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Veel mensen vragen zich af wat er onder het spiegelende 
wateroppervlak van sloten en vaarten gebeurd. En daar valt 
inderdaad veel te ontdekken! Blikonderwater.nl is bij vele 
lezers van Schubben & Slijm al bekend, maar we brengen 
graag ook het YouTube-kanaal van Ernst Raaphorst, ecoloog bij 

Hoogheemraadschap van Delft, onder de aandacht. Link: 
https://tinyurl.com/ErnstsOWW

Ernst’s OnderWaterWereld, toont een serie laagdrempelige 
filmpjes waarin hij vertelt over verschillende wonderlijke 
aspecten van die wereld. Met schepnet en camera haalt hij 
het onderwaterleven naar boven om te laten zien wat voor 
bijzonders daar allemaal rondzwemt. Van snoeken tot kreeften, 
en van visliften tot steekmuggenlarven. 

Zo heeft hij ook een filmpje gemaakt over het Zaklampvissen. 
Onder leiding van RAVON is hij in mei 2018 samen met een 
groepje enthousiastelingen wezen zaklampvissen  
in de Zevenhuizerplas (ZH). Het doel was het vinden  
van rivierdonderpadden en dat is gelukt. In deze film neemt  
hij je mee tijdens deze nachtelijke ontdekkingstocht.

Neem dus eens een kijkje op zijn kanaal, en deel deze met de 
mensen in jouw omgeving! Niks missen? Hij is ook te volgen op 
facebook, twitter en instagram.

Harry van Diepen zag op de Westeindsche Heide te Nunspeet op 
29 maart al een prachtige adder (zie foto) en een levendbarende 
hagedis. Wim Bosch zag op 7 april in de Engbersdijksvenen 
(De Pollen) maar liefst drie adders tegelijk (zie foto). Beide 
waarnemers dank voor het melden en toezenden van de foto's.

Via John van den Heuvel 
ontvingen we een 
prachtig filmpje over 
adders die een adderdans 
uitvoeren. Hij nam dit 
waar op 17 april 2017 in 
de Engbersdijksvenen. Dit 
gedrag wordt maar zelden 
waargenomen. We zijn 
dan ook heel blij dat we 
dit filmpje voor educatieve 
doeleinden mogen 
vrijgeven op ons RAVON 
YouTube-kanaal (zie:
www.tinyurl.com/
repamvis)

Ernst's Onder Water Wereld

Adders lekker 
vroeg dit voorjaar
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