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Van Ad Heijboer kregen wij deze bijzondere foto doorgestuurd 
van een baars die boven water in een hek vast zit. Deze vis is 
daar natuurlijk niet doorheen gesprongen. Het hek staat in de 
Crezeepolder en omsluit een deel van de drinkwaterputten die 
hier liggen. Doordat de spijlen net breed genoeg zijn voor de 
kop van grotere vissen, maar niet voor de rest van het lichaam, 
fungeert het als een visval. Naast deze baars trof Ad in de 
afgelopen jaren nog vier andere vissen aan, waaronder een 
snoekbaars en een brasem. Als de vissen met de kop door het 
hek zijn blijven ze er met uitstaande kieuwen achter haken. 

Wat waarschijnlijk meespeelt is dat het gebied sinds 2017 een 
zoetwatergetijdengebied geworden is. Het staat via de Noord 
met de Lek en Nieuwe Waterweg in verbinding waardoor er twee 
keer per dag sprake is van een getijdeverschil van 1 tot 1,5 meter. 
De grotere vissen zwemmen waarschijnlijk met opkomende getij 
het gebied in en raken bij aflopend getij gevangen in het hek. 
Doordat het getij verschil zo groot is, zijn ze bij laag water in het 
hek te zien. De onderste 80 cm van het hek blijft onderwater 
en daar kunnen ook vissen vastzitten,maar die zie je niet. 
Een oplossing zou kunnen om een hek met bredere spijlen te 
gebruiken of door een deel van de spijlen te verwijderen zodat 
grote vissen daar het hek kunnen passeren.

Nederland is rijk aan tijdschriften met betrouwbare 
informatie over de Nederlandse biodiversiteit en 
geodiversiteit. Een groot aantal artikelen is gratis te 
downloaden op dit platform Natuurtijdschriften.nl.

Natuurtijdschriften.nl is een samenwerking van Naturalis 
Biodiversity Center met meer dan 30 partnerorganisaties,
waaronder RAVON. In totaal vind je hier inmiddels bijna 
70.000 artikelen uit meer dan 70 verschillende tijdschriften. 
Zoek op onderwerp of auteur, of kijk hieronder voor de 
nieuwste artikelen. Alle artikelen uit ons tijdschrift RAVON, 
onze nieuwsbrief Schubben & Slijm en de nieuwsbrief Kijk op 
Exoten zijn hier te vinden. Recent zijn ook alle artikelen uit de 
‘voorlopers’ van onze nieuwsbrief Schubben & Slijm opgenomen. 
Het gaat om oude nummers van de Nieuwsbrief Meetnet 
Reptielen, Meetnet Amfibieën Mededelingen en de oude 
Nieuwsbrieven van het Verspreidingsonderzoek Vissen.
En wist je dat ook al onze teksten uit de Atlas ‘De amfibieën en 
reptielen van Nederland’ hier te vinden zijn!

Baars in hek

Tijdschriften.nl

Nieuwe ontheffingen
RAVON was gemachtigd door het ministerie van 
Economische Zaken om ontheffingen uit te geven op de 
Wet Natuurbescherming. Deze ontheffing geldt voor 
de verbodsbepalingen voor beschermde reptielen, 
amfibieën en vissen.

De landelijke ontheffing was geldig tot 24 mei 2021 (en 
geldt dus ook als ontheffing voor het vangen van soorten 
van de nieuwe Natuurwet). Na 24 mei a.s. zijn provinciale 
ontheffingen nodig. Die zijn door RAVON aangevraagd 

en we hopen zo spoedig mogelijk de nieuwe provinciale 
machtigingen voor vrijwilligers via onze website geregeld te 
krijgen. Houd de website wat dat betreft goed in de gaten. 
Gebruik zo lang de tot 24 mei geldende ontheffing en geef 
eventueel na 24 mei bij een controle in het veld aan dat 
een nieuwe ontheffing/machtiging er aan komt. Let op, de 
provinciale ontheffingen zijn nadrukkelijk geen betredings- 
vergunning. Hiervoor dient contact opgenomen te worden 
met de terreineigenaar. 
Ontheffing aanvragen? Ga naar ravon.nl/ontheffing.
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