter Thomas van der Es de esta-
fettezwemmers voor de tocht op het
hart: ,,Voor jullie heb ik één gouden
regel: de bever heeft altijd voorrang.”

Impuls
De samenwerking stimuleert verder
het regionale toerisme en de recrea-
tie, waardoor de economie een im-
puls krijgt. En, last but not least, zor-
gen werken als de Haringvlietsluizen
bij Stellendam en de Noordwaard
(Werkendam) ervoor dat we onze
voeten droog houden.

Wie geen droge voeten houdt, is
Ferry Weertman, afgelopen zomer in
Rio goed voor een gouden medaille
op de 10 kilometer openwaterzwem-
men. Nadat de tien ‘onbekende’
zwemmers – weliswaar goed ge-
traind, maar toch langzamer dan de
twee olympische kampioenen – ieder
een uur hebben gebuffeld in het wa-
ter, sluit hij de estafette ’s avonds af
vanaf het eiland Tiengemeten. Onder
luid applaus van vrienden, familie,
lokale bestuurders en vertegenwoor-

Hierzijnmensen

natuurgeenvijanden,

maarversterkenwe

elkaar
–Dick Verheijen

Z Z Z Desirée Emmen

zwemt in het Haring-

vliet. FOTOQPHOTO

Z Z Hoge golfslag op

de kust Haringvliet.

FOTOJOHNBIERT

Z De Haringvlietslui-

zen.

Z Schotse hooglanders op het ei-

land Tiengemeten. FOTOQPHOTO

ZWEMESTAFETTE WATER IN VOORWEDSTRIJDMOOISTENATUURGEBIED

Zwemmen

voor stemmen

Z De kanoetstrandloper foera-

geert in het natuurgebied.

FOTORUBENSMIT

Hetwaterrijke landschap tussende

Haringvlietdam endeBiesbosch is een

waar pareltje. Dat vindt ook hetministerie

vanEconomischeZaken, dat het gebied

nomineerde als één vande tien kanshebbers

voor deprijsMooisteNatuurgebied van

Nederland.

N Tiengemeten is in trek bij trek-

vogels en daarom een uitje voor

vogelspotters.
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