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De Prik manifesteert zich…. 
 
(Tekst: R. Neuteboom Spijker; foto’s: R. Neuteboom Spijker tenzij anders vermeld) 
  
De Prik is een enthousiaste en deskundige groep vrijwilligers die in werkgroepverband al ruim 10 jaar actief is met 
visbemonstering, -onderzoek en advies. Dit doen wij hoofdzakelijk in de fraaie beken en sprengen op en rond de 
Veluwe, hoofdzakelijk in opdracht van Waterschap Veluwe (tevens hoofdsponsor). De Prik is hierdoor met name 
gespecialiseerd in de ecologie van (zeldzame en bedreigde) beekvissoorten die hier voorkomen. Onze “Big Four” 
zijn: beekprik, elrits, bermpje en rivierdonderpad.  
 
Wie zijn wij? 
Wij zijn een zelfstandige en onafhankelijke non-
profit organisatie, onder leiding van de oprichter 
Gert Jan Blankena. Bij onze activiteiten zijn alle 
leden actief betrokken bij de visbemonstering 
met schepnetten. Het visonderzoek en -advies 
wordt in een kleiner verband uitgevoerd. Onze 
leden zijn - al dan niet beroepshalve - betrokken 
op het gebied van water, natuur, landschap en 
ruimtelijke inrichting. De resultaten van onze 
activiteiten worden vooral toegepast door 
overheden die verantwoordelijk zijn voor de 
ruimtelijke inrichting en waterbeheer.  
 

 
 Visonderzoek bij een stuw 

 

 
          Een van de “Big Four”: de elrits (Foto: J. Janse) 
 
 

 
Onze X-factor 
Onze belangrijkste drijfveer is plezier bij alle 
activiteiten en bovendien het onbegrensde 
genieten en ontdekken van de fraaie Veluwse 
omgeving tijdens het veldwerk. De X-factor van 
De Prik is de gezamenlijke onverklaarbare 
fascinatie voor de Veluwse beekvissen en hun 
ecologie. Daarom helpen wij de Veluwse 
beekvissen - en vooral de kritische kenmerkende 
vissoorten - in hun voortbestaan. Dit kan 
doordat De Prik in de loop der tijd veel 
deskundigheid heeft opgebouwd en deze graag  
deelt in de vorm van publiciteit, 
kennisuitwisseling of andere vormen van 
samenwerking. Die samenwerking gebeurt 
overwegend met overheden, belangen-
organisaties en inwoners. De samenwerking met  
 
overheden is nu zeer relevant omdat zij moeten 
voldoen aan Europese natuur- en 
milieuwetgeving zoals de Kaderrichtlijn Water. 
Meer informatie over De Prik vindt u 
binnenkort op de website van RAVON.  
 
 
 
 
 
 

 
                 Leden van De prik aan het werk 

 


