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Vissen in Friesland 
(Tekst: E. Brokkelkamp; Foto’s J. Hofstra tenzij anders vermeld) 
 
Zaterdag 15 september stond er een visexcursie in het verre noorden op het programma. Veel gebieden in Friesland 
waar vroeger beschermde vissoorten als de kleine modderkruiper, grote modderkruiper, bittervoorn en de 
rivierdonderpad werden aangetroffen, zijn recentelijk niet meer onderzocht.  
 
De excursie werd georganiseerd door John Melis 
van de WARF (Werkgroep Amfibieën en 
Reptielen Friesland) en de Stichting RAVON. Er 
waren in totaal 15 deelnemers. De excursie vond 
plaats in het weidevogelgebied de Fennen, 
vlakbij het plaatsje Gorredijk. Het vissen trok 
veel aandacht van geïnteresseerde omwonenden, 
natuurliefhebbers en zelfs de lokale pers.  
 
De eerste bezochte plek was een vaart met een 
goed begroeide oever. Dergelijke oeverzones 
bieden prima omstandigheden voor vissen. Dit 
bleek ook uit de vangsten. Binnen korte tijd 
werden soorten als de kleine modderkruiper, 
bittervoorn en het vetje gevangen. Van het vetje, 
een scholenvis, werden 20 exemplaren gevangen. 
Hiernaast werden algemenere soorten als 
blankvoorn, kolblei, brasem, snoek, zeelt en 
baars gevangen. Met name baars kwam in grote 
aantallen voor. Ook werd een aantal amfibieën 
aangetroffen, namelijk gewone pad, kleine 
watersalamander (larve), meerkikker, bruine 
kikker, bastaardkikker. 
 
De grote modderkruiper, waar iedereen op had 
gehoopt, werd iets verderop in een smalle 
modderige sloot gevangen. Jelle Hofstra had de 
grote modderkruiper hier al eerder 
waargenomen. Een aantal excursiedeelnemers 
had deze vissoort nog niet eerder in levende lijve 
gezien, hetgeen de vangst extra leuk maakte. In 
totaal wisten we drie grote modderkruipers te 
vangen: twee kleinere van 5 tot 7 cm. en één van 
15 cm. 
 
Op de volgende vislocatie werd kleine 
modderkruipers, tiendoornige stekelbaars,  
riviergrondel en vetje gevangen. Ook bleek hier 
zeelt, baars en tiendoornige stekelbaars voor te 
komen.  
Tot slot werd een zeer brede watergang met een 
uitbundige krabbescheervegetatie geïnventari-
seerd. Dit bleek een goede afsluiting te zijn, 
omdat een dikke paling van maar liefst 75 cm 
werd gevangen! Waarschijnlijk betrof het een 
‘schier’ paling die dus richting de zee trekt. Ook 
werden op deze locatie vetje, zeelt, kleine 
modderkruipers, baars en kolblei gevangen. 
 

 
                                            Paling (Foto: J. Janse) 

 

 
    Oevervegetaties vormen vaak  zeer geschikte vislocaties 
 

 
                     Grote modderkruiper 
 

 
 
Zelfs de pers (midden) was aanwezig
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    Start van de excursie…. 

 

  
                           En dan vissen… 

 

 
                        vissen....

 

 
             en nog eens vissen 

 

  
                              Vervolgens de vangst bekijken… 
 

 
                                                      determineren…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locatie 

grote m
odderkruiper 

kleine m
odderkruiper 

zeelt 

snoek 

baars 

kolblei 

vetje 

brasem
 

blankvoorn 

rietvoorn 

bittervoorn 

paling 

riviergrondel 

tiendoornige stekelbaars 

T
otaal aan

tal soorten
 

Nieuwe Vaart  5 3  28 4 20 1 4 1 6    9 

zijsloot langs Alde Ie 3 35 1 2 1          5 

Alde Ie  1 1  4  30      1 1 6 

zijvaart Nieuwe Vaart  10 4  3 1 1  5   1   7 

Totaal 5 51 9 2 36 5 51 1 9 1 6 1 1 1  


