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Begin juni ben ik met een klein groepje gaan vliegvissen in 
Limburg. Uiteraard kon ik het niet laten om het schepnet mee 
te nemen. Zeer opvallend was het veelvuldig voorkomen van 
jonge elritsen in de stilstaande warme zijwatertjes van de 
Grensmaas. In aansluiting daarop vonden we bij een ondiepe 
grindbank in de Roer circa 150 paaiende elritsen. Plaatselijk was 
de stroomsnelheid 1,5 m/sec. Deze hoge stroomsnelheid is van 
belang voor het ‘schoon’ houden van het grindbed. Dichtgeslibde 
grindbanken zijn namelijk ongeschikt als paaiplaats voor de 
elrits.  

Arthur de Bruin

Roerende elritsen

Plaatselijke Verordening (APV) is zwemmen in openbaar water 
verboden. Daarom heeft ze bij de gemeente een aanvraag 
ingediend voor een officiële ontheffing.

Smoelenboek, natuurbeleid en waterbeheer
Sponsoring door Kodak heeft geleid tot een hoge kwaliteit 
van filmpjes en foto’s. Met de duidelijkste opnamen is een 
‘Smoelenboek’ samengesteld, dat bestaat uit afbeeldingen 
van individuele vissen met herkenbare littekens. Diverse 
geïdentificeerde dieren worden tijdens de snorkeltochten 

regelmatig (en vaak op dezelfde locaties) teruggezien.
Al deze waarnemingen leveren nuttige informatie op voor het 
(gemeentelijk) natuurbeleid en het waterbeheer. Aaf en Frans, 
hopen dan ook dat ze dit project de komende jaren officieel 
mogen voortzetten, zodat er een goed beeld ontstaat van de 
verrassende onderwaterwereld in de Havenwijk.

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht op 
www.OnderwaterinLeiden.nl

Check de oude notitieboekjes nog 
eens en vraag eens rond

Voor het verspreidingsonderzoek reptielen en amfibieën staat 
er nog steeds een groot aantal 10x10 km-hokken open ter 
actualisatie. Alle waarnemingen gedaan binnen de periode 2007 
t/m 2012 tellen! Neem daarom eens een kijkje op de website 
en graaf in je geheugen. Of vraag eens rond in je omgeving bij 
andere betrouwbare waarnemers of zij misschien de doelsoort 
de afgelopen jaren hebben waargenomen. Makkelijk herkenbare 
soorten als hazelworm, ringslang en rugstreeppad zitten bij 
veel mensen vaak nog in het geheugen. Ook deze mondelinge 
waarnemingen tellen en kunnen worden doorgegeven 
via Telmee.nl of Waarneming.nl. Een kans om tijdens de 
wintermaanden toch nog nieuwe 10x10-hokken af te ronden!
Neem een kijkje op www.ravon.nl/verspreidingsonderzoek en 
klik op de kaart om te kijken welke hokken er nog bij jou in 
omgeving liggen. 
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