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Het RAVON vissenweekeinde zal dit jaar plaatsvinden in de provincie Friesland in het Lauwersmeergebied. Er 
is gekozen voor de provincie Friesland om dat in het afgelopen jaar de Werkgroep Vissen Onderzoek Friesland 
(WVOF) is opgericht en er ideeën zijn voor het maken van een verspreidingsatlas van vissen in deze provincie. 
Doordat het Lauwersmeer onder invloed staat van het zoute water uit de Waddenzee is de soortenrijkdom in dat 
gebied groot.  
 
We verblijven in de groepsaccommodatie 
Kollumeroord in Kollumerpomp. De 
accommodatie grenst direct aan het 
Lauwersmeer. Het Lauwersmeer functioneert 
tegenwoordig als boezemwater om overtollig 
regenwater uit de provincies Friesland en 
Groningen op te vangen. Er is echter nog steeds 
sprake van een brakke invloed in het 
Lauwersmeer. De sluizen naar de Waddenzee 
staan regelmatig open waardoor zoutwatervissen 
vanuit de Waddenzee het Lauwersmeer op 
kunnen zwemmen. Bovendien is er sprake van 
zoute kwel in het meer. Kenmerkende 
brakwatersoorten die kunnen worden 
aangetroffen zijn bot, spiering en (diadrome) 
driedoornige stekelbaars. 
 
In Friesland is een aanzienlijk deel van de 
provincie nog ‘wit gebied’. Dat wil zeggen dat er 
van veel gebieden geen actuele 
verspreidingsinformatie van vissen beschikbaar 
is. Tijdens het weekend zal er in kleine groepen 
gezocht worden naar verschillende vissoorten. 
De nadruk zal liggen op het verzamelen van 
zoveel mogelijk visgegevens. 
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Het weekend is toegankelijk voor iedereen. 
Ervaring op het gebied van inventariseren en 
viskennis is niet direct nodig. Er zullen 
voldoende ervaren vissers meegaan, zodat er ook 
veel te leren valt op dit weekend. Een schepnet,  
goede zaklamp, (lies)laarzen en (indien in bezit) 
waadpak zijn de attributen die u mee dient te 
brengen. In beperkte mate zijn er ook 
waadpakken en schepnetten te leen. Fotocamera 
en GPS kunnen ook handig zijn voor het 
vastleggen van informatie. 
 
Het weekend begint op vrijdagavond 3 oktober 
en wordt zondagmiddag 5 oktober afgesloten. 
De kosten voor het verblijf bedragen ca. € 50,-. 
  
Opgeven kan via de RAVON website. Onder 
het kopje activiteiten) vind je de aankondiging 
van het Vissenweekend. Hier kan een online 
aanmeldingsformulier worden ingevuld.  
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