
Zaterdag 30 september – Grote Fossé, Lommel-Kolonie . 
 
Deze bemonstering kaderde in het geheel van het onderzoek naar de visfauna in de 
Vloeiweiden en de aanvoer van water via de Grote Fossé, naar analogie met 2005. Dit was 
tevens ook de laatste activiteit in dit geheel. 
 
Ondanks het druilerige, koude weer en de slechte weersvoorspellingen was er alleszins voor 
dit evenement een grote opkomst. Buiten de vaste medewerkers van de LIKONA-
Vissenwerkgroep mochten we ook nog Koen Duchesne, Geuens Marc, Caputi Berto, Eric 
Vanderhoeven, Maarten de Wilde, Geuens Theo en Schlechteweg Jonas verwelkomen. Jan 
Jeucken had geen enkele moeite gespaard om met de motorboot en de gehele uitrusting 
naar Lommel-Kolonie af te zakken. Uiteraard zijn wij hem daar zeer dankbaar voor.  
 
De boot werd in eerste instantie op de hoek van de Wateringsstraat te water gelaten. Jos 
Eykens en Henri Leynen zouden van op de boot, onder de deskundige leiding van Jan 
Jeucken, de elektrovisserij op zich nemen. Ondertussen maakten Rigo Ceelen, Guido 
Jansen en de nieuwkomers alles klaar om, een keer terug aan wal,  de gevangen vissen te  
verwerken. Paul Indenhoek en Luc Winters kwamen ook even goeiedag zeggen.  

 
 
De verwachtingen waren hoog 
gespannen. Toch vielen de 
vangsten best tegen. De Grote 
Fossé was helemaal met hoge 
bomen overgroeid. Door het weinig 
binnenvallend licht was er weinig 
plantengroei te bespeuren. De 
beschoeide oevers boden ook 
weinig schuilplaatsen voor de 
aanwezige vissen. Na ongeveer 
300m lag er een boom dwars over 
de beekloop. Daarom moesten we 

Traject 1 

Traject 2 

Traject 3 



rechtsomkeer maken. Ondertussen werd ook de rechteroever afgevist. Dit leverde iets meer 
visjes op. Bij het vissen spong er ineens een dikke snoek (± 75cm) de boot en de visbak in, 
om er dan weer even snel uit te springen en zich uit de ‘vinnen’ te maken. Zoiets geloof 
niemand, maar toch gebeurde het.  

 
Eens terug aan wal, kon het sorteer-, meet- en schrijfwerk beginnen. De boot werd 
ondertussen “getrailerd” om de volgende locatie aan te kunnen doen. De taken werden 
verdeeld. Gelukkig waren we met veel volk wat scheelde bij het sorteerwerk. De resultaten 
waren al bij al niet mis: grote aantallen (kleine) blankvoorn, 13 snoekjes en een paar mooie 
brasems en zeelten. Samen 13 soorten en 1 mooie gevlekte Amerikaanse rivierkreeft.  
 
De toon was gezet voor traject 2. Jan Jeucken moest alle rijkunsten uit de kast halen om de 
boot opwaarts de Grote Fosséstraat te water te laten. Maar het lukte. Met dezelfde werkwijze 
was het de bedoeling om het traject vanaf hier tot aan het kanaal af te werken. Weer een 
omgevallen boom over het water belette dat. Ondertussen werd de linkeroever tot aan deze 
obstructie afgevist. De resultaten waren barslecht om dezelfde opgesomde redenen als bij 
traject 1. Met weinig natuurlijke schuilplaatsen, kraakhelder (ondiep) water en overgroeid met 
hoge bomen kon je weinig anders verwachten.  
 
De rechteroever zag er beter uit. Door de overhangende braamstruwelen, soms wel om en 
bij 1m, werden de verwachtingen iets hoger ingeschat. Ook dat viel niet echt mee. Buiten 
een drietal kleine stroken gerekend, was het daar scheppen geblazen. Zo op het eerste zicht 
allemaal blankvoorns, maar dat moest blijken bij het sorteren. Terug aan de kant, stond alles 
klaar.  

