
>> HÉT                  .NL NOVEMBER 2019 >> HÉT                  .NL46 47

>> VLIEGVISSEN > ZOET ÉN BRAK OP HET LAUWERSMEER

Het Lauwersmeer is een unieke plek voor sportvissers. Nergens 
anders in ons land vind je zoveel zoete én ‘brakke’ vissoorten 
met de zilte lucht van de Waddenzee in je neus. Maar wanneer 
moet je er zijn voor welke vis? En hoe vang je die met de vlieg en 
andere technieken? We lichten in dit artikel vijf vissoorten toe. 
TEKST: BARD BORGER 

HET LAUWERSMEER
het hele jaar rond
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>> VLIEGVISSEN > ZOET ÉN BRAK OP HET LAUWERSMEER

DE MEESTE 
ATLANTISCHE 
FORELLEN DIE 
IN HET 
LAUWERSMEER 
ZIJN UITGEZET 
METEN NU 
TUSSEN DE 
VEERTIG EN 
ZESTIG 
CENTIMETER

>>  PLATVIS (APRIL–MEI)
 

Ben jij meer een fan van het ‘zoute’? Rij dan in april of mei naar het Lauwersmeer en parkeer je auto 
aan de zeedijk. Deze stek is relatief goed begaanbaar en veilig dankzij de hoge dijkbeschoeiing. Ter-

wijl het zeewater deze maanden opwarmt, zijn vanaf deze plek in de havenopening bij Lauwers-
oog volop scharren en botten te vangen. Statisch vissend met een lange strandhengel, hoofdlijn 
van 25/00 nylon, paternoster en (middel)zwaar werpgewicht kun je weinig fout doen. Wees er 
wel op bedacht dat het water in beweging moet zijn – dan aast de platvis het gretigst. Check 
het getij ruim van tevoren en begin bij voorkeur twee uur vóór hoogwater, zodat je met opko-
mend tij vist. Voor de complete beleving ga je eerst bij eb met een mestvork en emmertje het 

Wad op om zelf je zeepieren te steken. Kenmerkend voor deze kuststrook zijn de bijzonder grote 
platvissen. Wees niet verrast als je ook paling vangt en plan je trip op tijd: zodra het zeewater 

verder opwarmt, worden de krabben actief en vreten ze je aas in no-time van de haak.

>>  ATLANTISCHE FOREL (APRIL–MEI)
Dankzij uitzettingen van Sportvisserij Nederland – als onderdeel van het project Vissen voor 
Verbinding (zie kader) – is de populatie Atlantische forel in het Lauwersmeer de laatste jaren flink 
gegroeid. De meeste exemplaren variëren in lengte van 40 tot 60 centimeter. Met name in het 
voorjaar is de kans op zo’n prachtige ‘vis van duizend worpen’ reëel. Zoek de forel wadend met de 
vliegenlat – 9 voet, AFTMA #6 of #7 – op ondieptes vlakbij diepe plekken. Spoel op je reel een drijf-
lijn en knoop daar een leader aan van 18/00 tot 22/00. Als aas zijn kleine streamertjes (zogenaam-
de ‘wolly buggers’ kleiner dan 2,5 cm) in natuurlijke kleuren favoriet. Varieer bij het strippen in 
snelheid en kijk waarop de forel reageert. Op de meeste plekken aan het Lauwersmeer kun je vrij 
eenvoudig door de rietkragen heen. Benader de stek rustig en geef je ogen extra de kost met kalm 
weer: actieve forel laat zich aan het oppervlak zien en waar je er één ziet, zwemmen er vaak meer.

