zijlijnen
In deze rubriek zijn elke editie opvallende en minder in het oog springende
waarnemingen uit de vis- en visserijwereld.

Visatlas Flevoland
Voor zowel de uitvoering van het visstandbeheer en het
waterbeheer als voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn
gegevens over de verspreiding van zoetwatervissen van
groot belang. Voor de provincie Flevoland bestond echter
nog geen gebiedsdekkend beeld van de actuele verspreiding van zoetwatervissen. Het Waterschap Zuiderzeeland
heeft daarom besloten om in samenwerking met Sportvisserij Nederland, Hengelsport Federatie Oost-Nederland en de interProvinciale Organisatie Sportvisserij een
gebiedsdekkende rapportage van historische visgegevens
over Flevoland op te zetten. Deze visgegevens zijn verzameld via literatuurstudie, interviews, hengelvangsten beroepsvangstregistratie en verwerkt tot een eerste
(voorlopige) verspreidingsatlas: de zogenaamde ‘Visatlas
Flevoland.’
De huidige kaarten zijn gebaseerd op de verzamelde visgegevens tussen 1996 en 2006. De afgelopen 10 jaar hebben meerdere visstandbemonsteringen plaatsgevonden in
Flevoland. Daarnaast is er door de sport- en beroepsvisserij
bijgehouden waar welke vissoorten zijn gevangen. Met
behulp van deze visgegevens is een basis gelegd; de ‘nulsituatie’. De huidige Visatlas kan dan ook worden omschreven als een zogenaamde ‘nulatlas’. Het resultaat hiervan
is te vinden op de website www.visseninflevoland.nl,
waarbij voor alle 27 reeds aangetroffen vissoorten in het
gebied een verspreidingskaart is gemaakt met daarop
aangegeven waar en in welke hoeveelheden de betreffende vissoort is aangetroffen.
Veldgids Nederlandse zoetwatervissen
Sportvisserij Nederland brengt de geheel vernieuwde
veldgids “de Nederlandse zoetwatervissen” uit. De gids is
met zijn watervaste omslag, uitgebreide determinatietabel en vissenoverzicht nog handiger in gebruik. Alle zoetwatervissoorten die in Nederland voorkomen zijn in de
gids opgenomen. Dus ook de sterlet, zwartbekgrondel en
andere nieuwkomers. Alle vissoorten zijn voorzien van
informatie over hun herkenning, verspreiding, voedsel
en wettelijke status. De veldgids gaat 3 7,50 kosten en is
te verkrijgen bij Sportvisserij Nederland.

Nederlandse aalonderzoekers op dreef
Ons land heeft een rijke traditie op het gebied van palingonderzoek. Bekende ‘palingwetenschappers’ zijn ondermeer Willem Dekker die belangrijk onderzoek heeft verricht aan de intrek van glasaal en Vincent van Ginneken
die in dit nummer van Visionair een boeiend verhaal
heeft geschreven over het onderzoek naar de Europese
aal. Ook Arjan Palstra mag inmiddels aan dit rijtje worden toegevoegd. Deze Leidse bioloog is op 24 oktober jl.
gepromoveerd op een onderzoek met als titel: “Energievereisten en omgevingsbeperkingen van de reproductieve migratie en maturatie van de Europese schieraal
(Anguilla anguilla).
Visrechten op het internet
Sportvisserij Nederland werkt aan een website
met informatie over de ligging van visrechten. Via
www.visrechten.nl wordt een kaart getoond waarop alle
viswateren in Nederland staan. De informatie over de
bijbehorende visrechten is gemakkelijk opvraagbaar
met de verschillende buttons op de pagina. Je kunt zo
informatie vinden over het type visrecht, een exacte
omschrijving van het viswater, en de looptijd van de
huurovereenkomst

Vacature
De interProvinciale Organisatie Sportvisserij
(POS), een samenwerkingsverband van drie hengelsportfederaties in het westen en midden van
Nederland, zoekt per direct een ervaren adviseur
sportvisserij. Gezocht wordt naar een man of
vrouw met een opleiding op HBO / academisch
niveau. De werkzaamheden bestaan ondermeer
uit advisering en ondersteuning van de drie hengelsportfederaties, het ontwikkelen en realiseren
van projecten op het gebied van visstandbeheer en
sportvisserij en het onderhouden van contacten
met diverse overheden en maatschappelijke organisaties. Nadere informatie over de functie kunt u
verkrijgen bij de toekomstige collega Richard van
den Bos (0251-318882).
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