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SNEEK

‘VERGETEN’

STREETFISHING-STEDEN

Bij streetfishing denk je al snel aan de usual suspects zoals Amsterdam,
Rotterdam, Utrecht, Groningen, Zwolle en Alkmaar. Er zijn echter minder
bekende locaties die voor de streetfisher zeker zo interessant zijn. In dit
artikel zoomen we daarom in op Zaandam, Sneek, Gorinchem, Arnhem,
Woerden en Deventer. Steden die als streetfisher een bezoekje meer dan
waard zijn, zeker omdat het water daar grotendeels in de VISpas staat.
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De rivierkade in hartje
Arnhem is een goed
voorbeeld van een nog
relatief onontdekte
streetfishing topstek.’

In en rondom het eeuwenoude in de kleine gracht – die dwars door
stadscentrum van het Friese Sneek het stadcentrum loopt – kans op
loopt een prachtige gracht, waar mooie aantallen baars.
je vooral in de herfst en winter
leuk roofvis kunt vangen. Baars en GROTE VIS
snoekbaars, met bovendien ook kans In Sneek kun je jaarrond roofvis
op grote snoek. Daarnaast meldt de vangen, maar grofweg van seproofblei zich steeds vaker in Sneek. tember tot en met februari zijn de
DOOR: TAMME SMIT

De mooiste vislocatie van Sneek
is zonder twijfel de Waterpoort.
De absolute hotspot ligt daar vlak
naast: de oostelijke gracht, tussen
de Waterpoort en de brug van de
Oppenhuizerweg. Omdat het daar
iets dieper is dan in de omliggende
grachten, houdt zich hier in de koude maanden veel prooivis en dus
ook roofvis op. Met een klein shadje
aan de dropshotmontage maak je

vangsten hier het best. In deze periode heb je ook kans om tegen een
écht grote snoekbaars aan te lopen. Onlangs vond de Fryske Selectiewedstrijd Streetfishing plaats in
Sneek. Daarbij werd een rijke mix
van baars, snoekbaars tot in de 60
cm en snoek tot over de meter gevangen. Tot slot: mocht je meerdere
dagen in Friesland verblijven, dan
is ook de provinciehoofdstad Leeuwarden een plek waar je als streetfisher je hart kunt ophalen.
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GORINCHEM
DOOR: JOERI VERHOEF

Het stadswater van Gorinchem is
goed bereikbaar per trein, bus en
auto en al het interessante viswater ligt op loopafstand. Het centrum
leent zich prima voor ultralight vissen op baars en snoekbaars: kleine
shads en de dropshotmontage werken hier goed. Ook wordt er steeds
meer – hoofdzakelijk kleine – roofblei gevangen. Omdat de grachten

op sommige stukken vrij helder en
ondiep zijn, kun je voor de baars en
roofblei ook gerust een spinnertje in
maat 1 of 2 pakken. Ook het Merwedekanaal – dat vlak langs het centrum loopt – biedt met de bruggen,
sluisjes en andere obstakels de nodige hotspots. Aan de zuidkant van
het centrum loopt de Boven-Merwede. Hier kun je goed vanaf de kant op
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Gorinchem werd in 2021 door de ANWB uitgeroepen tot
de mooiste vestingstad van Nederland. Aan de rand van
het stadscentrum komen de Linge, het Merwedekanaal,
de vestinggracht en de Boven-Merwede samen. Dit
knooppunt van waterwegen staat garant voor een hoop
roofvismogelijkheden binnen een compact gebied.
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snoekbaars vissen met
shadjes op een 7- tot 15 grams jigkop. Een schepnet met lange steel is
hier wel een must. Ook kun je hier
grote baars, snoek en in de zomer
meerval en roofblei verwachten.

VARIATIE
Hoewel het niet tot het typische
streetfishing water wordt gere-

kend, mag niet
ongenoemd blijven dat de vele
singels en weteringen in Gorinchem uitstekende
snoekstekken vormen. Met spinners,
jerkbaits en middelgrote softbaits is succes
hier haast gegarandeerd.
Kortom: reis je af naar Gorinchem, bereid je dan voor op een
breed scala aan stekken en neem
kunstaas mee voor uiteenlopende technieken zodat je kunt variëren. Let er tot slot op dat de
Linge Haven – de smalle gracht
die van noord naar zuid door
het centrum loopt – alleen bevisbaar is voor leden van HSV
Gorinchem (zie voor meer informatie de VISplanner app).

