
22 nieuwsbrief  RAVON

 Meetnet Beek- en Poldervissen | Algemeen | Activiteiten

Er zullen de komende maanden weer veel excursies en andere activiteiten gepland worden: kijk voor actuele informatie op 
de activiteitenpagina op de RAVON website!
Wilt u uw activiteit(en) opnemen in deze nieuwsbrief, geef dit dan door aan de redactie: k.joosten@ravon.nl

In december zijn de visatlassen voor Gelderland en Noord-
Holland verschenen.  Een mooie afronding van vele jaren 
van inventariseren door een groot aantal vrijwilligers in deze 
provincies.
In de atlassen zijn alle gegevens met betrekking tot de 
verspreiding van zoetwatervissen gebundeld met voor elke 
soort een actueel en compleet overzicht van de verspreiding, de 
ecologie, het leefgebied en de uiterlijke kenmerken. Hiernaast 
wordt in afzonderlijke hoofdstukken ingegaan op de historie 
van de visserij, de voorkomende watertypen, de indeling 
van de Nederlandse zoetwatervisfauna en de wijze waarop 
deze beschermd en beheerd worden. Natuurlijk voorzien van 
overzichtelijke verspreidingskaarten, interessante figuren en 
fraaie foto’s. Door de vele bronnen die zijn gebruikt vormen 
beide atlassen een standaardwerk en een must voor iedere 
natuurliefhebber, sportvisser, water- en natuurbeheerder.
De Visatlas Flevoland is ook in december verschenen. Deze atlas 
heeft een iets andere insteek en is meer uit het oogpunt van de 
beleving van de waarnemers en vissers geschreven. Deze bevat 
onder andere een stekkenkaart voor sportvissers. 
l	 	De vissenatlas van Gelderland is te bestellen via  

www.ravon.nl > winkel (€ 29,95)
l	 	De atlas van Noord-Holland is verkrijgbaar via  

www.landschapnoordholland.nl (€ 25)
l	 	De atlas van Flevoland is verkrijgbaar via  

www.sportvisserijnederland.nl (€ 15)

Drie nieuwe visatlassen

worden uitgevoerd. Met een sterke zaklamp zijn deze soorten 
van bovenaf goed herkenbaar op ondiepe stenige plekken langs 
de oever. 
Na de lezing gingen we het zaklampvissen in de praktijk 
uitproberen. Geweldig wat je ’s avonds allemaal tegenkomt 
in het water: paling, snoek, krabben, kreeften, baarzen, 
scholen voorntjes en zwartbekgrondels. Helaas geen 
rivierdonderpadden, maar het was een mooie ervaring. Ik heb na 
afloop meteen maar zo’n sterke zaklamp besteld, want met mijn 
eigen zaklamp (die ik gebruik voor vleermuisonderzoek) zag ik 
lang zo veel niet.

Zondag 23 september: koffiegebrek & zegenvisserij 
De ochtend begon slecht: de koffie was op! Gelukkig konden 
zelfs de meest notoire koffiedrinkers vol goede moed aan het 
zegenvissen beginnen. De kribvakken van de Lek waren als 
onderzoekslocaties geselecteerd. Je moet goed opletten of er 

een schip voorbijkomt; wat een stroming en golfslag geeft dat! 
Het net en de emmers werden zo weggespoeld. Voor mij was het 
zegenvissen een nieuwe ervaring. Het is best zwaar om het net 
door het water te trekken, maar erg leuk omdat je heel andere 
soorten vangt dan met schepnet in poldersloten. We hadden 
platvissen (botje) en veel alver, kolblei en roofblei. Voor mij was 
het nieuw om deze soorten en van dit grote formaat in het echt 
te zien. We hadden ook een juveniele zwartbekgrondel. Heel 
duidelijk kon je al de zwarte vlek op de rugvin herkennen.
Ik vond het een leuk, interessant en gezellig weekend. Ik heb 
veel enthousiaste mensen leren kennen en natuurlijk ook veel 
bijgeleerd over de vissen en het vissen. Dus wat mij betreft: tot 
volgend jaar!
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