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De Groene Grens
Excursieverslag

Op zaterdag 4 mei is RAVON, in samenwerking met
Stichting Mooi Binnenveld, op bezoek geweest bij het
natuurontwikkelingsgebied De Groene Grens, gelegen tussen
Ede en Veenendaal.
In de ruimere omgeving (De Hel, Blauwe Hel, Binnenveldse
Hooilanden en stroomgebied van De Grift) is de aanwezigheid
van grote modderkruiper bekend. Veelal gaat het om
kleine relictpopulaties, achtergebleven na het beteugelen
van de vroegere overstromingsvlakten. In het gebied zijn
veel werkzaamheden gepland. Het gaat onder meer om
woningbouw aan de kant van Veenendaal, gecombineerd met
natuurontwikkeling bij de Groene Grens, en herinrichting van
300 hectare natuurgebied in de Binnenveldse Hooilanden.
De Groene Grens bestaat uit meerdere deelgebieden, waarvan
het noordelijk en zuidelijk deel tussen 2012 en 2015 zijn ingericht.
Op korte termijn wordt ook het middendeel ingericht. Uit de

omgeving zijn naast grote modderkruiper ook bittervoorn,
kleine modderkruiper, poelkikker en heikikker bekend. Vanuit
het onderzoeksgebied waren nog geen waarnemingen van grote
modderkruiper bekend in de NDFF, maar er gingen wel verhalen
rond dat de soort er zou voorkomen.
Gewapend met schepnetten en waadpakken, verzamelden
ongeveer 10 fanatiekelingen zich om 10.00 uur bij het zuidelijk
deel van het plangebied, waar de Nieuwe Wetering van oost
naar west door het gebied loopt. Hier vingen we een aantal
riviergrondels, bittervoorns, kleine modderkruipers, larven van
gewone pad en jonge snoek. Langs een kleine overstort in een
diepere put werden nog eens veel bittervoorns en een aantal
marmer- en zwartbekgrondels gevangen. De potentie voor grote
modderkruiper was gezien de beperkte mate van verlanding
en nog weinige submerse vegetatie beperkt, maar enkele jaren
rijping zal de geschiktheid zeker ten goede komen.
Vervolgens verplaatsen we ons naar het noordelijk
onderzoeksgebied, waar een oude watergang ons nieuwe
doelwit was. Al vrij snel vingen we hier een subadulte grote
modderkruiper van zo’n 8 cm; een dier dat vorig jaar geboren
is. Met hernieuwde moed werd er verder geschept, tot er
uiteindelijk 16 grote modderkruipers gevangen waren, allemaal
van dezelfde lengteklasse. Grotere dieren zijn helaas niet
gevangen, dus het is mogelijk dat de gevangen dieren zijn
uitgespoeld van een traject verder stroomopwaarts.
Al met al een geslaagde excursie, die in één keer de grote
modderkruiper in dit deelgebied op de kaart heeft gezet. Met
de herinrichting kan er dan rekening gehouden worden met
de soort, zodat hier hopelijk in de toekomst een robuustere
populatie ontstaat.
Rémon ter Harmsel

Excursiedeelnemers in actie in het noordelijk deelgebied
van De Groene Grens. (Foto: Rémon ter Harmsel )
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Met één excursie is de grote modderkruiper in het
noordelijk deelgebied van De Groene Grens weer op de
kaart gezet. (Foto: Thomas Kroon)

