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DE BESTE KUSTSTEKKEN VAN NOORDWEST NEDERLAND

Ron Gatowinas wijst je de weg!
Aan de ruim honderd kilometer lange kuststrook die valt onder het federatiegebied 
van Sportvisserij NoordWest Nederland ligt een vracht aan interessante zeevis-
stekken. Om deze voor de zeevisser overzichtelijk in kaart te brengen, brengt 
de ‘commissie zeevissen’ van Sportvisserij Noordwest Nederland dit voorjaar 
een ‘zeestekkengids’ uit. Insider Ron Gatowinas neemt deze maand alvast een 
voorproefje door de Visbladlezers mee te nemen naar acht toplocaties.

et valt niet mee om 
als (beginnend) 
zeevisser je weg te 

TEKST RON GATOWINAS & MAIKEL VAN BREUGEL FOTOGRAFIE BRAM BOKKERS

H

Deze maand neemt zeevisser Ron Gatowinas je mee naar 
acht topstekken langs de kust van noordwest Nederland.
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vinden langs de kust. Natuur-
lijk is er vanaf de bekende 
IJmuider pieren altijd wel wat 

te vangen, maar waar moet je 
zijn op het strand? En waar 
parkeer je dan de auto? Hoe 

ver moet je lopen? Wat kun 
je er vangen? Hoe ver moet 
je daar dan voor gooien? Alle-
maal vragen waar de zeestek-
kengids straks antwoord op 
geeft. 

ZOMER EN WINTER
Qua vismogelijkheden zitten 
er grote verschillen tussen de 
zomer en de winter. Neem 
nu bijvoorbeeld de strek-
dammen bij Den Helder en 

Julianadorp. In de zomer 
kun je op de kop van deze 
dammen prachtig vissen op 
zeebaars – met exemplaren 
tot wel 70 cm. Veel meer dan 
een lichte zeebaarshengel van 
drie meter, 10/00 tot 12/00 
gevlochten hoofdlijn en wat 
shads en twisters in de ‘salt & 
pepper’ kleur heb je daarvoor 
niet nodig. In de winter kun je 
daarentegen met de strand-
hengel langs de kust prach-

tige sport beleven aan gul, 
wijting, bot en schar. Met een 
strandhengel, grote molen 
voorzien van 30/00 nylon, wat 
onderlijnen en zeepieren ben 
je zo goed als klaar. En verre 
worpen zijn vanaf het strand 
ook zeker niet noodzakelijk. 
Belangrijker is het om een 
‘zwin’ of ‘mui’ – die vaak niet 
verder dan veertig meter uit 
de kant liggen – te vinden en 
daar je aas in te werpen.

JOIN THE CLUB
Met de zeestekkengids van 
Sportvisserij NoordWest 
Nederland in de hand kun je 
straks prima op weg richting 
de Noord-Hollandse kust. 
Wil je desondanks eerst meer 
praktijkervaring opdoen, word 
dan lid van een hengelsport-
vereniging die een zeevisafde-
ling heeft. Die organiseren 
doorgaans vaak competitie-
wedstrijden waar winnen niet 

het belangrijkste doel is, maar 
het draait om gezelligheid en 
het uitwisselen van ervarin-
gen. Een betere en mooiere 
leerschool voor de zeevisser 
in spé bestaat er eigenlijk 
vrijwel niet. Op de website 
van Sportvisserij Noordwest 
Nederland staat een lijst met 
verenigingen waar je allemaal 
terecht kunt. Voor je het weet 
sta je met een kromme hengel 
op het strand. 
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DE KUSTSTEKKEN TOP 8
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Amsterdam

Den Helder

Markermeer

Almere

Haarlem

Harenkarspel

Schagen

IJsselmeer

Alphen aan 
de Rijn

Den Haag

E22

A7

A10

A4

A44

A9 E22

E19
E35

Alkmaar

Zaanstad

Heemskerk

Beverwijk
IJmuiden

Purmerend

Hoorn

Haarlemmermeer

Leiden

Amstelveen

Adres: Zanddijk 26 te Julianadorp.

