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NOORDZEEKANAAL: ZOUT ALTERNATIEF

Het Noordzeekanaal is een mooi alternatief 
voor de zeevisser als er aan het strand of 
op de pieren niet kan worden gevist.

• zeevissen

Bij slecht weer of tegenvallende vangsten aan strand of 
pier hebben de zeevissers in Noord-Holland een plan B 
om de hoek liggen: Het Noordzeekanaal. Ook vissers 
elders uit het land kunnen hier terecht, want je mag er 
gewoon vissen met de VISpas. IJmuidenaren Robert 
Boon en Wouter Hoogendijk laten in dit artikel zien dat 
het helemaal niet zo moeilijk is om zoutwatervissen te 
vangen in zoete omstandigheden.

TEKST GeRT-JAn BUiJs FOTOGRAFIE MiLAn RinCK

ie IJmuiden bin-
nenrijdt, kan het 
Ganzeneiland vrij-

wel niet missen. Rechts van 
de weg ligt het uitgestrekte 
Noordzeekanaal met daarin 
een enorme landtong die 
vanuit het sluizencomplex als 
een vinger jouw kant op wijst. 
Op de kop van de het Ganzen-
eiland prijken twee groene pa-

raplu’s: Robert en Wouter zijn 
al present. Ze hebben zich 
nog net niet ingegraven, maar 
hun paraplu’s staan wel stevig 
verankerd om de zuidwesten-
wind van zeker 7 Beaufort te 
kunnen weerstaan. Daarmee 
is het precies zo’n dag waarop 
je als strand-, boot- of piervis-
ser bedrogen uit zou komen. 
Met de boot kun je er niet op 

W uit, zie op het strand maar 
eens je aas weg te krijgen en 
op de pieren is het levensge-
vaarlijk – daarom worden ze 
bij harde wind ook gesloten. 
Zo ook vandaag.

ZOUT EN ZOET
Het Noordzeekanaal is dan 
een goed alternatief. Via de 
Noordersluis bij IJmuiden en 

deze vaarweg gaan zeesche-
pen het binnenwater op, 
meestal met de haven van 
Amsterdam als doel. Elke keer 
dat de sluisdeuren opengaan, 
stromen er vele duizenden 
liters zout water het kanaal 
binnen. Met dat zoute water 
komt ook vis mee; veel vis. In 
het brakke water van dit deel 
van het Noordzeekanaal kun 

Wouter Hoogendijk: 
“Door met niet al te 
grote haken te vissen, 
maak je ook kans op 
platvis.”

je zeebaars, bot, wijting, gul, 
schar, paling, harder en tong 
verwachten. Maar ook brasem, 
voorn, baars, snoekbaars en 
zelfs karper worden regelma-
tig gevangen. Daarbij geldt 
dat je de zoute soorten eerder 
dicht bij de sluis vangt, en 
zoetwatervis juist wat verder 
landinwaarts.

OVER HET TALUD
Op de grote driepoots strand-
steunen – inclusief emmer 
water onder de steun voor het 
broodnodige tegenwicht – van 
Robert en Wouter prijken 
dan ook strandhengels. “Qua 
hengelkeuze hoef je niet 
moeilijk te doen”, zegt Robert. 
“Het is vooral belangrijk dat 
die minimaal een meter of 
drie lang is. Dit vanwege het 
diepteverloop. Langs de oever 
is het vrij ondiep, maar na 
een meter of tien loopt het via 
een aantal taluds af naar een 
meter of vijftien in de vaar-
geul. De lengte van de hengel 
heb je nodig om de vis over 
die taluds heen te loodsen. ’s 
Winters kun je hier een grote 
gul haken, nu wellicht een 
grote zeebaars. Die krijg je 
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met een korte hengel niet over 
het talud heen. Je lijn schuurt 
door, of snijdt in de bodem en 
loopt vast.” Je kunt naast de 
strandhengel dus ook prima 
met een stevige karperhengel 
of zware feederstok aan de 
slag.

