
 

De Groote Sloot - Warmond   
 

 

 
 

De Groote Sloot, een prachtig water waarvan onze vereniging al jaren de visrechten huurt, loopt van 

de Warmonder Leede tot aan de Zijl die ook doorgang verleent naar het Joppe. Op het grootste 

gedeelte van het water, gezien vanaf De Leede tot aan de Broekpoldermolen kan het vooral bij mooi 

weer erg druk zijn omdat de hogere schepen niet onder de voetgangersbrug over De Leede door 

kunnen. De Groote Sloot heeft een diepte variërend van  

60 cm (op de hoogte van de woonarken) tot ongeveer 2 tot 2 ½ meter diep (op 10 meter uit de kant) 

met een maximum van zo’n 3 meter. Beide kanten van het water kent grotendeels een dichte 

begroeiing. Mooie lelievelden en rietkragen in overvloed. Op de foto’s moeilijk te zien maar wel het 

aanschouwen waard.  

De Groote Sloot is een water dat niet door iedere visser geliefd is. Toch is het een leuk viswater, zowel 

voor het witvissen als voor het roofvissen. En de laatste jaren wordt er zelfs aan gekarperd. Het 

witvissen staat vooral in het teken van voorn en blei maar in bepaalde perioden (o.a. mei/juni) kan je 

ook goed brasem vangen. Over het algemeen zijn de mooiste plekjes bij de woonboten welke tijdens 

onze bootwedstrijden dan ook het eerste bezet zijn.  

Binnen de zomercompetitie van onze vereniging wordt de Groote Sloot als uitwijkwater bij slechte 

weersomstandigheden bestempeld. Er zijn voldoende plekken uit de wind te vinden. Er kan meestal 

zeer licht (0,5 tot 1 gram) worden gevist tot 1,5 gram als het stroomt (gebeurt nog weleens). Vergeet 

overigens bij het witvissen ook zeker niet de sleep over de bodem.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



Helaas zijn er weinig goede mogelijkheden om de Groote Sloot vanaf de kant te bevissen. Natuurlijk 

zijn er wel de zes speciale visplekken op het eiland Koudenhoorn maar daar en nergens anders is de 

Groote Sloot met de auto bereikbaar. U zult het moeten doen te fiets, bij voorkeur met fietskar.  

Voorbij de Broekpoldermolen - vanuit de Merenwijk of langs de golfbanen vanuit Warmond 

bereikbaar - is een lagere brug waar alleen de kleinere bootjes onder door kunnen om zo De Zijl te 

bereiken. Dit stuk wordt daarom een stuk minder bevaren en is zeer geschikt voor een wedstrijd van 

onze jaarlijkse jeugdcompetitie. De witvisvangsten zijn qua gewicht dan niet spectaculair  

maar wel worden er soms grote aantallen kleinere vis gevangen. 

Kleine vis in overvloed in de Groote Sloot en het zal u daarom niet verbazen dat dit water ook een 

goed snoekbestand kent. Er wordt vooral veel getrold met kunstaas en hierbij kunnen meerdere, 

kleinere snoeken op één dag gevangen worden. Maar het water staat ook bekend om zijn vele 

metersnoeken en in een bepaalde periode zelfs mooie snoekbaarzen. Genoeg visplezier te beleven dus!  

 
 


