CHECKLIST

VIS MET PIET
Excursie: Havens Amsterdam

Algemene informatie
U gaat mee vissen met beroepsvisser Piet Ruijter op het IJ en in de westelijke havens van
Amsterdam. Om deze bijzondere excursie voor u zo prettig mogelijk te laten verlopen raden
wij u het volgende aan:
• Trek warme, winddichte kleding aan met eronder meerdere lagen wol over elkaar.
• Neem een warme muts en handschoenen mee.
• Trek stevige wandelschoenen of laarzen aan.
Dit is geen overbodige luxe. We varen in een open boot over groot open water waarop je snel
kan afkoelen en je kan er maar beter mee, dan om verlegen zitten.
Vertrekpunt en tijd
U meldt zich om 8.30 uur op Westerdok 107. Komend vanaf het Centraal Station is het de
laatste steiger en het laatste schip rechts. Voor vertrek krijgt u een korte uitleg van Piet Ruiter
in de boetschuur over de materialen van het oerberoep binnenvisser. Tijdens de tocht is Piet
samen met stadsecoloog Martin Melchers uw gids.
Voordat u aan boord stapt, krijgt u een reddingsvest uitgereikt dat u gedurende de hele
boottocht moet dragen.
Wij zorgen voor een eenvoudige catering: koffie, thee en broodjes.
De route
We varen door enkele grachten en over het IJ naar de westelijke havens die tot verboden
vaarwater voor de recreatievaart behoren. U komt in een gebied dat voor het publiek
verboden is. Dit heeft met veiligheid te maken en is vooral na de aanslag op 9/11 in Amerika
aangescherpt. U mag geen vuur gebruiken en lucifers of aanstekers meenemen. Fotograferen
mag u natuurlijk wel.
Onderweg krijgt u informatie over de beroepsvisserij en op hoofdlijnen wat zich aan
bedrijfsactiviteiten op de wal afspeelt. Martin Melchers vertelt u over de natuur van het IJ,
Noordzeekanaal en de westelijke havens. Bij het ophalen van staand want of fijnmazige
onderzoeksfuiken krijgt u uitleg over welke soorten er die dag gevangen zijn.
In de maanden november, december maar vooral in januari, februari en maart wordt met
staand want gevist. Als er genoeg snoekbaars gevangen wordt, krijgt iedere deelnemer een
snoekbaars voor consumptie mee naar huis. U kunt ook uw snoekbaars laten klaar maken
door restaurant Marius. De prijs van de vis wordt van de rekening afgetrokken. Indien men
van deze uitnodiging gebruik wenst te maken, zorgt Piet voor transport van de snoekbaars
naar het nabij gelegen restaurant.
Aandachtspunten.
Het is nooit 100% zeker dat een excursie doorgaat. Spelbrekers zijn: dichte mist, zware storm,
een calamiteit in het havengebied of ziekte van Piet. Geef goed bereikbare telefoonnummers
(bij voorkeur mobiel) van de deelnemers door, zodat wij u op tijd kunnen afbellen. We maken
dan een nieuwe afspraak.
De duur van de excursie is moeilijk aan te geven maar houd rekening met 4 à 5 uur. Na afloop
van de excursie is de dvd “Haring in het IJ” verkrijgbaar, dat een bijzonder beeld geeft van de

rijkdom aan soorten in Groot Amsterdam en waarin veel soorten voorkomen die tijdens de
excursie besproken zijn. Mogelijk hebben we ook bijzondere schelpen, exoten en
kreeftachtige, in gedroogde vorm, beschikbaar.
Tot slot
Door het verbod op het vissen met fuiken vanwege een aangescherpte norm voor
dioxinegehaltes krijgen de gemeente Amsterdam, Waternet en Haven Amsterdam geen
informatie meer over het leven onder water. Beroepsvissers vormden tot voor kort met hun
fuiken de “ogen onder water” en zij meldden steevast als eerste het arriveren van nieuwe
soorten. Met fijnmazige fuiken voor onderzoek droogt de informatiestroom niet op. Uit
onderzoek is gebleken dat snoekbaars gevangen in staand want “brandschoon is” en uitermate
geschikt voor consumptie.
Wij hopen dat u veel plezier zult beleven met deze excursie.
Vriendelijke groet,
Piet Ruijter & Martin Melchers