NIET TE MOEILIJK
Aan de molen stelt Robert 
ook geen al te hoge eisen. 
“Elke goede molen voldoet, 
als er maar genoeg lijn op kan 
voor een verre worp.” In dit 
geval is dat een hoofdlijn van 
10/00 Nanofil. Ook voor wat 
betreft de onderlijnmontage is 
het motto: niet al te moeilijk 
doen. Onderlijnen van 27/00 
tot 30/00 fluorocarbon voor-
zien van twee of drie haken, 
al dan niet met afhouders. 
“Neem de haken daarbij niet 
al te groot, zodat je ook kans 
maakt op vissoorten met een 
minder grote bek”, adviseert 
Wouter. “Maatje 10, Gamakat-
su F314. Al zijn ook andere, 
wat langstelige haken van die 
afmeting prima bruikbaar.” 
Het werpgewicht is een stuk 
lood van een grammetje of 
60. Dat hangt aan een zijlijn-

tje van zo’n 60 centimeter en 
schuift via een wartel over een 
stuk dik nylon. Wouter: “Dat 
geeft de vis net wat ruimte om 
met het aas weg te lopen.” De 
montage zit via een clip aan 
een getaperde voorslag, die 
van 60/00 naar 20/00 loopt.

KRABBENBAL
Wouter en Robert hebben 
diverse aassoorten bij zich: 
zeepieren, kweekzagers en 
mesheften. Door dit met een 
aasnaald op de haak te schui-
ven, is het aas beter bestand 
tegen de massaal aanwezig 
krabben. Het gebeurt slechts 
zelden dat je ophaalt en er 
nog aas aan je haken zit. 
Robert: “Bij rustig weer en 
met een super gevoelig topje 
zou je zelfs kunnen zien dat 
een krab je haken leeg zit te 
plukken.” De tikken op de 
top van een van zijn hengels, 
zijn echter een teken van vis 
die aanbijt. Ze resulteren in 
het eerste kleine zeebaarsje. 
Het beestje krijgt zijn vrijheid 
terug. “Wij zetten sowieso alle 
vis terug. Behalve misschien 
af en toe een knappe zeebaars. 
Je weet niet wat hier allemaal 

in de bodem zit. Ik vertrouw 
dat niet helemaal”, zegt 
Wouter.

ALTIJD EEN OPPERTJE
Toch zijn beide heren regel-
matig op het Ganzeneiland te 
vinden. “Het mooie van deze 
stek is dat je hier altijd kunt 
vissen”, zegt Wouter. “Ook 
met harde wind. Nu komt de 
wind uit het zuiden. Dan vis 
ik naar de noordkant van het 
kanaal. Komt de wind uit het 
noorden, dan vis je naar het 
zuiden. Zo kun je altijd lekker 
met de wind mee werpen.” 
Niet dat er op het Noordzeeka-
naal per se ver geworpen moet 
worden. Robert: “Integendeel. 
Een meter of veertig is al ver 
genoeg. Als je echt op diep 
water wilt vissen, kan dat ook 
en werp je wat verder. Je moet 
een beetje uitproberen waar de 
vis zit.” Daarbij raadt hij wel 
aan om niet direct op het eer-
ste gedeelte van de noordkant 
van de landtong te gaan zitten. 
“Daar is het talud zo steil dat 
je veel te veel vis en materiaal 
verspeelt. Aan de zuidkant 
speelt dat minder. Daar kun je 

overal meteen vanaf de kant 
vissen.”

DIVERSE OPTIES
Wat ook nog te overwegen 
valt, is het direct onder de 

kant op harder vissen. Tijdens 
een kleine boodschap (uiter-
aard met de wind mee!) was 
het al opgevallen dat langs 
de oevers regelmatig flanken 
van grote vissen oplichtten in 

het vrij heldere water. Vooral 
op plekken waar met algen 
begroeide stenen liggen. “Met 
brood zijn die harders zeker 
te vangen”, verzekert Robert. 
“Het zijn echter wel schuwe 

Worpen van zo’n veertig meter 
zijn doorgaans al voldoende 

om bij de vis te komen.

Robert Boon 
met een triplet 
wijtingen.

De sterke stroming in het kielzog van grote 
zeeschepen maken de vis vaak los.

