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Excursie Drenthe 
(tekst: E. Brokkelkamp; foto’s: W. Kolvoort) 
 
Waterschap Hunze en Aa’s (Peter Paul Schollema), Staatsbosbeheer (Arjen de Vroome) en stichting RAVON 
hebben zaterdag 29 september een visexcursie gehouden in de omgeving van Gasteren en Grolloo in Drenthe. Op 
deze excursie kwamen 9 geïnteresseerde deelnemers af.  
 
De dag begon op kantoor van Staatsbosbeheer 
Drentsche Aa-Noord in Oudemolen. Onder het 
genot van warme koffie vertelde Peter Paul 
Schollema van waterschap Hunze en Aa’s welke 
locaties die dag geïnventariseerd zouden worden. 
Tevens vertelde hij over de ontwikkelingen die 
zich binnen het gebied en de waterhuishouding 
afspelen. In het stroomdal van het Amerdiep, 
een bovenloop van de Drentsche Aa, is in 2005 
namelijk het herinrichtingsproject Holmers-
Halkenbroek uitgevoerd. Naast de natuurfunctie 
vervult dit gebied ook een waterbergingsfunctie. 
Door de herinrichting heeft de beek haar 
natuurlijke karakter gedeeltelijk teruggekregen. 
 
De eerste locatie lag ver stroomopwaarts in het 
Amerdiep en was de meest bovenstroomse van 
de dag. Het Amerdiep vormt  hier een langzaam 
stromende, rijk begroeide beek met glooiende 
oevers. De beek is hier door ijzerrijk water vrij 
troebel. Aan soorten bleek de beek niet rijk te 
zijn. We hebben twee vissoorten waargenomen, 
namelijk bermpje en tiendoornige stekelbaars. 
Zij kwamen echter wel in grote getale voor!   
 
De tweede locatie was bij de meest 
stroomopwaartse stuw. Deze stuw vormt een 
barrière voor vissen benedenstrooms van deze 
stuw en het meest bovenstroomse gedeelte van 
de beek waar we eerder deze dag hebben gevist. 
Op deze locatie vingen we in vergelijking met de 
eerste locatie één nieuwe soort, namelijk de 
snoek. 
 
De derde locatie, het Oudemolensche Diep, ligt 
naast het staatsbosbeheer kantoor Drentsche 
Aa-Noord in Oudemolen. Ongeveer 15 kilo-
meter stroomopwaarts is dit nog het Amerdiep. 
Stroomafwaarts ondergaat de beek meerdere 
naamswisselingen, namelijk Deurzerdiep, 
Loonerdiep, Taarlosche Diep, Oudemolensche 
Diep en uiteindelijk de Drentsche Aa. In het 
Oudenmolensche Diep vingen we maar liefst 9 
vissoorten. De meest spectaculaire vangst was 
een onlangs gemetamorfoseerde rivierprik dus 
met ogen! Daarnaast hebben we ook 3 larven 
van deze soort gevangen. Voor velen was dit de 
eerste keer dat ze een rivierprik in levende lijve 
zagen. Daarnaast werden ongeveer 200 kleine 
modderkruipers gevangen. Het vetje, als  

 
kwetsbaar opgenomen op de Rode Lijst, is ook 
gevangen. Verder zijn verschillende algemenere 
soorten gevangen zoals blankvoorn, pos, baars, 
bermpje en riviergrondel. Ondanks het slechte 
weer was het een zeer geslaagde dag!          
 

 
                                Pas gemetamorfoseerde rivierprik 
 

 
                Larve van rivierprik 
 
Locatie Soort Aantal
1 bermpje 100 
1 tiendoornige stekelbaars 20 
2 snoek 3 
2 bermpje 4 
2 tiendoornige stekelbaars 1 
3 baars 12 
3 blankvoorn 20 
3 pos 2 
3 kleine modderkruiper 200 
3 paling 2 
3 rivierprik 4 
3 vetje 1 
3 riviergrondel 10 
3 bermpje 50 
 Totaal 429 


