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RAVON Vissenweekend 2007 - de Biesbosch - 
(Tekst: R. van Eekelen; foto’s: J Herder, F. Spikmans & A. van Diepenbeek) 
 
Van 5 tot 7 oktober werd in De Brabantse Biesbosch het RAVON Vissenweekend 2007 gehouden. Dat 
(schepnet)vissen zich over een steeds grotere populariteit mag verheugen bleek uit het grote aantal deelnemers. 
  
Als onderkomen werd recreatiepark de 
Kurenpolder gekozen. In het weekend gingen de 
deelnemers met auto’s en bootjes de Biesbosch 
in. Hier werden zowel open water (met zegen en 
electrovisapparatuur), kreken, polders als 
natuurontwikkelingsgebieden bemonsterd. 
Tijdens het weekend werden 27 vissoorten 
gevangen (zie tabellen). Het betrof zowel 
rheofiele soorten als witvingrondel, serpeling en 
winde als limnofiele soorten als 
zeelt, grote modderkruiper en 
kroeskarper. Van de recente 
nieuwkomers werd de 
marmergrondel aangetroffen. 
Opvallend was dat in de slootjes 
waar eerder vele honderden grote 
modder-kruipers werden uitgezet 
nu ondanks intensief bemonsteren 
geen enkel dier gevangen kon 
worden. Naast grote 
modderkruiper werden de 
beschermde soorten kleine 
modderkruiper en bittervoorn 
gevangen. Deze beschermde limnofiele soorten 
werden met name aangetroffen in poldertjes of 
afgesloten kreken. Dit wijst er op dat het van 
belang is om een zorgvuldige afweging te maken 
voor dat wateren in open verbinding met grotere 
wateren zoals rivier worden gebracht. Duidelijk 
werd dat de Biesbosch een rijke visfauna 
herbergt waarbij het unieke is dat op korte 
afstand van elkaar zowel limnofiele als rheofiele 
soorten kunnen worden aangetroffen. Het is nu 
wachten op de trekvissen waarbij met name voor 

fint met het op een kier zetten van de 
Haringvlietsluizen weer een toekomst lijkt te 
gloren. De deelnemers aan het RAVON 
Vissenweekend van 2048 in de Biesbosch mogen 
zich dan wellicht niet alleen verheugen in de 
vangsten van fint, grote modderkruiper, kwabaal 
en op de onvergetelijke ervaring van een enkele 
meters lange steur die onder het bootje 
doorglijdt. 

Het vissenweekend van 2007 werd mogelijk 
gemaakt met zowel financiële als logistieke hulp 
van Staatsbosbeheer, hier vertegenwoordigd 
door Bart Weel, Bart merci! Onmisbaar voor het 
slagen van het weekend was vooral het 
enthousiasme en de gedrevenheid van de 
aanwezige vrijwilligers die er niet alleen een 
geslaagd maar ook een gezellig weekend van 
maakten. 
 
 

 
 

Soort 
alver 
amerikaanse hondsvis 
baars 
bittervoorn 
blankvoorn 
bot 
brasem 
driedoornige stekelbaars 
giebel 
 

Soort 
grote modderkruiper 
karper 
kleine modderkruiper 
kolblei 
kroeskarper 
marmergrondel 
paling 
pos  
rietvoorn 
 

Soort 
riviergrondel 
roofblei 
serpeling 
snoek 
tiendoornige stekelbaars 
vetje 
winde 
witvingrondel 
zeelt 
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