Dommelse beekprik in opmars?
In Noord-Brabant hebben beekprikken tot nu toe bekende
paaiplekken in de Dommel bij Veldhoven, Keersop en Beekloop.
De grootste populatie komt voor in de Keersop. Dit is de
enige populatie die de kanalisatie en verslechtering van de
waterkwaliteit in de jaren ‘50 tot ‘80 overleefd heeft. Maar
de laatste jaren lijkt de beekprik bezig met een opmars in de
Dommel. Werd de vissoort tijdens een visstandonderzoek in
het voorjaar van 2011 alleen nog aangetroﬀen nabij knooppunt
De Hogt, ten zuiden van Eindhoven, dit voorjaar werden er
tijdens onderzoek door Arcadis drie volwassen beekprikken
aangetroﬀen bij de Hooydonkse Molen.
Het onderzoek was gericht op de werking van de vispassage bij

de Hooydonkse Molen. De nieuwe vindplaats is maar liefst 15
kilometer benedenstrooms van de plek waar ze in 2011 gevangen
zijn. Het is dan ook een grote verassing om de beekprikken zo
ver benedenstrooms van Eindhoven nog aan te treﬀen. Zijn
er toch nog geschikte paaiplekken voor de beekprik nabij de
Hooydonksche molen of ondernamen deze volwassen dieren
hun trek door Eindhoven naar de bekende paaiplekken? Dit blijft
nog een raadsel…
Mark Scheepens (Waterschap De Dommel) Wilco de Bruijne
(ARCADIS) Mark van Heukelum (ARCADIS) Phillip van de Ven
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Verspreiding van beekprik
in Noord-Brabant. (Bron:
Vissenatlas Noord-Brabant)

Droge prik
Het is 28 augustus 2009, midden op een
zonnige dag. Tijdens het vliegvissen op
de Nederrijn ter hoogte van Meinerswijk
zie ik wat kriebelen in het ondiepe water
De genoemde rivierprik die zichzelf op de kant probeert te zwemmen.
tussen 2 kribben. Iets dat zijn uiterste
(Foto: David Vertegaal)
best doet om het droge op te komen.
Even later is het zo ver en ligt het visje/
het wel beter weten. Ik maak nog een foto want ik wil toch
aaltje/prikje (?) van circa 4 cm op het zand. Ik denk: dat
wel graag weten wat het is. Inmiddels is duidelijk dat het om
kan nooit de bedoeling zijn, en de komende minuten
een rivierprikje gaat.
houden we elkaar lekker bezig. Ik zet het diertje terug in
het water, en het diertje zwemt zich weer droog. Op een
David Vertegaal
gegeven moment geef ik het maar op, moeder natuur zal
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