WOERDEN

Van de
kanalen tot de
vestinggracht:
vismogelijkheden
te over in
Gorinchem

VEEL BAARS
Qua visserij kun je in Woerden alle
kanten op. Het traditionele streetfishing – kantjes uitkammen met
klein rubber – kan hier uitstekend
en zal vooral baars opleveren. Omdat hier op elke hoek van de sloot
ook snoek ligt, is
een soepel
stalen

Midden in het Groene Hart ligt de
vestingstad Woerden. Het treinstation
bevindt zich praktisch aan het water én
de stad is goed ontsloten door de A12.
De redactie van Hét VISblad is hier voor
reportages diverse keren neergestreken en
dat heeft zijn redenen: Woerden beschikt
over veel en visrijk stadswater en met de
VISpas kun je hier alle kanten op.
DOOR: ROBERT DE WILT
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De Singel
rondom het
centrum van
Woerden is goed
voor uren
visplezier
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Als je in de VISplanner app op
Woerden inzoomt, valt direct op dat
het stadscentrum is omsingeld door
water. Deze oude vestinggracht
heet de Singel en is eigenlijk
een onderbreking van de Oude
Rijn die zowel aan de west- als
oostkant van het stadscentrum
verder gaat. Zeker in de wintermaanden betekent dit dat veel
wit- en roofvis vanuit het kanaal
de Singel in trekt, waar ze de beschutting en het iets warmere
water van de stad opzoeken.

o:
Fot

 nderlijntje wel aan te bevelen.
o
Snoekbaars zwemt er ook, maar
deze rover laat zich doorgaans pas
goed foppen zodra de avondschemering aanbreekt en in de donkere
uren die daarop volgen.

HELDERHEID WATER
In Woerden kan het water vrij helder zijn, maar soms ook knap troebel – dit is afhankelijk van de regenval en daarmee de waterafvoer van
de Oude Rijn. Bij heldere omstandigheden kun je je beter met klein
rubber op de baars focussen en
eventueel tussendoor wat worpen op snoek wagen. Is het water na een periode van regenval lekker bruin? Dan kan het
geen kwaad om met iets grotere shads van 10 tot 12 cm de
bodem uit te kammen op zoek
naar snoekbaars. Bonustip: pak
ook de Jaap Bijzerwetering mee,
die aan de zuidkant van de Singel
ligt en onder het spoor doorloopt.
Deze wetering is doorgaans redelijk
troebel, wat ook overdag nog weleens een mooie glasoog oplevert.
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ZAANDAM

Dwars door Arnhem loopt de
Nederrijn. Deze schitterende rivier
splitst de stad op in Arnhem-Noord en
Arnhem-Zuid. Je kunt hier vrijwel alle
roofvissen vangen: snoekbaars, baars,
snoek, roofblei en zelfs meerval.

In Noord-Holland heeft Amsterdam de naam en
faam op het vlak van streetfishing. Maar wist je dat
Zaandam ook absoluut de moeite waard is? De trein
vanaf Amsterdam-Centraal doet er 12 minuten over en
na een paar minuten lopen sta je al aan waterkant.

DOOR: WILLEM ROMEIJN

ARNHEM

DOOR: MAIKEL VAN BREUGEL

Het Eiland in de Voorzaan is een niet te
missen hotspot. Hier heb je twee lange
bruggen, een jachthaven en mooie taluds langs vrijwel elk stuk oever. Het gaat
hier om de Voorzaan en Oude Haven, die
in open verbinding staan met het Noord-

zeekanaal en het IJ. In Zaandam
kun je uren rondstruinen en in de
praktijk is het hier vooral baars wat de
klok slaat. Soms mooie, grote baarzen –
zeker in Zijkanaal G – dus stem daar ook
je techniek op af: probeer bijvoorbeeld
ook eens een crankbait. In het vaak opvallend heldere water doen natuurlijke
kleuren en kleine softbaits aan de dropshot het ook erg goed.

SNOEKBAARS
Vanaf de Voorzaan is het een korte wandeling naar de sluis van de Zaan. Die
heeft hier over zijn gehele loop vrijwel
dezelfde diepte in de vaargeul: 4 tot 5
meter. Het gebrek aan echt steile taluds
maakt dat de obstakels – van meerpalen
tot sluizen en bruggen – hier door roofvis als plek voor een hinderlaag worden
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gebruikt. Ook in de winter kun je hier dus
dicht onder de kant succes boeken. Langs
het water ruikt het letterlijk naar chocola van de cacaofabriek. Ook de Zaan zelf
is vaak chocoladebruin en dat betekent:
snoekbaars. Hier knoop je er bij voorkeur
een fel gekleurde shad met schoepstaart
aan. Op de Zaan kun je leuke aantallen
snoekbaars vangen, maar echte kneiters
zijn daarbij vrij zeldzaam. Meerdere aanbeten geven niettemin ook veel voldoening en de kans op die ene grote vis is er
natuurlijk altijd.
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voor een leuke
dag streetfishing