>>  BAARS (AUG.–SEPT.)
Net als in de rest van het land is de baars de laatste 
jaren sterk in opkomst in het Lauwersmeer. Deze rover 
is op talloze manieren en plekken te vangen. Hoewel 
de late zomer de toptijd is, kun je in de herfst en winter 
ook prima voor baars op het Lauwersmeer terecht. 
Grote aantallen vind je met name in de havens van 
aangrenzende stadjes zoals Esonstêd, waar ze samen 
met de witvis samenscholen zodra het water afkoelt. 
Met de vliegenlat (9 voet, AFTMA #5) vang je ze aan 
piepkleine streamertjes op lichte kopjes in combinatie 
met een intermediate lijn. Een alternatieve techniek is 
werpen met kleine softbaits op jigkopjes van vijf à tien 
gram, of met de dropshot. In de zomermaanden doen 
plugjes en spinners het goed. Vis je liever gericht op 
grote exemplaren? Sleep dan met kleine, diep lopende 
plugjes over de bovenste rand van de vaargeul op het 
open water. Ook vanaf de kant is de baars op het Lau-
wersmeer prima vangbaar, bijvoorbeeld met een worm 
die vlakbij de bodem onder een pennetje danst.

>>  WINDE (JUNI-JULI)
Ook de winde – een typische zomervis – komt talrijk voor in het Lauwersmeer. 
Zodra het water opwarmt, trekt hij snel de ondieptes op om te jagen op kleine 
vis en insecten. Windstille kanten zijn de beste stekken. Om Leuciscus idus te 
vangen, kun je grofweg hetzelfde materiaal gebruiken als voor forel (zie kader). 
Kies in dit geval voor een felgekleurde nimf als aas en vis deze heel traag 
binnen, met lange tussenpozen bij het strippen. Een ‘indicator’ op de leader 
maakt een aanbeet goed zichtbaar. Geen vliegenlat bij de hand? Strooi dan wat 
kleine stukjes brood en houd vervolgens in de gaten of de winde zich laat zien. 
Gebruik een lichte match- of vlokhengel in combinatie met een 18/00 nylon lijn 
en een haak (maat 8 of 10) met een ruime bocht. Het brood monteer je met een 
bait-elastiekje, een vlokdobber kan als extra verzwaring bij het werpen dienen. 
Spanning en sport gegarandeerd! 

>>  SNOEK (OKT.–NOV.)
Snoek is in het Lauwersmeer volop vertegenwoordigd 
en het hele jaar rond te vangen. Met een gemiddelde 
lengte van 70 à 80 centimeter bereikt Esox lucius hier 
geen exceptionele formaten, al zitten er wel uitschie-
ters tussen. Het best voor deze soort is het najaar, 
omdat brasem en kleinere aasvis dan samenscholen 
en de snoek zich daar in de buurt ophoudt. Met fikse 
streamers, een zogenoemde DI3-lijn en een AFTMA #8 
tot #10 vliegenlat zit je goed (zie ook het artikel VIS 
TV in Detail op pagina 8 en 9). Ook trollend op dieptes 
van 3,5 tot 4 meter en werpend vanuit de boot is de 
snoek effectief te belagen. Ga je werpend aan de slag, 
gebruik dan een shad met een flinke schoepstaart en 
laat die het talud afglijden. Slepend maak je de meeste 
kans met diep lopende pluggen. Stuur je boot door de 
vaargeul en wees extra alert zodra op de diepteme-
ter wolken met aasvis verschijnen; daar ligt de snoek 
hoogstwaarschijnlijk vlakbij. Waait de wind een ‘onsje’ 
te hard op het wijd? Zoek de snoek dan struinend in 
het smallere, beschutte water van omliggende dorpen. 
Bruggen en sluizen zijn hier prima stekken. Ook de 
omliggende polders herbergen volop snoek.

VISSEN VOOR VERBINDING 
In het project Vissen voor Verbin-
ding werken acht organisaties – 
waaronder Sportvisserij Neder-
land – aan de verbetering van de 
ecologie en economie rondom het 
Lauwersmeer. Dit project wordt 
mede mogelijk gemaakt door een 
bijdrage uit het Waddenfonds. 
Meer informatie vind je op: 
www.vissenvoorverbinding.nl.
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