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Gelderse Vissers, de eerste resultaten
(Tekst: Frank Spikmans, foto’s: J. Herder)

Sinds de oprichting van de Gelderse Vissers dit voorjaar (zie ‘Nieuwsbrief verspreidingsonderzoek vissen 1’), zijn
er al diverse activiteiten geweest. Het doel van deze activiteiten is om het verspreidingsbeeld van de vissoorten in
Gelderland compleet te krijgen. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor de vissenatlas die voor deze provincie
wordt gemaakt. De resultaten van drie excursies en het vissen met een kleine zegen in rivierkribvakken worden
hieronder kort beschreven.
Op 4 mei is met zeven man gevist in en rond de
Oude IJssel en de Aa-strang. Gehoopt werd op
de grote modderkruiper, maar die werd niet
gevangen. Wel werden 14 andere vissoorten,
waaronder de kopvoorn en de rivierdonderpad,
gevangen. Een bewoner van het gebied die we
onderweg tegenkwamen vertelde over vroegere
tijden met paaiende kwabalen in de
overstromingsvlakten naast de Oude IJssel. Zelf
vingen we in deze loop onder meer kleine
modderkruiper, zeelt, vetje en rietvoorn.

Zo worden er regelmatig jonge snepen gevangen
en ook barbeel, roofblei, serpeling en bot.
Blankvoorn, winde, brasem, kolblei en
snoekbaars komen zeer algemeen voor. Deze
soorten worden in vrijwel elke zegentrek
gevangen. Om het doel van de Gelderse Vissers
te bereiken, zal er de komende jaren nog veel
gevist worden. Check de visagenda of de website
voor de geplande activiteiten:
http://www.ravon.nl/RAVON/Werkgroepen/
GelderseVissers/tabid/345/Default.aspx

Op 1 juli zijn de uiterwaarden bij BenedenLeeuwen onder de loep genomen. Tijdens deze
excursie werden maar liefst 16 vissoorten
waargenomen. Met het schepnet vingen we al
direct jonge barbeel, kopvoorn en winde in
ondergelopen oevers langs de nevengeul. Enkele
zegentrekken in de Waal en de nevengeul leverde
ondermeer nog serpeling, roofblei en bot op.
Een uitgebreid verslag van deze excursie staat op
de RAVON website.
De visserij in de uiterwaarden van de IJssel en de
polder nabij Veessen leverde op 4 augustus 10
vissoorten op. Er werd ondermeer gevist in een
oude meander die in verbinding staat met de
IJssel. De beschermde soorten bittervoorn en
kleine modderkruiper werden zowel in de polder
als in de IJsselmeander op alle onderzochte
locaties aangetroffen.
Naast de bovengenoemde excursies is er met een
kleine zegen in de kribvakken van de Waal en de
Nederrijn gevist. Deze visserij heeft al erg leuke
resultaten opgeleverd.
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