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Excursie in de Ackerdijkse plassen  
(Tekst & foto’s: Richard Struijk) 
 
Op zondag 15 juli is een visexcursie in de Ackerdijkse plassen georganiseerd door Jacques Cöp. De Ackerdijkse 
plassen bevinden zich in het veengebied ten zuiden van Delft en zijn in bezit van Vereniging Natuurmonumenten. 
Het gebied staat vooral bekend om zijn rijke broedvogelstand die uit 115 soorten bestaat. Binnen het gebied zijn 
veel oude watergangen aanwezig en een aantal plassen. In het verleden zijn kleine modderkruiper en bittervoorn in 
het gebied aangetroffen en het is niet uit te sluiten dat ook de grote modderkruiper hier voorkomt. Er hebben zes 
mensen deelgenomen aan de excursie.  
 
Nadat de plannen voor de visexcursie waren 
toegelicht vertrokken we, deels lopend, deels 
varend met een door Vereniging 
Natuurmonumenten ter beschikking gesteld 
bootje, richting de eerste vislocatie. Al snel bleek 
dat het die ochtend niet droog zou blijven en 
stak er een stevige storm op. Uit 
veiligheidsoverwegingen is besloten de duur van 
de storm in de schuur van Vereniging 
Natuurmonumenten door te brengen. Om 12.00 
uur werd het weer beter en is de excursie 
vervolgd. Er werd gevist in een grote plas, waar 
het door de steil aflopende oevers lastig vissen 
was. Er werden hier slechts 20 jonge zeelten 
gevangen. Een tweede mogelijke verklaring voor 
dit wat magere resultaat is de aanwezigheid van 
een kolonie aalscholvers op enkele tientallen 
meters afstand. Naast de zeeltjes zijn hier bruine 
kikker, bastaardkikker, gewone pad en kleine 
watersalamander (larven) aangetroffen.  
 
Vervolgens hebben we ons in twee groepjes 
opgesplitst. om slootdelen te bemonsteren. In 
één van de sloten zijn zeelt, baars, ruisvoorn, 
karper en kleine modderkruiper gevangen. De 
sloot had diepere (ca. 1 meter) en ondiepe delen 
en plaatselijk een rijke onderwaterbegroeiing. In 
de andere sloot werd een dode snoek 
aangetroffen en verder enkele juveniele zeelten. 
Daarnaast zijn meerdere larven van groene 
kikkers en veel larven van de kleine 
watersalamander gevangen. 
 

 
Vereniging Natuurmonumenten had een bootje ter  
                                         beschikking gesteld 

 

 
 
 

 
        Tijdens het inventariseren in deze fraaie watergang              
          werden baars, ruisvoorn en kleine modderkruiper  
                                                           aangetroffen 
 
Vervolgens is de westkant van het gebied 
bezocht. Allereerst is hier een ca. 2 meter brede 
sloot bevist. Op de bodem lag een dikke 
modderlaag en er groeide verder opvallend veel 
wieren. De bemonstering leverde in totaal vier 
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vissoorten op, namelijk snoek, ruisvoorn, zeelt 
en kleine modderkruiper. Verder zijn 
meerkikker, larven van groene kikker en larven 
van de kleine watersalamander aangetroffen.  
 

 
         Locatie waar karper, zeelt, kleine modderkruiper  
                en tiendoornige stekelbaars zijn aangetroffen 
 

 
       Kleine modderkruiper 

 
 

Ter afsluiting is een ca. 7 meter brede slot 
geïnventariseerd. In deze sloot groeide veel  
krabbescheer en langs de oever stonden 
meerdere zwanebloemen in bloei. Hier zijn met 
name langs de randen veel kleine 
modderkruipers (15 exemplaren) gevangen, 
waaronder zowel juveniele als adulte 
exemplaren. Ook zijn hier baars en ruisvoorn 
gevangen.  
 

 
  Baars 

 
Tijdens het doorkruisen van het gebied zijn 
enkele smalle slootjes nog bemonsterd. Hierdoor 
kon de tiendoornige stekelbaars als zevende 
vissoort aan het lijstje worden toegevoegd.  
 
Het visplezier en het mooie gebied met haar 
prachtige sloten maakten de moeizame start van 
de dag helemaal goed. 

Leefgebied van kleine modderkruiper, baars en ruisvoorn


