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AquaHortus
Onder water in Leiden trekt wederom veel bekijks

RAVON vissenweekend 2015

Ruim 20.000 bezoekers hebben van 5 t/m 27 september tijdens 
de AquaHortus in de Hortus botanicus te Leiden de vissen 
en kreeften uit de Leidse grachten op ooghoogte kunnen 
observeren. Een geweldige aanvulling op de met een Gouden 
Zwaluw bekroonde fototentoonstelling “Blik Onder Water in 
Leiden” uit 2014. 

Karper, baars, paling en stekelbaarsjes waren erg populair. Heel 
onverwacht, maar daardoor extra leuk, was de ‘authentieke 
rommel’ waartussen alle grachtenvissen zwommen. Zo werd 
een portemonnee bewaakt door de snoekbaarzen, konden de 
zeelten met een opgedoken mobieltje ‘naar huis bellen’ en deed 

Vrijdag 9 oktober was het eindelijk zover, ik had er lang naar 
uitgekeken en stond te popelen van ongeduld om te vertrekken 
naar mijn eerste vissenweekend. Samen met een groot deel 
van de Werkgroep Vissenonderzoek Friesland begonnen we 
aan de lange reis naar Noord-Brabant. Met 59 soorten, waarvan 
er veel niet in Friesland voorkomen, is dit natuurlijk een extra 
interessante provincie voor ons Friezen. Voldoende stof tot 
gesprek dus tijdens de reis en we waren er dan ook zo. We 
kwamen aan bij een prachtige groepsaccommodatie in Loon op 
Zand, het weekend kon beginnen!

Dag 1: Vissenquiz en natuurlijk gelijk vissen
Nadat we even een patatje hadden gescoord bij de lokale 
snackbar begon de avond met een inleiding waarbij de plannen 
voor het weekend werden gepresenteerd. Dat zag er alvast 
veelbelovend uit! Daarna was het tijd voor een interessante 
lezing door Marcel Cox van Waterschap Aa en Maas en 
aansluitend de traditionele vissenquiz. De quiz werd dit jaar 
verzorgd door Jelger Herder en was natuurlijk voorzien van veel 
van zijn prachtige foto’s (en de winnaar is... zie foto). Na de quiz 
stond er voor die avond eigenlijk niets meer op het programma, 

Sjakie de rivierkreeft was populair bij de kinderen 
(Foto: Aaf Verkade)

Ook de opgeviste spullen zoals deze antieke kassa deden het goed in 
de tentoonstelling (Foto: Cazandra Photographs)

een opgeviste antieke kassa, met daarop de rode Amerikaanse 
rivierkreeften, veel mensen glimlachen.

Dit ‘live’-vervolg van Blik Onder Water in Leiden was mogelijk 
dankzij de uitnodiging van AquaHortus 2015 en De Natuurvriend 
(Leidse aquarium- en terrariumvereniging). 

De mooiste uitspraak die we opvingen tijdens het observeren 
van de bezoekers: “Wat gaaf, ik wist niet dat er wel 18 soorten vis 
in de Leidse grachten rondzwemmen!”.

Aaf Verkade & Kris Joosten


