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ook meegenomen. Dit moet in 2008 tot een 
degelijk overzicht, in de vorm van een rapport, 
leiden. 
 
Op zondag 17 juni om 10:00 en elke erop 
volgende derde zondag van de maand gaan we 
inventariseren. Iedereen is meer dan welkom, 
geen ervaring of veel ervaring is niet van belang. 
Een portie enthousiasme en het liefst een 
schepnet e.d. zijn absoluut voldoende. 
 

 
 
Aanmelding voor de visinventarisaties kan bij 
één van ondergetekenden. 
 
Menno Soes Piet Spaans 
msoes@hetnet.nl pietspaans211@zonnet.nl
0317-418839 0317-415127 
 
   
Visatlas Gelderland 
(Tekst: Jan Kranenbarg) 
(Foto: J. Hermans) 
 
Hoewel vissen allang erkend worden als 
graadmeter voor de ecologische toestand van 
een water, vertoont de informatie over de 
verspreiding van vissen vaak nog leemtes. Zo 
ook in de provincie Gelderland. RAVON en 
Natuurbalans-Limes Divergens hebben daarom 
het initiatief genomen een atlas te maken van de 
vissen in deze provincie.  
             

 
    Driedoornige stekelbaars 

 
Belangrijke leefgebieden voor de aanwezige 
soorten worden hierbij in kaart gebracht. In de 
toekomst kan hierdoor bij herstel- en 
inrichtingsmaatregelen beter rekening gehouden 
worden met de populaties van beschermde 
vissoorten en de ecologische kwaliteit van de 

visgemeenschap. De atlas zal in 2010 gereed 
komen en wordt financieel gesteund door de  
Provincie Gelderland, de waterschappen in 
Gelderland en Rijkswaterstaat. 
 
Gelderse Vissers 
Om een actueel en volledig verspreidingsbeeld te 
krijgen zal er de komende jaren veldonderzoek 
verricht worden in zogenaamde witte gebieden. 
Daarvoor zijn de ‘Gelderse Vissers’ in het leven 
geroepen. Deze groep zal gewapend met het 
schepnet de visgemeenschap in de witte 
gebieden bemonsteren. Hierbij richten we ons 
met name op zeldzame poldervissen (grote 
modderkruiper, bittervoorn, kroeskarper) en 
beekvissen (rivierdonderpad, beekprik, bermpje) 
maar ook riviervissen (barbeel, serpeling, sneep) 
in uiterwaardwateren zoals nevengeulen zullen 
worden onderzocht. 
Iedereen die interesse heeft mee te doen met de 
inventarisaties voor de atlas is van harte welkom. 
Het excursieprogramma van de Gelderse Vissers 
zal binnenkort op de RAVON website 
gepresenteerd worden. De excursiedata zijn al 
wel bekend (zie hiervoor de Visagenda). In 2007 
willen we ons met name richten op de 
uiterwaardwateren langs de Waal en de IJssel.  
 
 
Methodologisch onderzoek poldervissen 
(Tekst: Richard Struijk) 
 
Op 13 februari 2007 heeft RAVON een 
workshop verspreidingsonderzoek poldervissen 
georganiseerd. Tijdens de workshop werd 
ingegaan op de geschiktheid van verschillende 
vangtuigen voor poldervissen en de uitvoering 
van een methodologisch onderzoek voor het 
vergelijken van vangtuigen. Bij deze workshop 
waren visexperts aanwezig die als vrijwilliger 
en/of beroepsmatig ervaring hebben met 
poldervissen. Zij waren afkomstig van RAVON 
(o.a. Werkgroep Poldervissen), RIZA, Alterra, 
Natuurbalans-Limes Divergens,  Bureau 
Waardenburg, Aquaterra Water & Bodem, 
Bureau Viridus, Altenburg & Wymenga en 
Sportvisserij Nederland.  
Aan de hand van de workshopresultaten is met 
de RAVON Werkgroep Poldervissen een plan 
opgesteld voor een methodologisch onderzoek 
waarbinnen de vangtuigen schepnet, fuik en 
draagbaar electrovisapparaat met elkaar worden 
vergeleken voor poldervissen, de grote 
modderkruiper in het bijzonder.  
 
 