Deventer ligt aan de IJssel, is een
overzichtelijke stad en qua roofvis kun
je er haast alles verwachten. Vrijwel
alle interessante streetfishing
stekken liggen op loopafstand van
het treinstation. Door een OV-fiets
te huren, verkas je bovendien nog
sneller en bestrijk je een groter
deel van de IJsseloever.
DOOR: GIJS DE HAAN
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JAARROND

Een shadje op een jigkop of een
dropshotmontage werkt hier vaak
erg goed, vooral voor snoekbaars
– met bovendien kans op grote
baars. Je kunt vanaf de Rijnkade het jaarrond roofvis
vangen, maar de allerbeste periode is hier toch
wel de zomer. De roofvis
is dan simpelweg actiever en agressiever dan
bij lage temperaturen.
Wat niet wegneemt dat
de baars en snoekMet
baars ook ’s winters
de uitgestrekbij een goede strote rivierkade heb
ming regelmatig
je in Arnhem
strak onder de
kade jagen. Tip:
genoeg opties
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DEVENTER

Aan de zuidkant van de Nederrijn
– de linkeroever – liggen mooie
kribvakken, maar voor het échte
streetfishing-werk kun je beter
aan de noordkant zijn. Je hebt hier
diverse stekken waarvan de Rijnkade de bekendste is. Aan deze
kade is het vooral goed vissen als
de rivier goed stroomt en deze
enigszins troebel is.

De streetfishing hotspots in Deventer zijn grofweg onder te verdelen
in de Buitengracht (de singel rond
het centrum), de rivieroever van
de IJssel en het nabijgelegen Basiskanaal met aangetakte havens.
De Buitengracht ligt op nog geen
minuut lopen van het station en
kent een leuk bestand aan baars en
snoek. Deze singel is vrijwel overal

goed bereikbaar, helder en relatief
diep. In de zomer groeien er wel vrij
veel waterplanten, dus neem dan
zeker ook wat topwaters mee.

RIVIERKADE
Aan de oever van de IJssel kun je
echt van alles verwachten. Snoekbaars kun je vanaf de kade – die rolstoelvriendelijk is – het hele jaar
door vangen, waarbij je ook kans
maakt op baars. Voor de snoekbaars
hoeft hier zeker niet finesse te worden gevist: in de winter ligt het gemiddelde formaat glasoog een stuk
hoger dan ’s zomers en kan de stroming pittig zijn. In de zomer maak
je hier dan weer goede kans op
roofblei en zelfs meerval. En mocht
de roofvis niet thuis geven, dan kan
je een visdag ’s zomers redden door

in de gesloten tijd voor kunstaas
kun je je vanaf de kade met je
roofvisset en wat drijvende broodkorsten bovendien prima vermaken aan uit de kluiten gewassen
windes.

NIEUWE HAVEN
Reis je af naar Arnhem, pak dan
zeker ook de Nieuwe Haven mee.
Met name in de wintermaanden
trekt er veel vis vanuit de rivier
deze haven in – waaronder kapitale baarzen tot over de 50 cm. Je
kunt hier leuk vis vangen vanaf
de hoge kades, maar ook vanaf de
‘graskant’ op de landtong die
de Nieuwe Haven van de rivier
scheidt. Deze grasoever geeft
misschien niet direct het streetfishing-sfeertje, maar
uiteindelijk sta je ook
hier nog altijd midden in de stad. Vis je
vanaf de kades, dan
is een landingsnet
met lange steel of
een zogenaamd
dropnet wel van
harte aan te
bevelen. rivier.

je met een zak witbrood op de winde te richten.

BASISKANAAL
Meer in de zuidhoek van Deventer ligt het Basiskanaal, dat vanaf
de stadsrand overgaat in het Overijssels Kanaal. Dit kanaal heeft een
vrij monotoon karakter, maar met
de aanliggende havenarmen erbij is
het vanwege de kans op baars zeker
een stek om ook even mee te pakken. Let ter plekke wel goed op waar
je wel en niet mag komen, een deel
van de havenarmen is industrieterrein. Tot slot: reis je af naar Deventer, check dan vooraf altijd even de
waterstanden van de IJssel. Soms
staat de rivier zo hoog, dat je vrijwel
nergens meer fatsoenlijk aan het
water kunt komen.
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