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DE HOLLANDSE IJSSEL
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De Hollandse IJssel begint als 
klein riviertje bij Nieuwegein 
en loopt vanaf daar via Gouda 
helemaal tot aan de monding 
in de Nieuwe Maas bij Capelle 
a/d IJssel. Het stuk tussen 
Gouda en Capelle a/d IJssel 
is ruim 20 km lang en staat in 
het Aanvullingsboekje 2009 dat 
hoort bij de Landelijke Lijst van 
Viswateren 2007-2008-2009.

Met name dit laatste stuk van de Hollandse IJssel 
– niet te verwarren met de IJssel tussen Arnhem en 
Kampen – is uitermate interessant. Vanwege de open 
verbinding met de Nieuwe Maas is de rivier onderhevig aan een fors getijden-
verschil. En dat betekent stroming! Laat je winckle-pickertje dus maar thuis en 
neem je heavy feeder en zware voerkorven mee om succesvol achter de grove 
IJsselbrasems en windes aan te kunnen gaan. 
Deze, door sportvissers nog altijd ondergewaardeerde, rivier heeft de snoek-
baarsvisser een hoop te bieden. Je kan er verticalen vanuit een bootje, al zijn er 
nog geen goede trailermogelijkheden langs de Hollandse IJssel. Vanaf de kant 
vissen is dus het devies. Kanticalen – vissen met shads vanaf de kant – levert 
geheid snoekbaars en baars op. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje bij de kades 
rond de Algerabrug die Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel met elkaar 
verbindt. Minstens zo effectief voor snoekbaars is het vissen met een dood 
aasvisje. Een 60-grams lood onder een pakweg 50 cm lange wapperlijn van 
30/00 fluorcarbon met daaraan een met twee fleuren bevestigde spiering doet 
het doorgaans prima. Bijvangsten van grote paling zijn hierbij niet ondenkbaar, 
maar uiteraard zetten we alle paling vanaf dit jaar weer netjes terug.
Voor de echte pionier zijn er in de zomermaanden op diverse plekken jagende 
roofbleien te betrappen. Zet hoog door het water lopend kunstaas in en de 
rest is geschiedenis. Als klap op de vuurpijl zijn er – zeker voor rivierbegrippen 
– hele leuke karpervangsten mogelijk op de Hollandse IJssel. Na een beetje 
zoek-, peil- en voerwerk kun je weinig meer fout doen. Vis vooral niet te ver 
uit de kant, maar probeer het eens rond kribkoppen en rieteilandjes. Nachtvis-
sen is hier trouwens het hele jaar door toegestaan.

Hotspot: Hollandse 
IJssel
Vissoorten: Snoek-
baars, baars, 
roofblei, brasem, 
winde en karper.
Visdocumenten: 
VISpas met 
Landelijke Lijst 
van Viswateren en 
Aanvulling 2009 
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Je mag vrijwel overal 
in de Eems-Dollard 
zelf pieren en zagers 
steken.

Spiering aan een  
lange wapperlijn doet 
het vaak goed bij 
grote snoekbaars.

Het uiterste puntje van de 
provincie Groningen biedt 
de zeevisser diverse goede 
vismogelijkheden en kans op 
leuke vangsten. Dit geldt voor 
zowel de kantvisser, bootvisser 
en de opstapper die meegaat met 
een van de charterschepen.

In deze periode van het jaar is het een vereiste dat er 
in diep water kan worden gevist. De beste vismogelijkheden vanaf de oever 
vind je daarom bij de haven van Delfzijl. Hier is voldoende diep water vanaf de 
havendijk binnen werpbereik. Vanaf de kant maak je in de winterperiode kans 
op gul (tot zo’n 70 centimeter), wijting, schar en steenbolk. De bot is vrijwel 
jaarrond in de Eems-Dollard aanwezig en behoort dus ook tot de mogelijke 
vangsten. Het is vaak noodzakelijk om een eindje te lopen voordat je op de 
goede stekken bent. Neem daarom dus zo min mogelijk bagage mee. 
Voor sportvissers die in het bezit zijn van een eigen boot zijn de mogelijkheden 
uitgebreider. Zij zijn in het voordeel dat ze in nog dieper water of bij de wrak-
ken kunnen vissen en hebben daarom grotere vangstkansen. De vissoorten 
die bij de bootvisserij worden gevangen zijn grotendeels dezelfde als bij de 
kantvisserij: gul, wijting, schar en bot. Goede trailerhellingen zijn te vinden in 
Lauwersoog, Farmsum en Termunten. Deze hellingen liggen alledrie in het 
binnenwater, dus je bent afhankelijk van de bedieningstijden van de sluizen. 
Even uitzoeken wanneer er wordt geschut dus!
Een derde mogelijkheid is om mee te gaan met één van de charterschepen 
die vanuit Eemshaven en Lauwersoog vertrekken. Bij rustig weer varen deze 
meestal naar de wrakken op de Noordzee, terwijl er bij slecht weer in de 
Eems-Dollard wordt gevist. De te vangen vissoorten zijn hetzelfde als bij de 
kleine bootvisserij, maar zeker op de Noordzee is de kans op een bonusvis in 
de vorm van een koolvis of een leng aanwezig.

Hotspot: De 
Eems-Dollard
Vissoorten:  Gul, 
wijting, schar, bot 
en steenbolk
Visdocumenten: 
Geen

De Hollandse IJssel heeft veel mooi gelegen en rustige visstekken. 

In de buurt van Delfzijl is het goed vissen in 
de Eems-Dollard.

Deze maand begeven we ons voor de zoute hot-
spot naar het noordoostelijke puntje van Nederland. 
Hier kan de zeevisser aan en op het water zijn hart 
ophalen. De zoete hotspot is de Hollandse IJssel. 

DE EEMS-DOLLArD


