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Tekst en foto’s: Janny Bosman

RegenboogfoRellen
oostvooRnse MeeR  
Wil je regenboogforellen zien, dan moet je naar het Oostvoornse Meer. 
Daar kom je ze zeker weten tegen. Maar deze prachtige vis op de 
gevoelige plaat vastleggen, is een heel ander verhaal. 
Toch stuitte onderwaterfotografe Janny Bosman dit vroege 
voorjaar op een bijzonder fotogeniek trio.

oosTvoornse Meer
RegenBoogfoRellenoM De HoeK
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oosTvoornse Meer
RegenBoogfoRellen oM De HoeK

“De normaal schuwe 
forellen hebben het nu 
zo druk dat ze zich niet 
aan mij storen”

 Regenboogforellen kom je vaak 
tegen als duiker, maar zodra je 
uitademt schieten ze snel weg. 
Deze schuwe vis is daarom 
een drama om te fotograferen. 

Jammer, want het zijn zulke prachtige 
beesten. Het Oostvoornse Meer staat 
bekend om haar regenboogforellen 
(Oncorhynchus mykiss) en ik besluit dit 
vroege voorjaar mijn geluk te beproeven. 
In deze periode trekken ze naar ondiep 
water om te paaien, waar ze dan ook de 
tijd voor nemen: het duurt enkele weken. 
Ze hebben het dan zo druk met elkaar dat 
ze zich nergens aan storen. Hopelijk dus 
ook niet aan mij. Na diverse vruchteloze 
duiken heb ik dan eindelijk geluk. Ik zie 
een regenboogforelvrouwtje dat wordt 
begeleid door twee mannetjes. Overdrijven 
kan dus ook! De mannetjes zijn groter dan 
het vrouwtje en zijn kleurrijk uitgedost in 
hun paaikleed met typerende haakbekken. 
Voorzichtig neem ik mijn positie in en blijf 
doodstil liggen tussen de stenen. Hopelijk 
raken ze aan mij gewend en kan ik wat 
dichterbij komen. Zou het dan eindelijk 
lukken om plaatjes te schieten? Ik begin 
alvast met foto’s maken en ik kruip steeds 
een stukje dichterbij. Ik wil ze niet storen 
en zeker niet het risico lopen dat ze op de 
vlucht slaan om vervolgens niet meer terug 
te keren. Ik moet ze wel dicht benaderen, 
om ze niet alleen als stipjes in beeld te 
krijgen. Dit is mijn kans, maar ik weet dat 
rustig blijven noodzakelijk is. Dat valt niet 
altijd mee voor een enthousiasteling als 
ik. En jawel, na een uurtje storen zij zich 

totaal niet meer aan mij. Ik lig op de eerste 
rij om de live show pal voor mijn neus te 
fotograferen. 

Geen overlevinGskans
De twee mannetjes begeleiden het 
vrouwtje elke keer naar het plekje wat 
ze heeft uitgezocht tussen de stenen. 
Onbeholpen slaat ze met haar staart om 
een kuiltje in het grind te slaan waar de 
eieren in gelegd moeten worden. De staart 
van het vrouwtje gaat hierbij dikwijls 
kapot. Het valt me op dat de heertjes 
niet vechten om de dame, wat normaal 
gesproken gebruikelijk is. Helaas voor het 
nageslacht is het zoutgehalte te hoog in 
het Oostvoornse Meer waardoor de eieren 
geen kans krijgen om uit te komen. Om 
toch het forellenbestand op peil te houden 
zet Sportvisserij Nederland jaarlijks heel 
wat nieuwe, diverse soorten forellen uit, 
zoals de regenboogforel, Elzasser saibling 
en bruine forellen. Het Oostvoornse Meer 
trekt jaarlijks veel sportvissers - zelfs 
tot ver over de grens - voor het vangen 
van forellen. Gelukkig mogen ze niet 
meegenomen worden en moeten de vissers 
ze gelijk weer terugzetten. Na een dikke 
twee uur heb ik mijn foto’s. Wanneer 
ik het water bijna wil verlaten, krijg ik 
nog een laatste toegift van een eenzame 
regenboogforeldame. Ik kan haar dicht 
benaderen omdat ze blind is aan een kant. 
Hier is geen mannetje te bekennen. Hoewel 
voor mij de buit al binnen is, kan ik het niet 
laten haar ook nog even te fotograferen. 
Wat zijn het toch prachtige vissen!

Duiken oosTvoornse Meer

 B
ij het Oostvoornse Meer zijn drie 
duikstekken: Stormvogel, Bergeend 
en Baardmannetje waar je via de 
steigers te water kunt. Vroeger lag 

hier ‘Maasdroogen‘, een beruchte zandbank 
waar veel schepen zijn vergaan. Er ligt dan 
ook een heus scheepskerkhof en nog steeds 
worden er wrakken ontdekt. Onder water 
zijn talloze attributen te vinden, waaronder 
de beroemde Volkswagen Kever en de 46 
meter lange tunnel. De gemiddelde diepte 
is 20 meter, sommige putten zijn 43 meter 
diep. In het meer leven verschillende soorten 
forellen, platvissen, krabben, stekelbaarsjes 

en puitalen. Zeedonderpadden worden 
steeds vaker gespot, zelfs met broedsel in de 
wintermaanden. Er ligt zand op de bodem en 
het zicht is goed - al wordt dat steeds minder. 
Dit komt doordat het zuurstofgehalte lager 
wordt waardoor het leven onder water sterft. 
Bij duikstek Stormvogel heb je een restaurant 
waar je kunt eten en je flessen kunt vullen. 
Tevens is er voldoende parkeergelegenheid. 
www.natuurlijkoostvoornsemeer.nl 

volgende maand: 
Verondieping Oostvoornse Meer: 
Noodzakelijk of zonde?

Het vrouwtje 
zoekt een plekje 
in het grind voor 

haar eieren. 
(links).  

Dan klappert 
ze met haar 

staart om een 
kuiltje te slaan. 

(midden).

Het paaikleed 
van de mannetjes 

heeft typerende 
haakbekken. 

(rechts). 