Adres: Duinweg te Groote Keeten.

Adres: Strandweg, Hondbosschestraat, Leiweg of 
Korfwaterweg te Petten.

Adres: Heereweg te Camperduin.

Adres: Reyndersweg 2, Wijk aan Zee Adres: Kennemerboulevard te IJmuiden.

Adres: Zeeweg te Bloemendaal.

Adres: Koningin Astrid Boulevard en Koningin Wilhelmina  
Boulevard te Noordwijk.

1 JULIANADORP, PAAL ZES
Een goed bereikbaar strand van ongeveer 2 km lang. Parkeren kan langs 
de Zanddijk. Van daaruit is het een kleine 500 meter lopen naar strand-
paviljoen ‘Paal Zes’; een topstek waar je met worpen van 30 tot 100 
meter zeker goed zit. Hier is ’s winters prima gul, wijting en platvis te 
vangen, ’s zomers behoort naast bot ook zeebaars tot de mogelijkheden. 
Tijdens warme zomerdagen is het overdag wel druk met badgasten, die 
dan massaal de stranden van Julianadorp bezoeken.

2 GROOTE KEETEN
Een mooi strand van 2.5 km lang, dat eenvoudig te bereiken is. Parkeer-
gelegenheid vind je langs de Duinweg; hier is plaats voor ongeveer 200 
auto’s. Houd er wel rekening mee dat het hier betaald parkeren is. Op 
een loopafstand van ongeveer 700 meter ligt het strand. Tijdens warme 
zomerdagen is het overdag lastig vissen vanwege de vele badgasten.

3 PETTEN, HONDSBOSSCHE ZEEWERING
De Hondsbossche Zeewering bij Petten is een kilometers lange dijk met 
talloze strekdammen. Parkeren kan langs de Strandweg, Hondbos- 
schestraat, Leiweg of de Korfwaterweg. Op 100 tot 200 meter lopen sta je 
al aan zee. De gevangen vissoorten lopen hier – afhankelijk van het seizoen 
– uiteen van bot, schar, zeebaars, geep, makreel, harder en gul, tot wijting. 
In de zomer worden af en toe ook gladde haaitjes gevangen. De ‘locals’ 
onderscheiden hier de zogenaamde hoge dammen en lage dammen. De lage 
dammen liggen ter hoogte van het museum ‘Dijk te Kijk’. Op dam nummer 
1 tot en met 7 wordt in het voorjaar erg veel platvis gevangen. Op de hogere 
dammen wordt ’s winters goed gul en in de zomer zeebaars gevangen.

4 STRAND CAMPERDUIN
Een goed bereikbaar strand van ongeveer 2 km lang. Parkeren kan op de 
parkeerplaats langs de Heereweg. Houd er wel rekening mee dat het hier 
betaald parkeren is tot 18:00 uur. Na ongeveer 250 meter lopen sta je aan 
het water. In de zomer vang je hier bot en zeebaars. De wintermaanden zijn 
goed voor gul en schar.

5 NOORDPIER WIJK AAN ZEE
De ruim 1.5 km lange Noordpier bij Wijk aan Zee is een befaamde zeevis-
stek. Parkeren kan aan het begin van de pier, bij strandpaviljoen ‘Sea 
You’. Vanaf de parkeerplaats vind je de eerste visstekken al op 200 meter 
lopen, al kun je natuurlijk ook een heel stuk verder de pier oplopen. Op de 
Noordpier is prima platvis, wijting, gul, steenbok, geep, makreel, zeebaars, 
fint en harder te vangen. Veel vis – vooral de gul – zit tussen de stenen 
rondom de pier. Die stenen en blokken liggen tot wel 40 meter naast de 
pier. Bij verder werpen (richting de 100 meter) kom je op zandbodem; ’s 
winters top voor schar. Ook na een lange periode met temperaturen rond of 
onder het vriespunt zoekt de vis dieper water op en zijn verre worpen hier 
een pre. De beste stekken liggen vanaf het tweede hek tot aan de kop van de 
pier, en dan vooral vanaf het ‘tweede plateau’ vlak voor de bocht. Dichtbij 
de parkeerplaats is ’s zomers goed vis te vangen, maar in de winter kun je 
beter een stuk verder de pier op lopen. Het eerste hek gaat dicht wanneer 
de reddingsbrigade het onverantwoord acht de pier op te gaan (harde 
noordwesten wind).

