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De Lage Vaart is, net als de hele 
Flevopolder, door mensenhanden 
gemaakt. Het vormt zo een 
kunstmatig, maar zeker niet 
minder interessant viswater waar 
verschillende zeer populaire 
vissoorten rondzwemmen. Voor 
de witvisser is de brasem hier de 
belangrijkste vis, maar er zwemt 
ook grote snoek en karper rond!

Dit water is met name bekend bij wedstrijdvissers 
die er regelmatig hun competities vissen. Niet zo 
vreemd, want je kunt er met honderden mensen 
naast elkaar zitten en door de brede graskant heb je 
vrijwel overal veel ruimte achter je. Ook als je een dag ontspannen ‘vrij’ wilt 
vissen, kun je hier goed terecht. Ga je met de vaste stok aan de slag, kies dan 
voor een standaard kanaalmontage: 0,5 tot 1,5 gram druppelvormige dobber, 
het lood gegroepeerd over de lijn en één of twee maden als aas. Je hoeft hier 
meestal niet ver te vissen. Begin de sessie met staande haak en laat het aas 
over de stek driften. Je pikt dan meestal wat voorntjes en kolblei op. Merk je 
dat er grotere vis aanklopt, schuif je dobber dan 5 tot wel 30 cm omhoog en 
houd de dobber tegen zodat het aas stil ligt. Zo maak je veel meer kans op 
brasem.
Heb je het puur op de platten voorzien, dan is de feeder of picker onverslaan-
baar. Hang een open gaaskorf van een gram of 25 tot 40 aan je wartel en 
breng hiermee regelmatig een verse portie voer met daarin casters, maden 
en geknipte pieren op de stek. Doe dit minimaal elk kwartier, maar ligt er flink 
veel vis dan werp je er om de vijf minuten een verse korf bij. Haak de hoofdlijn 
achter de lijnclip zodat je elke keer op exact dezelfde stek het voer verzamelt.
Heb je het op snoek voorzien, zoek dan de onderbrekingen als kruispunten 
van waterwegen in het kanaal op. Deze vind je trouwens makkelijk door even 
naar Google Earth te gaan en Lage Vaart in te tikken. Je ziet dan direct alle 
bruggen en andere onderbrekingen in het monotone kanaalpatroon. Shads 
werken prima, maar bij donker water kies je beter voor een ratelplug.

Hotspot: Lage 
Vaart
Vissoorten: 
Brasem, voorn, 
kolblei, winde, 
snoek, snoekbaars 
en baars
Visdocumenten: 
VISpas met Lan-
delijke Lijst van 
Viswateren (pag. 
118 en 121)

‘Zachte’ shads met 
een extra beweeglijke 
staart brengen meer 
glasogen aan de kant 
dan stugge shadjes.

Als de vis moeilijk tot 
azen is aan te zetten 
kietel je het aas met 
een attractor als 
Aminovit.

Het Noordereiland ligt middenin 
Rotterdam en wordt aan de 
noordkant begrensd door de 
Nieuwe Maas en aan de zuidkant 
door de Koningshaven. Het 
eiland staat via de welbekende 
rode Willemsbrug in verbinding 
met de Maasboulevard. De 
Koninginnebrug verbindt het 
eiland met het vaste land van 
deelgemeente Feijenoord. Geen 
woorden maar daden dus!

Het Noordereiland is bij uitstek geschikt voor het 
zogenaamde ‘kanticalen’ (zie pag. 34). Aan de Nieuwe Maaszijde liggen 
gretige snoekbaarzen te wachten op je voorbij huppelende shadje. De directe 
Rotterdamse mentaliteit heerst ook onder water, getuige de harde aanbeten. 
Zowel werpend als langs de kant lopend kun je je shadje over de bodem laten 
stuiteren. Belangrijk daarbij is om goed contact te houden met de shad, zodat 
je op iedere tik direct kunt aanslaan. 
Een spinhengel van 2.10 tot 2.40 meter met een strakke top is uitermate 
geschikt voor het uitpluizen van de kantjes. Varieer af en toe van kleur shad, 
maar begin met de doorgaans succesvolle salt & pepper kleur. Een staart-
dregje voorkomt een hoop missers. Vanwege de soms stevige stroming 
gebruik je een 14 tot 17 grams loodkop, bij voorkeur een afgeplatte erie head. 
Een schepnet met lange steel is handig, maar een fors landingsnet aan een 
touw is nog beter om de forsere exemplaren veilig op de kade te krijgen. Maar 
er is hier meer te beleven! Op een zomerdag zijn er aan de kant van de Oude 
Hefbrug bijvoorbeeld ook zomaar goede roofbleivangsten mogelijk.

Hotspot: Noorder-
eiland
Vissoorten: 
Snoekbaars, 
baars, roofblei, 
winde, brasem
Visdocumen-
ten: VISpas met 
Landelijke Lijst 
van Viswateren 
(pag.145)

Met de picker en feeder kun je hier perfect uit de voeten.

Strak tegen de kade van het Noordereiland 
vind je dikke snoekbaars. 
(foto: Robert de Wilt) 

Rotterdam ligt in één van de meest visrijke gebieden 
van Nederland. De Maas vormt de slagader van dit ge-
bied en telt duizenden mooie visstekken. Deze maand 
kijken we naar het Noordereiland in het centrum van 
deze wereldhavenstad. Als tweede hotspot checken 
we de Lage Vaart, een fraaie stek voor grote brasem.
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