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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
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Commentaar

Snoek met twee staarten

maar de echte fanatiekelingen, waaronder ikzelf, konden 
natuurlijk niet wachten en gingen alvast op pad. Uitgerust 
met schepnet en zaklamp hebben we een paar beekjes in de 
omgeving bezocht, met als resultaat een paar mooie beekvissen, 
zoals bermpje en riviergrondel en een hele hoop kreeften.

Dag 2: Beekprikken, rivierdonderpadden en nog veel meer
Na een kort nachtje en een lekker ontbijtje werd de groep 
opgesplitst om vervolgens in kleine groepjes verschillende 
gebieden te inventariseren. Een aantal groepjes ging op zoek 
naar de grote modderkruiper in het noorden van Brabant, één 
groepje ging in de Beerze vissen in de hoop een kwabaal te 
vangen en het groepje waar ik in zat, had de taak om een hele 
hoop beekprikken te vangen in de Keersop. Ons doel was om 
zo'n 250 prikken te vangen en ze vervolgens in de Reusel uit 
te zetten voor een herintroductieproject. Van ons groepje had 
nog nooit iemand een beekprik gevangen, maar gelukkig was 
Frank Spikmans erbij om ons de fijne kneepjes van het prikken 
vangen te leren. We kwamen aan bij een prachtig snelstromend 
beekje en al snel stonden we allemaal met ons waadpak aan in 
de modder te wroeten om de beekprikken in onze schepnetten 
te jagen. Het was even oefenen, maar het duurde niet lang 
voordat iedereen zijn eerste beekprik gevangen had en na een 
tijdje haalden we de een na de ander uit de modder! Uiteindelijk 
hebben we ruim 250 priklarven en zelfs drie volwassen 
exemplaren kunnen vangen. Als ‘bijvangst’ hadden we een paar 
Amerikaanse hondsvissen, ook erg leuk! Na het tellen en meten 
en een uitgebreide fotosessie van deze prachtige beestjes reden 
we naar de Reusel om onze vangst vrij te laten. Het was een 
bijzondere ervaring om aan zo’n project mee te mogen werken 
en we hopen natuurlijk allemaal dat er over een paar jaar weer 
een mooie populatie beekprik in de Reusel huist!

Na een lange dag vissen kwamen alle groepjes weer bij elkaar 
en werden de belevenissen van die dag met elkaar gedeeld 
onder het genot van een heerlijke barbecuemaaltijd. Een 
aantal groepjes had grote modderkruipers gevangen en het 
kwabaalgroepje had, zoals verwacht, geen kwabaal kunnen 

vangen maar wel kopvoorn en rivierdonderpad. Na de maaltijd 
stond er een lezing over zaklampvissen op het programma en 
aansluitend mochten we zelf in het donker ons geluk beproeven, 
op zoek naar rivierdonderpad of grote modderkruiper met een 
zaklamp. Het zaklampvissen was zeer geslaagd, want door het 
kraakheldere water in het Wilhelminakanaal hebben we niet 
alleen rivierdonderpad maar ook marmergrondel, grote snoeken, 
baarzen en een snoekbaars waargenomen.

Dag 3: Zegenvissen in de Maas
Helaas was de laatste dag al weer snel aangebroken, maar 
gelukkig stond er nog iets leuks te gebeuren, namelijk het 
zegenvissen in de Maas. Met een groot sleepnet hebben we 
tussen de kribben van de Maas gevist met als resultaat een 
paar typische riviersoorten. Vooral de windes en roofbleien 
waren in grote aantallen aanwezig en samen met een aantal 
snoekbaarsjes, zwartbekgrondels, Pontische stroomgrondels en 
twee kleine harders was dit een mooie afsluiting van een zeer 
geslaagd weekend. Op naar het vissenweekend 2016!

Dankwoord
Met dank aan Arthur de Bruin en Martijn Schiphouwer die dit 
weekend uitstekend hebben georganiseerd, Frank Spikmans 
voor het organiseren van het prikken vangen, en alle deelnemers 
voor hun inzet en gezelligheid waardoor dit weekend een 
onvergetelijke ervaring is geworden!

Remco Ploeg

Gré ter Woord zag deze snoek van ongeveer 1 
m lang al minstens een week ondersteboven 
dobberen in de Schotertocht langs haar huis 
in Flevoland. Met een hark haalde ze de snoek 
binnen en zag toen in de bek van de snoek de 
achterpootjes en staart van een rat uitsteken. 
De rat bleek de snoek fataal. 
(Foto's: Gré ter Woord)

Remco Ploeg, winnaar vissenquiz 2015.
 (Foto: Martijn Schiphouwer)


