
De Warmonder Leede  

 

De Warmonder Leede (kortweg de Leede of de Lee) bevindt 

zich direct aan de rand van Warmond en loopt ongeveer 
vanaf waar het Oegstgeesterkanaal en Haarlemmertrekvaart 
samenkomen tot aan de Sprietlaeck. Onze vereniging is bij 

haar oprichting in 1948 vernoemd naar dit prachtige water.  
  

De Leede is slecht bereikbaar vanaf de kant, het is een flink 
eind lopen naar de goede stekken. Je zit met het gezicht vaak 
naar het westen - dus recht tegen de wind in - aangezien er 

weinig kantstekken aan de kant van het dorp zelf zijn. Tijdens 
onze kantwedstrijden of het “vrij” vissen in grote 

gezelschappen moeten we het dus doen met de kantstekken 
op het eiland Koudenhoorn. Dit kan natuurlijker slechter op 

zo’n mooie eiland als Koudenhoorn is. Tijdens het weekeinde 
en de zomervakantie is het een af en aan varen van vele 
plezierjachten. Gelukkig komt deze stroom van watersporters 

pas rond een uur of 10 in de ochtend op gang. Vanaf de kant 
is dit water zeer geschikt voor zowel de vaste stok als de 

winklepicker / feederhengel. Vanuit de boot heeft de vaste 
stok de voorkeur maar als het niet lukt onder jouw bootkantje 
kan je de feeder ook goed inzetten en tegen de overkant 

vissen, maar dan moet het wel rustig weer zijn en geen druk 
vaarverkeer.  
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De Leede is een zeer aantrekkelijk water voor het vissen uit de 
boot en wordt door onze vereniging dan ook vaak gebruikt om 
een wedstrijd op te vissen. Als je de steekstokken moet 

plaatsen dan merk je direct dat de bodem erg hard is, dat 
betekent vaak ook dat er mooie vangsten te realiseren zijn. De 

Leede is ongeveer 4,5 tot 5 meter diep, het is denk ik zo’n 10 
jaar geleden uitgebaggerd. Vanuit de boot vis je meestal met 
de vaste stok waarbij het handig is om de lijn even lang te 

houden als je hengel. De ervaring van het vissen vanuit de 
boot heeft geleerd dat er wel eens hengeldelen in het water 

verdwijnen. Op dagen na hevige regenval staan de gemalen 
voluit te pompen. Dan voldoen dobbers van 2 à 3 gram het 
beste. Over het algemeen vis ik hier met 1 à 1,25 gram, een 

hoofdlijn van 12/00 en een onderlijn van 8/00 of 10/00 met 
een haakje 14 (favoriet) tot 18 beaasd met een mestpiertje 

geborgd met een made. De dobber wordt zodanig uitgepeild 
dat je begint met een staande haak. Zodra je merkt dat er 
brasem op je plek zit, schuif je je dobber wat dieper. 

Natuurlijk zoek je voordat je begint het taluudje op, waar je 
dan net over of tegenaan vist. 



   

 

Ook het te gebruiken lokvoer voor het witvissen in de 
Warmonder Leede vraagt natuurlijk de nodige aandacht. Ik 
maak mijn voer, liefst aan de donkere kant, meestal de avond 

van te voren klaar. Als ik ga voeren doe ik dat eerst met een 
paar niet al te vast geknepen ballen zonder maden of iets 
dergelijks, daarna een paar ballen stevig aangeknepen zodat 

deze hun werk later kunnen doen. Dan doe ik pas de casters of 
maden door mijn voer heen. Met enige regelmaat gooi ik een 

balletje voer op de stek om te proberen de vis op de plek te 
houden. Als het je lukt de vis op je stek te houden dan wil het 
wel eens lukken zo’n 10 tot 15 kilo vis te vangen in 3 uurtjes 

tijd. Brasems van meer dan 50 cm zijn geen uitzondering en 
vormen dan ook dikwijls de hoofdmoot van de vangsten. Naast 

witvis is ook roofvis (met name snoek) goed vertegenwoordigd 
in dit water. Slepend vissen is dan de favoriete techniek. 
Verticaal vissend wil ook wel eens lukken. In dat geval zijn de 

bruggen de favoriete plekken. 

Note:  
Zoals u allen zult weten, mogen alleen leden van onze 

hengelsportvereniging in de (hele) Warmonder Leede 
vissen. U moet dus in het bezit zijn van een VISpas van 

onze vereniging en deze kunnen tonen bij controle aan 
politie, BOA of verenigingscontroleurs.  


