
 D
eze polder heeft echter nog een aantal andere aspecten, waar-
door het een genot is om er te vertoeven. Ten eerste is dat de 
prachtige omgeving. Op veel plaatsen grenzen dichtbeboste ge-

bieden van Staatsbosbeheer direct aan het water. Tijdens rustige 
zomeravonden komt daar reewild uit te voorschijn, dat zich van een 
vliegvisser niet veel aantrekt en zich op de weilanden tegoed doet 
aan de kruidachtige bloemen tussen het gras. Ook kom je altijd wel 
een paar fazanten en roofvogels tegen. Verder tref je in polder Zwar-
tenberg een prima bestand aan grote karpers. Vooral in april en mei, 
wanneer de bredere gedeelten van de Zwartenbergse Vliet nog niet 
te dicht begroeid zijn, kun je hier met een droge vlieg zeer spannende 
momenten beleven, waarbij de kans op het vangen van een karper 
van tien pond of meer zeer reëel is. In diezelfde maanden trekken de 
paairijpe brasems vanaf de Mark het boezemwater van gemaal Halle 
op. Met een verzwaarde, over de bodem geviste fl uornymph kun je 
deze uit de kluiten gewassen brasems verleiden om de slip van je 
reel te testen. Het lijkt wel of ze stroomafwaarts terug naar de rivier 
willen. Zoals in de gedetailleerde beschrijving hieronder te lezen valt, 
is de Halsche Vliet op het grootste gedeelte slechts te voet of met de 
fi ets te bereiken. Dit is ook iets dat ik zeer prettig vind. Je kunt er een 

paar kilometer afstruinen, zonder teveel pottenkijkers en zonder auto’s 
achter je. Een ander genot is het snoekbestand in de polder. De snoe-
ken zijn zeker niet erg groot, maar je hebt altijd wel actie op of achter 
je streamer. Uiteraard kun je altijd met een drietje en tienhonderdste 
tip riet- en blankvoorntjes vangen. Het laatste genot is gelegen in het 
uiterst actieve toezicht van Werner Donkers in deze polder. Werner is 
secretaris van hengelsportvereniging De kleine Voorn uit Etten-Leur, 
die ook het visrecht op de wateren van de Polder Zwartenberg be-
heert. Door het actieve toezicht wordt bereikt dat vissers op een ver-
antwoorde manier met de polder omgaan en kom je bijvoorbeeld ook 
weinig rommel tegen.
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Polder Zwartenberg ligt 

in Noord-Brabant net ten 

noordoosten van Etten-Leur, 

richting Prinsenbeek. Omdat 

ik deze polder vanaf mijn 

woning binnen vijftien minu-

ten op de fi ets kan bereiken, 

kom ik er geregeld als ik 

lekker even een paar uurtjes 

in de natuur wil zijn en een 

lijntje wil strekken.
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POLDER ZWARTENBERGFijn voor een dagje weg
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VERGUNNING

Polder Zwartenberg is een polder die door een actieve vliegvisser in 
een dag kan worden uitgekamd. Om in deze polder te mogen vissen, 
moet je over een vergunning van Hengelsportvereniging De Kleine 
Voorn beschikken. Dierenspeciaalzaak De Korenmolen aan de Korte 
Brugstraat 98 te Etten-Leur ligt op een paar autominuten van de polder 
en verkoopt dagvergunningen. 

LEURSE HAVEN 
De Leurse Haven loopt vanuit het noorden van de bebouwde kom van 
Etten-Leur tot aan de Mark. De Leurse Haven is goed bereikbaar met 
zowel de auto als met de fi ets. In de winter vang je voorn waar de ha-
ven eindigt bij het Van Bergenplein. Aan de Geerkade zijn een aantal 
aanlegsteigers voor boten gemaakt, waarvan ook gevist mag worden. 
De Leurse Haven is een viswater dat na het uitbaggeren van enkele 
jaren geleden weer de moeite van het bevissen waard is. Voorn, baars, 
snoekbaars en brasem zijn rijkelijk aanwezig.

WATERLOOP STRIJPENSEWEG 
De Waterloop gelegen aan de Strijpenseweg is zowel met de auto als 
met de fi ets goed bereikbaar. Je kan de auto op diverse parkeerplaat-
sen aan de Strijpenseweg nabij het viswater parkeren. Je dient echter 
wel rekening te houden met steile oevers op een aantal locaties. De 
Waterloop aan de Strijpenseweg bevat vooral voorn, baars, brasem 
en snoek.

