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Het getal 60 lijkt op het eerste gezicht 
niet zo bijzonder. Het staat in ieder geval 
niet model voor een officieel jubileum
feestje. Het is ook geen sexy getal, 
integendeel. Voor de eindvijftiger die 
dit voorwoord heeft geschreven, staat 
60 inmiddels voor een glanzende 
schedel, eekhoornpluimpjes uit de oren 
en het besef dat in minder dan 10 jaar 
de pensioengerechtigde leeftijd gaat 
worden aangetikt. In de getaltheorie 
vond ik gelukkig ook een paar positieve 
eigenschappen van 60. Zo is het de 
basis van het Babylonische cijferstelsel 
waarop onze indeling van tijd is 
ontleend. Een uur telt immers zestig 
minuten en een minuut bestaat uit 
zestig seconden. Ook is 60 volgens 
Wikipedia een ‘Harshardgetal’; een 
geheel getal dat deelbaar is door de 
som van zijn cijfers. Het woord Harshard 
komt uit het Sanskriet en betekent 

‘grote vreugde’. Dat is een mooi haakje, 
want het fabriceren van dit voorwoord 
vormt meestal de laatste fase van het 
redactieproces en zorgt bij de auteur 
voor grote vreugde wanneer de 
geredigeerde inhoud naar de vormgever 
is verzonden.

Wat dichter bij de grond staat nummer 
60 natuurlijk ook voor vijftien jaar 
Visionair, een periode die uitnodigt  
om te reflecteren op een magazine 
waarvan we tijdens de start in 2006 
niet hadden verwacht dat het zo ver 
zou komen. Terugbladerend in de 
voorbije nummers zijn heel wat trends 
en ontwikkelingen te ontdekken. 
Opvallend is bijvoorbeeld de aandacht 
voor vismigratie. Daarbij wordt de 
focus langzaam maar zeker verlegd 
van de meest ingenieuze technische 
oplossingen naar het compleet 

verwijderen van dammen en stuwen; 
een ingreep die vijftien jaar geleden 
niemand durfde te bespreken, maar 
die inmiddels als het beste voor de vis 
wordt beschouwd. De grondlegger van 
deze ruige aanpak – de World Fish 
Migration Foundation – is hiervoor 
door de Postcodeloterij beloond met 
een stevige donatie.

Ook het effect van klimaatverandering 
op de visstand krijgt steeds meer 
aandacht in het blad. Zo was het in 
2006 ondenkbaar dat visrijke beken in 
de Achterhoek en Brabant droog zouden 
vallen. Tijdens een droge zomer was 
de waterstand weleens laag, maar 
niemand kon bevroeden dat beken en 

vaarten vijftien jaar later in gortdroge 
greppels zouden kunnen veranderen.

De opmars van waterplanten is ook een 
mooi voorbeeld van een ontwikkeling 
die je in Visionair kunt teruglezen. 
Daar waar het verschijnsel eutrofiëring 
en de daarmee samenhangende algen 
 bloei in de eerste nummers nog regel  
matig aandacht kreeg, zijn veel meren, 
plassen en vaarten tegenwoordig juist 
glashelder en moet de vegetatie soms 
zelfs worden gemaaid of geharkt.  
Dit dient niet alleen om gebruiks
functies te faciliteren maar ook om het 
ecologisch functioneren te veilig te 
stellen. 

Afsluitend kun je in vijftien jaargangen 
Visionair ook duidelijk zien dat het 
onderwerp vis in al zijn facetten steeds 
meer gaat leven in de maatschappij. 

Vissen blijken niet alleen fascinerende 
dieren, maar worden steeds meer 
gezien als een bijzondere diergroep  
die onlosmakelijk verbonden is met 
goed functionerende ecosystemen. 
Een diergroep waar we niet snel over 
uitgeschreven raken.
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Terugbladerend in de voorbije 60 nummers zijn  
heel wat trends en ontwikkelingen te ontdekken. 
Opvallend is bijvoorbeeld de aandacht voor 
vismigratie.