6 ZUIDPIER IJMUIDEN
De ruim 3 km lange Zuidpier van IJmuiden is onbetwist de bekendste 
zeevisstek van Noord-Holland. Parkeren (betaald) kan aan de Ken-
nemerboulevard. Vanaf de parkeerplaats is het 200 meter lopen naar 
het begin van de pier. Aan het begin van de pier ligt ‘de oude kop’. Hier 
ligt de vaargeul (18 m diep) binnen werpbereik en daardoor is hier het 
hele jaar door goed vis te vangen. Verderop de pier is de bodem aan de 
‘binnenkant’ wat grillig door stromingen. Aan de ‘buitenkant’ van de 
pier (de strandzijde) is ’s zomers leuk geep en makreel te vangen. Veel 
zeevissers vissen hier met één hengel aan de binnenkant en één aan 
de buitenkant. Op de kop van de pier is het hele jaar door goed vis te 
vangen. Pas met inwerpen wel goed op voor wandelaars, die vaak hun 
rustpauze houden op de kop van de pier. Zeebaars, harder, geep, ma-
kreel en fint vind je langs de hele Zuidpier. Tong vooral op de oude kop en 
aan de strandzijde, waar naast zand ook nog klei- en slibbodems liggen.
Er staan sinds kort twee hekken op de Zuidpier. Bij mooi weer wordt vis-
sen gedoogd, maar bij storm wordt de Zuidpier afgesloten voor publiek.

7 BLOEMENDAAL AAN ZEE
Een goed bereikbaar strand van zo’n 3 km lang. Parkeergelegenheid vind 
je langs de Zeeweg. Hier is het in de zomermaanden overdag betaald par-
keren, maar dan hoef je nog slechts een kleine 200 meter te lopen naar het 
strand. Ook hier zijn de muien en zwinnen de beste plekken. Tijdens warme 
zomerdagen doe je er goed aan hier niet met je hengels te komen; hooguit 
met badhanddoek en coolbox. Op de stranden is prima bot, gul, wijting, 
zeebaars en tong te vangen. Op sommige plekken kan ver werpen lonen. 
Houd er verder rekening mee dat het water tijdens springtij vaak tot aan de 
duinen staat. Het strand is vooral bekend om de goede nachtelijke vangsten 
die hier worden gedaan.

8 NOORDWIJK AAN ZEE
Een bijna 3.5 km lang strand met maar liefst 21 verschillende opgangen. 
De stekken zijn eenvoudig te bereiken. Parkeergelegenheid is aanwezig 
langs de Koningin Astrid Boulevard en Koningin Wilhelmina Boulevard. 
In de zomermaanden is het hier betaald parkeren, in de winter hoef je al-
leen op zondagen geld in de parkeermeter te mikken. De stekken liggen 
op 150 tot 200 meter van de parkeerplaatsen. In de zomermaanden is er 
kans op zeebaars en in de winter gul en wijting.

Om je alvast een beetje op weg te helpen, geeft 
Ron je hier een korte opsomming van acht 
 kuststekken die helemaal top zijn. Voor een 
compleet overzicht van alle zeevislocaties doe 
je er goed aan de binnenkort te verschijnen 
zeestekkengids te bestellen.
Houd www.sportvisserijnoordwestnederland.nl 
daarom goed in de gaten!