ROMME’S WIEL 
Het Romme’s Wiel is gelegen aan het begin van het fi etspad De Haag-
sedijk. Het Romme’s Wiel is hierdoor ook bereikbaar met de auto, om-
dat het is gelegen op een loopafstand, ongeveer 50 meter, vanaf de 
parkeerplaats gelegen aan de Strijpenseweg. Het Romme’s Wiel is 
enige jaren geleden getroffen door een massale vissterfte. Dit werd 
veroorzaakt door de dikke laag slib aanwezig op de bodem van dit 
water. Deze dikke sliblaag van rottende bladeren veroorzaakte dat alle 
zuurstof werd onttrokken aan het water, waardoor de vis massaal is 
gestorven. Deze sliblaag is tevens een goede voedingsbron voor de 
dikke laag kroos die ‘s zomers het water bedekt, waardoor het zuur-
stofgehalte nog verder daalt in dit viswater. In de zomer is dit water 
dan ook ongeschikt voor de vliegvisser.

HALSCHE VLIET 
De Halsche Vliet is gelegen aan het fi etspad De Haagsedijk. De Hal-
sche Vliet is gedeeltelijk bereikbaar met de auto, vanaf de parkeer-

plaatsen gelegen aan de Strijpenseweg, Langeweg en Zeedijk. De 
Halsche Vliet is over de gehele lengte via de Haagsedijk goed bereik-
baar met de fi ets. Vanaf de Halsche Vliet heb je een mooi uitzicht op 
het natuurgebied van Staatsbosbeheer. Door het Waterschap is er 
tussen het gedeelte, gelegen tussen de Strijpenseweg en Langeweg, 
een brede groenstrook aangelegd, waardoor het water goed bereik-
baar is. De vereniging heeft vorig jaar in overleg met de rechtgevende 
de strook gelegen tussen Langeweg en Zeedijk ook iets verbreed, 
waardoor het ook hier beter bevisbaar is geworden. Vissoorten zoals 
voorn, baars, brasem en snoek zijn rijkelijk aanwezig.

ZANDWIEL 
De Zandwiel is gelegen aan het fi etspad De Haagsedijk. De Zandwiel 
is niet bereikbaar met de auto, het is gelegen op een loopafstand van 
ongeveer 300 meter vanaf de parkeerplaats gelegen aan de Lange-
weg. De Zandwiel is ook met de fi ets bereikbaar via de Haagsedijk. De 
Zandwiel is gelegen in het mooie natuurgebied van Staatsbosbeheer. 
Aan de Zandwiel heeft de vereniging aan de dijkzijde een aantal vis-
steigers aangelegd. De overige oevers zijn vrij vlak en men kan er goed 
vliegvissen. Het gebruik van een bellyboat is hier niet toegestaan. De 
Zandwiel is gezien de aanwezigheid van vooral voorn, baars, brasem, 
karper en snoek geschikt voor iedere vliegvisser.

ZWARTENBERGSE VLIET 
De Zwartenbergse Vliet loopt vanaf 
de Zwartenbergseweg tot Gemaal 
Halle, waarbij het de straat Lange-
weg kruist. Dit viswater is echter 
beperkt bereikbaar. Je dient de fi ets 
of auto aan de wegkant te parkeren 
en via weilanden en/of akkerland 
naar de gewenste visstek te lopen. 
Sluit hekken zorgvuldig af en loop 
nooit door hooigras of te velde 
staande gewassen. 
Je vindt hier te midden van de 
weilanden een rustige visplek. De 
Zwartenbergse Vliet beschikt over 
een goed bestand van voorn, baars, 
brasem, karper en snoek.

HALSCHE GAT EN BOEZEM 
VAN GEMAAL HALLE 
Het Halsche Gat en de Boezem van 
Gemaal Halle is zowel met de auto 
als met de fi ets goed bereikbaar. Je 
kan de auto ter hoogte van het Ge-
maal Halle parkeren. Het Halsche Gat is een klein water dat omringd 
wordt door een klein bosje. De Boezem van Gemaal Halle mondt uit in 
de Mark en dient te worden bevist vanaf het schouwpad gelegen aan 
de westzijde van de boezem. In het Halsche Gat kun je vliegvissen op 
voorn, brasem, karper, baars en snoek. 

Voor nadere informatie, de website van de hengelsportvereniging De 
Kleine Voorn: www.dekleinevoorn.nl
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Bronskleurige brasems, gezonder kom je ze zelden tegen.


