
Premium 

Alles is levensecht tijdens virtual tour door de 
visafslag van IJmuiden. Alleen de geur van verse 
vis ontbreekt 

 
Virtueel aan boord van een kotter. 
© screenshot uit de tour langs de afslag. 
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IJMUIDEN 

Een mooi, maar mysterieuze wereld op zich. De visserij in IJmuiden 
spreekt velen tot de verbeelding. Maar slechts weinigen weten hoe het 
er echt aan toegaat, tussen de muren van de afslag en de veiling of de 
wanden van de vissersschepen. 

De meeste activiteiten spelen zich ’s nachts af, wanneer half Nederland op 
een oor ligt. En daarnaast is de visafslag voor de buitenstaander een 
gevaarlijk terrein met passerende vorkheftrucks of steekkarretjes. Laat 
staan dat belangstellenden aan boord van vissersschepen stappen tijdens 
het lossen van vispartijen. 

Aan boord 

Om toch de buitenstaander een beetje een indruk te geven wat er speelt 
tussen aankomst en de afvoer van vis, heeft Stichting Noordzeevis uit 



IJmuiden in samenwerking met Zeehaven IJmuiden een zogeheten virtual 
tour laten maken van het hele proces. 

De tour is hier te vinden 

Een zogeheten 360 graden superviewtour met beelden die je – zoals het 
woord het zegt – 360 graden kan draaien. Zo zijn er dergelijke 360 graden 
opnames van de opgeknapte viskade aan de Halkade, de veilingzaal, aan 
boord van een kotter en de visafslag. 

Op de foto’s staan rondjes, wanneer je daarop klikt, komen er nieuwe 
opnames. Ook zijn er vakjes met een I, van informatie. Na een klik 
verschijnt er een tekstje over bijvoorbeeld de gele en witte viskistjes of 
informatie over de organisatie Kimo die vissers inspireert afval uit zee aan 
wal te brengen. 

Maar ook de geschiedenis van de visserij in IJmuiden komt aan bod via 
oude foto’s. Ten slotte is er een quiz waarbij deelnemers aan de hand van 
meerkeuzevragen verschillende vissoorten moeten aangeven. De ronde 
door de visafslag en een vissersschip wordt nog realistischer dankzij de 
geluidsopnames: meeuwen, geroep door de afslag, maar ook het piepen van 
de deuren van de koelcellen. 

Noordzeevis 

De virtual tour is een initiatief van Stichting Noordzeevis, een organisatie 
die het eten van verse vis promoot die in IJmuiden aan land is gebracht. 
,,We proberen op een unieke manier de buitenstaander een inzicht te geven 
in de dagelijkse praktijk”, zegt voorzitter Tim van Zeben. De uitwerking van 
het project heeft enkele maanden in beslag genomen. Het initiatief is mede 
ondersteund door Zeehaven IJmuiden N.V. 

Medewerkers 

Behalve het havenbedrijf en Noordzeevis uit IJmuiden hebben nog meer 
mensen aan het project meegeholpen. Giel Twisk heeft de foto’s 
aangeleverd van vroegere tijden. Rob Buis en Joury Groen hebben namens 
Hollandse Visveiling meegeholpen. 

	