 
Zeelt - mannetje Dikke baars 



Guido Jansen had ondertussen de “catering” verzorgd. Voor alle aanwezigen was er lekkere 
vissoep, bruin brood met kaas, pudding en voor de liefhebbers zelfs nog koek, frisdrank en/of 
een pintje. Ik kan je verzekeren dat dat smaakte.  

 
Jan Jeucken maakte de boot proper. De rest van het team verdeelde zich in twee groepjes 
om alle vis naar goede gewoonte te verwerken. 11 soorten met het overgrote deel aan 
blankvoorns werden ter meting op de meetplank aangeboden. Alles werd netjes genoteerd 
en naderhand met de nodige zorg teruggezet.  
 
Met wat hulp werd de boot terug op de trailer gezet en nam Jan Jeucken afscheid. Bij deze 
wil ik hem in naam van LIKONA en de Vissenwerkgroep van harte bedanken. Zonder hem 
zou dit niet gekund hebben. Wij weten wel dat hij graag naar Belgisch Limburg afzakt, maar 
je moet het nog doen ook. Klasse Jan en tot de volgende. 

 
Tijdens de afvissing werden er ook foto’s gemaakt. Met het slechte weer was dit geen 
sinecure. Bedankt Guido Jansen en Caputi Roberto, ook voor het doorsturen ervan. Theo, 
Marc en nog een paar van de andere deelnemers hielden het hierna voor bekeken. Bedankt 
mannen. 
 
 

Zwartbekgrondel Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft 



Rigo Ceelen, Henri Leynen, Jos Eykens en Guido Jansen visten met de ondersteuning van 
de vrijwilligers op de kant nog een 25m traject af, stroomafwaarts de bodemval aan de brug 
van de Grote Fosséstraat. Dat gebeurde met het draagbaar elektroapparaat. Dat leverde nog 
7 soorten, zonder nieuwigheden, op. Ook deze  werden nog netjes “verwerkt” en teruggezet. 
 
Samengevat was het ondanks het barslechte weer uiteindelijk nog een mooie visdag. De 
resultaten vind je in de afgebeelde tabel. De enthousiaste nieuwkomers waren zeker een 
pluspunt. Hopelijk blijft het niet bij deze ene keer. Alleszins hebben we afgesproken iedereen 
op de hoogte te houden van alle activiteiten van de Vissenwerkgroep, zodat ze mee kunnen 
instappen als het hen uitkomt. We kunnen jullie zeker gebruiken. Toch wil ik nog meegeven 
dat de vangsten en de manier van werken van vandaag zeker niet representatief zijn voor al 
onze andere activiteiten, integendeel.  
 
Met speciale dank aan Guido Jansen, Jan Jeucken en Luc Steegmans, ben ik een fiere 
voorzitter. Aan alle medewerkers bedankt voor jullie inzet en interesse.  
 
Voor de LIKONA-Vissenwerkgroep, 
Jos Eykens 
Voorzitter/verslaggever 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marmergrondel 



  Traject 1 – 300m Traject 2 – 500m Traject 3 – 25m 

1 Alver 69 1 5 

2 Baars  15 49  

3 Blankvoorn 262 414 41 

4 Brasem  2   

5 Kolblei 1 1  

6 Marmergrondel 2 7 2 

7 Pos 2 6  

8 Rietvoorn 4 2 2 

9 Riviergrondel  27  2 

10 Schubkarper  1  

11 Snoek 13 3 1 

12 Vetje 4   

13 Zeelt 2   

14 Zonnebaars  8 5 2 

15 Zwartbekgrondel  7  

 

Parameters pH Temperatuur Geleidbaarheid 

Traject 1 7,52 17,0°C 572μS/cm 

Traject 2 7,70 17,2°C 554μS/cm 

 

  
 
 
 
  
 
 
 Sfeerfoto 

Vissen op de meetplank 


