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Het Zeeuwse Landschap (HZL) houdt zich naast het beheren 
van natuurgebied ook intensief bezig met natuuronderzoek. 
De nadruk ligt hierbij vooral op haar eigen terreinen maar voor 
de ‘ Fauna Zeelandica reeks’ kijkt zij over de gehele provincie. 
Voor het maken van deze boekenreeks werkt HZL met tal van 
organisaties samen. HZL, RAVON en Zeeschelp zijn in deze 
uitgave de initiatiefnemers en diverse overheidsorganisaties, 
terreinbeheerders, sport- en beroepsvissers, duikers en 
onderzoeksbureaus leverden nu al een bijdrage aan dit project. 
Zeeland was de laatste Nederlandse provincie waarvan nog 
geen visatlas (in voorbereiding) was. Uniek aan de atlas is dat zij 
naast de zoetwater- ook de zoutwatervissen behandelt. In totaal 
komen er in provincie meer dan 200 vissoorten voor. Momenteel 
is de conceptversie van deze atlas  als “levende atlas” (http://
www.zeeland.vissenatlas.nl/) in te zien.  De verspreidingskaarten 
en de zogenaamde “witte gebieden kaarten” (optelkaart van 
alle waargenomen vissoorten) worden steeds bijgewerkt en 
activiteiten en nieuwsberichten worden via deze website 
gepresenteerd.

Vissen vormden door hun leven onder water tot voor kort 
een relatief onderbelichte soortgroep met betrekking tot hun 
voorkomen, natuurwaarde en bescherming. In de afgelopen tien 
jaar is, onder impuls van de Habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn 

Water en de Flora- en faunawet, de aandacht voor vissen 
sterk toegenomen. In dit verband hebben de water- en 
natuurbeheerders in Zeeland behoefte aan meer kennis over 
de visfauna. Het maken van een visatlas voor Zeeland is een 
goede manier om de kennis over de visfauna in Zeeland op een 
hoger niveau te tillen. Bij het maken van een visatlas worden 
de databestanden die bij verschillende instanties aanwezig zijn 
samengevoegd en witte gebieden geïnventariseerd. Het beeld 
ten aanzien van de verspreiding van vissoorten zal hierdoor 
veel completer en actueler worden. Beheerders kunnen met 
de informatie die beschikbaar komt een antwoord krijgen 
op de vragen die binnen hun beheersgebied spelen. In 2012 

hebben meerdere stagiaires, 
vrijwilligers en medewerkers van 
de deelnemende organisaties veel 
nieuwe waarnemingen verzameld. 
De komende twee jaar zullen 
er nog meer viswaarnemingen 
worden verzameld.  De voorlopige 
resultaten zijn in de vorm van 
de levende digitale atlas in te zien. 
Begin 2015 zal met het schrijven 
van de atlas worden gestart.

Wil je meehelpen aan de 
atlas? Dat kan. Via de website 
wordt uitgelegd hoe je jouw 
waarnemingen kan doorgeven. 
Wil je zelf meehelpen met 
het veldwerk stuur dan 
een mailtje naar p.calle@
hetzeeuwselandschap.nl

Pepijn Calle 
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