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Samen met Waterschap Rijn en IJssel was RAVON op 17 juni jl. 
bezig de Winterswijkse beken te onderzoeken op beekvissen. 
Tijdens dit onderzoek zagen we plotseling dode vissen 
drijven en roken we een sterke chloorlucht. De bron bleek 
een regenwaterafvoer te zijn die op de Osinkbemersbeek 
loost. Over een traject van 200 meter troff en we honderden 
stervende en dode vissen aan, waaronder zeldzame beekprikken 
en serpelingen. Tachtig beekprikken waren nog enigszins in 
leven en zijn overgezet naar een traject met schoon water. Het 
waterschap heeft direct maatregelen getroff en om verdere 
gifl ozing op de beek te voorkomen. De gemeente Winterswijk 
voert onderzoek uit naar de oorzaak.

Frank Spikmans

Het pleidooi van RAVON en andere 
Europese organisaties om te stoppen met 
het verhandelen van de zonnebaars heeft 
zijn vruchten afgeworpen. Vanaf 15 augustus 
2019 mag de soort niet meer verhandeld en 
gehouden worden in de Europese Unie.
Met name sinds de jaren ’90 is de verspreiding 
van exotische vissoorten in Nederland sterk 
toegenomen, ook komen er nog steeds nieuwe soorten bij. Voor 
de soortgroep vissen heeft dit vooral te maken met menselijk 
handelen. Hierbij is onderscheid te maken in soorten die 
zich dankzij door de mens gegraven kanalen hebben kunnen 
verspreiden, soorten die zijn meegekomen met vistransporten 
en aquarium of vijvervissen die in het wild worden losgelaten. 
Een deel van de exotische soorten verdwijnt na verloop van tijd 

Verbod op zonnebaars van kracht

Honderden zeldzame vissen dood door gifl ozing

Een deel van de dode vissen die uit de Osinkbemersbeek 
werden gevist. (Foto: Frank Spikmans)
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Meetprogramma Zoetwatervissen
De zonnebaars is, net als de blauwband en Amoergrondel, 
inmiddels toegevoegd als soort in het Meetprogramma 
Zoetwatervissen. We gaan proberen om ook voor deze 
soorten de 10x10 km-hokken te actualiseren en eventuele 
uitbreiding in beeld te brengen. Geef waarnemingen van 
deze soorten aan RAVON door.

omdat ze zich in ons klimaat niet kunnen voortplanten. Er zijn 
echter ook soorten die het prima bij ons doen. De exotische 
soorten die een bedreiging vormen voor de inheemse fauna 
worden ook wel invasieve exoten genoemd. De zonnebaars is 
hier een voorbeeld van en wordt daarom bestreden. Het verbod 
op de verkoop is daarbij van groot belang.

Jan Kranenbarg
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