Bij harde wind worden de pieren uit veiligheidsoverwegingen gesloten 
en is het Noordzeekanaal een mooi alternatief voor de zeevisser.
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ZOUTE SPORTVISSERIJZONE
Het Ganzeneiland is een van de eerste ‘zoute’ sportvisserijzones in Nederland. In samenspraak met Rijkswaterstaat heeft Sportvisserij Nederland deze circa 
driehonderd meter lange landtong afgebakend als terrein waar sportvissers zich in hun hobby kunnen uitleven, zonder dat Rijkswaterstaat daar last van heeft. 
Dit betekent dat daar ook bepaalde regels gelden 
om het vissen nu en in de toekomst te kunnen ga-
randeren. Dat zijn overigens regels die elke zichzelf 
respecterende sportvisser volstrekt normaal zou 
moeten vinden.

MEER CONTROLE
Helaas is dat nog niet bij iedereen gemeengoed. 
“Wat ons betreft zou er meer gecontroleerd moe-
ten worden”, zijn Wouter en Robert eensgezind. 
“Soms zie je hier mensen bezig: alles wordt op 
de grond gesmeten, ondermaatse vis gewoon 
meegenomen. Daar zou strenger op moeten 
worden gehandhaafd”, aldus Robert. Niet veel 
later worden hun gebeden verhoord. Edo Lorist is 
een buitengewoon opsporings ambtenaar (BOA) 
van Sportvisserij MidWest Nederland en komt 
controleren of de heren over een VISpas beschik-
ken. “Het Noordzeekanaal is een binnenwater 
en opgenomen in de Gezamenlijke Lijst van 
Nederlandse Viswateren. De VISpas is dus een 
vereiste om hier te mogen vissen.”

vissen. Die moet je dus heel 
sluw en voorzichtig benade-
ren.” Het geeft maar aan hoe 
uiteenlopend de zeevismoge-
lijkheden hier zijn. Met mooi 
weer kun je achter de harders 
aan, of gaan kunstaasvissen 
op zeebaars. Maar daarnaast 
ook pietepeuterig pickeren op 
een keur aan zeevissen. Of 

een tweede bot is de klos en 
naarmate de dag vordert geeft 
ook de wijting steeds meer 
acte de présence. Het valt 
daarbij op dat naarmate er 
meer schepen voorbij komen, 
de vis ook steeds losser lijkt 
te komen. De kortstondig erg 
sterke stroming in het kielzog 
van zo’n oceaanstomer heeft 
onder water schijnbaar ook zo 
zijn effect.

‘VREEMD’ GAAN
Voor deze reportage is het 
Ganzeneiland als locatie ge-
kozen, maar dit is zeker niet 
de enige goede stek in deze 
contreien. Even verderop kun 
je bij de spuisluis ook goed 
terecht en de stekken langs de 
invalsweg naar IJmuiden leve-
ren eveneens vaak leuk vis op. 
Ben je niet zo goed bekend in 
de IJmond, dan raden Wouter 
en Robert aan om zeker even 
langs te gaan bij de plaatse-
lijke hengelsportzaak. “Om 
te beginnen natuurlijk voor 
kakelvers aas, maar zeker ook 
om te weten waar op het mo-
ment goed wordt gevangen”, 
zegt Wouter. “Het Noordzee-
kanaal bij IJmuiden is een 
mooi en gevarieerd visge-
bied”, vult Robert aan. “Zowel 
voor de zeevisser als voor de 
landrot die een keer ‘vreemd’ 
wil gaan.”

Het Ganzeneiland is een 
van de eerste ‘zoute’ 
sportvisserijzones in 
Nederland.

Robert en Wouter zetten vrijwel alle 
vis die ze vangen terug. En zeker de 
ondermaatse zeebaars.

zoals vandaag, bikkelen alsof 
je op het strand zit.

OCEAANSTOMERS
Ondertussen pakt Wouter 
de eerste bot. Een mooi visje 
van een centimeter of 35. 
Die zou – crispy gebakken 
– best smaken, maar deze 
heren vissen niet voor de pan 

dus de vis mag weer zwem-
men. Daarna zit de beet er 
bij Wouter en Robert aardig 
in. “Alleen het formaat valt 
nog een beetje tegen”, vindt 
Robert. Het mag de pret 
niet drukken, want er valt 
behoorlijk wat te beleven aan 
het kanaal. Gestaag komen 
er wat zeebaarsjes binnen, 


