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IJMUIDEN - De ontmoeting met Gijs de Boer, Manager Operations bij het Loodswezen, 
heeft plaats in de wachtkamer van de Loodsensociëteit vol maquettes van loodsboten en foto’s 

van de loodsen. Gijs is in 1989 als leerling in IJmuiden begonnen en het jaar daarop beëdigd 
als loods. Loodsen beginnen pas rond hun dertigste omdat ze zowel hun kapiteinsbevoegdheid 

als een flink aantal jaren gevaren moeten hebben. 

,,Reeds in 1563 stelde Philips II, koning van Spanje de loodsplicht in’’, vertelt Gijs. ,,Het 

loodsen was een bijverdienste voor vissers, het waren vrije jongens. Vanaf 1835 moesten ze 

examen doen en de eed afleggen. De loodsen verenigden zich in een gilde en dobbelden wie 

er aan de beurt was. In 1859 werd de eerste loodswet afgevaardigd en vielen de loodsen onder 

het Rijk. Dit bleef zo tot Neelie Smit-Kroes in 1998 besloot het Loodswezen te privatiseren.’’ 

Zandbank 

In de negentiende eeuw waren de loodsen gevestigd in Petten, Loosduinen en op Texel. Ook 
in Dungeness was een Nederlandse loodsdienst gevestigd aan het Engelse Kanaal. De loods 

ging daar aan boord van een zeilschip en loodste het over de Noordzee om te voorkomen dat 

het op een zandbank liep. 



Met de opening van het Noordzeekanaal werd in IJmuiden een loodsdienst gevestigd. De 

eerste loodsen bleven in Den Helder wonen en waren daar lid van de Loodsensociëteit Recht 

door zee, opgericht ter bevordering van de saamhorigheid en gezelligheid. In 1894 werd het 

eerste gebouw voor Loodswezen en Sociëteit gebouwd aan de Kanaaldijk. Je kunt nog vaag 

de letters Loodswezen op de gevel lezen. 

Er was een strikt onderscheid tussen de IJmuidense zeeloodsen en de Amsterdamse 

kanaalloodsen. Na de oorlog trekt de scheepvaart weer aan. De loodsen in Amsterdam krijgen 

een eigen wachtruimte aan De Ruyterkade en in IJmuiden wordt een nieuw gebouw aan de 

Kanaaldijk betrokken. Als de Amsterdamse loodsen na een vaart naar IJmuiden niet meer 

terug konden varen met een sleep, bleven ze slapen in hotel Augusta. Het nieuwe 

loodsgebouw kreeg slaapkamers, zodat ze daar konden overnachten. 

Helikopter 

Gijs vertelt hoe een dag van een loods er tegenwoordig uitziet. ,,Je bent vijf etmalen dag en 

nacht beschikbaar en daarna vier of vijf dagen vrij. Je weet van tevoren niet hoe laat en waar 
je wordt opgeroepen. Vroeger had IJmuiden een loodsboot op de rede en werden de 

loodsdiensten met een kleine jol verricht. Nu gebruiken we tenderboten, de kleine gele 
bootjes, en vaar je vanuit IJmuiden naar zee of naar Amsterdam. Bij slecht weer brengt de 

helikopter je naar het schip. Je hangt midden in de nacht met windkracht tien onderaan de 

heli. De verdeling gaat nu volgens de lijst, er wordt niet meer gedobbeld, en je wordt 

ingedeeld afhankelijk van de maat van het schip. Het duurt zeven jaar voordat een loods op 

alle schepen mag varen. Er werkt één loods op een boot, behalve als schepen van meer dan 35 

meter breed door de sluis moeten.’’ 

,,Het traject is steeds hetzelfde’’, zegt Gijs. ,,De afwisseling zit in de omstandigheden en het 

team op het schip. Ik heb meegemaakt dat de kapitein naast me op de brug was verdwenen. 

De loods neemt het werk over omdat hij de route en de sleepdiensten kent, maar de kapitein 

blijft verantwoordelijk voor zijn schip. Kennelijk was deze kapitein het ergens niet mee eens 

en even later ontdekte ik hem beneden op het dek, foeterend tegen de stuurman. Vooral de 

Grieken kunnen heethoofdige types zijn.’’ 

Communicatie 

De communicatie op een schip is soms een probleem. Engels is op zee de voertaal. Maar lang 
niet alle zeelui spreken dat. ,,Het moeilijkste was het werken met de Rood-Chinezen die de 

kranen van Ceres naar hun plek voeren’’, zegt Gijs. ,,De communicatie verliep zo moeizaam 
dat ik alles uittekende. In de tijd dat er veel Russische vistrawlers naar IJmuiden kwamen, heb 

ik tellen en de basisbegrippen van het manoeuvreren op zee in het Russisch geleerd.’’ 

Tegenwoordig maakt Gijs deel uit van het bestuur en vaart nog een dag per week. Op die 
manier houdt hij feeling met het vak en behoudt zijn vaarbevoegdheid. 



 


