Sfeerimpressie RAVONvissenweekend 2019
De zegen wordt richting kant getrokken. Wat zal er inzitten? (Foto: Miranda de Kock)
Bas Brittijn
Monitoring eﬀecten ‘Kierbesluit’
In het kader van het ‘Kierbesluit‘ zijn op 16 januari 2019 de
Haringvlietsluizen voor het eerst op een kier gezet, zodat
zout water het Haringvliet op kan stromen. Het doel van het
Kierbesluit is het bevorderen van de internationale vismigratie
en het verbeteren van de biodiversiteit. Vissoorten als zalm, fint,
houting, aal, maar ook haring, trekken graag richting het zoete
water om zich voort te planten, op te groeien of te foerageren.
Door de Haringvlietsluizen op een ‘Kier’ te zetten, kunnen
deze vissoorten heen en weer zwemmen. Dit werd ons de
eerste avond van het weekend verteld tijdens een interessante
presentatie van Koen Workel van Rijkswaterstaat. Hij vertelde
ons dat er sinds de aanleg van de Haringvlietsluizen geen haring
in het Haringvliet meer voorkomt, iets wat vóór de aanleg van de
sluizen ondenkbaar was. Het Haringvliet heeft er haar naam aan
te danken. Tijdens het vissenweekend leverden we een bijdrage
aan het monitoren van de verschillende vissoorten, om in beeld
te brengen wat het eﬀect van het Kierbeheer is. Dit doen we
door te vissen met kleine sleepnetten (zegens). Er wordt zowel
aan de zeezijde (Voordelta) als aan de zoete zijde (Haringvliet)
van de sluizen gevist. De grote vraag hierbij is: Gaan we
daadwerkelijk zoutwatersoorten aantreﬀen aan de zoete kant
van de sluizen? En welke soorten treﬀen we aan?
Van harders tot haring
Het waait stevig, en de wolken zien er onheilspellend uit.
Waarschijnlijk blijven we niet droog... Voorzichtig doe ik
enkele stappen het water in. Mijn voeten zakken weg in een
dikke laag bagger. We zijn met een zegen aan het vissen bij de
Haringvlietsluizen. Waarom doen we dit? Ik had ook thuis in
m’n warme bed kunnen liggen. We lopen in een halve cirkel
terug naar de kant. We moeten stevig trekken om het net voort
te slepen. Je zou het er nog warm van krijgen, gelukkig word ik
watergekoeld. Behalve een lading bagger zien we veel garnalen
en kleine visjes! Waaronder brakwatergrondels, veel haring en
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koornaarvis en ook nog een bot van zo’n 30 centimeter. Alle
vangsten worden gemeten en geteld en weer vrijgelaten. Na een
aantal andere ‘trekken’ waarbij we geen nieuwe vissoorten meer
vangen, verplaatsen we ons naar de zoete kant van de sluizen.
Hier leren we dat harders worden bejaagd door zeehonden,
getuige een verminkt, stervend exemplaar met bijtsporen. De
zeehonden passeren dus ook de sluizen op jacht naar zeevissen…
En met de zegen zijn ze ook te vangen als ze niet uit het net
springen (de harders dus), want hoog springen kunnen ze!
Naast harders treﬀen we verschillende zoetwatervissoorten
aan waaronder winde, pos en exotische grondels. Ook vangen
we zowel driedoornige stekelbaars en bot, allebei soorten
die behoren tot de zoet-zoutmigranten. En daarna dan toch
de gehoopte mariene juveniele soorten zeebaars en... haring.
Haring, de soort is terug in het Haringvliet na ruim 45 jaar!!!

De vangst wordt doorgemeten door Maurice Kooiman van RAVON
en genoteerd door een van de vrijwilligers.
(Foto: Miranda de Kock)

Verspreidingonderzoek Reptielen en Amfibieën | Meetprogramma's Zoetwatervissen | Reptielen | Amfibieën

Het bewijs dat ook kleine vissen de Kier in de sluizen weten
te passeren. Hoe groot het eﬀect is zal uit verder onderzoek
moeten blijken, maar dit is een veelbelovend begin!
Natuurlijk valt er nog veel meer te vertellen over dit RAVONvissenweekend. Ik kan alleen maar zeggen dat je er de
volgende keer gewoon bij moet zijn. Wij verbleven in een fijne
accommodatie, met goede bedden en genoeg voedsel voor drie
weeshuizen. Er was de traditionele vissenquiz, zonder bokaal
(wanneer krijg ik die?)
en genoeg visnerds
met sterke verhalen
(hij was zoooooo
groot). Oftewel, het
RAVON-vissenweekend
is een weekend vol
gezelligheid, nieuwe
ervaringen, nieuwe
contacten, en veel
vis! En dus een aanrader
voor iedereen met
vissenbloed!

Meer info: www.ravon.nl/vissenweekend

Hemelvaartweekend 2019
Woensdag 29 mei tot en met 2 juni heeft het jaarlijkse Hemelvaartweekend weer plaatsgevonden. Dit jaar zijn
we naar de mooie Provincie Drenthe geweest, met als thuisbasis het dorpje Anderen. De opkomst was groot! In
totaal hebben er 48 personen deelgenomen aan het weekend. Veel bekende gezichten, maar ook veel nieuwe
gezichten waren te zien. Staatsbosbeheer heeft een informatieve lezing verzorgd over het Drents Friese Wold, en
de verschillende excursies waaronder de reptielenexcursie in het Drents Friese Wold, en een excursie bij de Duitse
grens op zoek naar knoflookpad waren zeer goed bezocht. De knoflookpad werd helaas niet herbevestigd, maar
tijdens de reptielenexcursie werden mooie aantallen adder en ringslang waargenomen. Bekijk voor een impressie
ook zeker even de Vlog van een van de jongste deelneemsters Yara! (zoek op YouTube.com naar Yara’s Vlog)
Meer info: www.ravon.nl/hemelvaartweekend
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