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Vissen in Flevoland – een succesvolle start! 
(Tekst: E. Brokkelkamp; Foto’s: J. Reinhold) 
 
In 2006 is het project Vissen in Flevoland door het Waterschap Zuiderzeeland opgestart. Onderdeel van dit 
project is opstellen van een Visatlas op internet (zie: http://www.boumanreclame.nl/visatlas/default1.asp). 
Omdat Flevoland een jonge provincie is valt er nog veel te ontdekken op visgebied. Voor het in kaart brengen van 
de kleinere vissoorten heeft het waterschap aan RAVON en Landschapsbeheer Flevoland gevraagd om een 
vrijwilligersclubje dat vist met het schepnet op te zetten. In het weekend van 31 augustus is gestart met een cursus 
(incl. excursie) ‘Vissen en Visherkenning’. De cursus werd gegeven door RAVON en onder de 35 deelnemers 
waren hengelaars, vrijwilligers van het Landschapsbeheer Flevoland, Waterschappers en andere geïnteresseerden.   
                             
Bij de cursus zijn zaken als visherkenning, 
vangmethoden, leefwijze en het voorkomen van 
vissen aan bod gekomen. Tijdens de excursie die 
een dag later plaats vond is een en ander in de 
praktijk gebracht.  Deze velddag startte in het 
Harderbos. Het Harderbos behoort samen met 
het Harderbroek en de Kievitslanden tot de 
meest gevarieerde en volwassen natuurgebieden 
in Flevoland.  
Langs het Harderbos liggen de Strandgapertocht 
en de Hoge Dwarsvaart, die via de schutsluis bij 
Harderhaven is verbonden met het Veluwemeer. 
 
Gewapend met schepnetten en waadpakken 
begaf de groep zich naar verschillende plekken 
om te gaan vissen. Er is gevist langs de  
natuurvriendelijke oevers van de Hoge 
Dwarsvaart en de Strandgapertocht en nabij de 
stuw die de Strandgapertocht van de Hoge 
Dwarsvaart scheidt. modderkruiper en de 
rivierdonderpad. 
  

 
                  Onderdeel van de cursus was visherkenning 
 

 
                                      Snoek (Foto: P. van Hoof) 

 
                               Blankvoorn (Foto: P. van Hoof) 
 

 
                                          Zeelt (Foto: P. va Hoof) 
 

      
                             Vissen in de Hoge Dwarsvaart 
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Om de visatlas te vullen zullen er regelmatig 
visexcursies worden georganiseerd. Hieraan kan 
iedereen die een actieve bijdrage wil leveren aan 
een betere kennis over de vissen in Flevoland 
deelnemen. Dit jaar is er op 15 december nog 
een excursie in het Horsterwold. In 2008 zullen 
ook weer een aantal excursies worden 
georganiseerd. Mocht je interesse hebben om 
deel te nemen aan deze activiteiten dan kun je 
meer informatie vinden en je aanmelden op:  
http://www.ravon.nl/RAVON/Werkgroepen/
Flevolandvissen/tabid/375/Default.aspx 
 

 
                         Vanglocatie van o.a. rivierdonderpad 
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blankvoorn  8 38 
baars  9 15 
brasem   2 
kolblei    2 
pos   1 
tiendoornige stekelbaars  11 5 
driedoornige stekelbaars  12 20 
ruisvoorn   6 
rivierdonderpad  9 4 
snoek 1   
zeelt  8 3 
kleine modderkruiper 2  24 

Totaal aantal soorten 2 6 11 
1 Stroomopwaarts van stuw   2 Stroomafwaarts van stuw 
 
 
 
                                     

Bijzondere waarneming: eerste riviergrondel in Zuid-Flevoland 
(Tekst: J. Herder; foto: E. Brokkelkamp) 
 
Tijdens veldwerk voor het project ‘Vissen in Flevoland’ is er een nieuwe vissoort voor Zuid-Flevoland aangetroffen. 
Gré ter Woord, die als vrijwilliger mee was, wist in de Wielse tocht (Hulkesteinsebos, Zuid-Flevoland) een jonge 
riviergrondel te vangen. De waarneming is alleen nieuw voor Zuid-Flevoland, omdat de soort in de 
Noordoostpolder al op meerdere locaties is aangetroffen. 
 
De riviergrondel behoort tot de karperachtigen. 
De soort komt met name voor in beken en 
rivieren maar daarnaast ook wel in 
polderwateren waar hij zich dan veelal ophoudt 
op plaatsen met net iets meer stroming zoals 
vernauwingen bij duikers en bruggen en bij 
stuwtjes. Dergelijke plekken zijn bij het 
(schepnet)vissen overigens voor veel soorten 
kansrijk. De riviergrondel is  na de bittervoorn 
(2006) en het bermpje (2007) al de 3e nieuwe 
soort voor Flevoland in korte tijd.  

 
 
 
 
 
 
 

Het eerste exemplaar van de riviergrondel in  
                                    Zuid-Flevoland


