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Wintervissen op de rivierdonderpad in Limburg 
(Tekst: J. Kranenbarg; foto’s: T. Belgers, J. Kranenbarg) 
 
In een eerder nummer van de nieuwsbrief (Jaargang 1(1)) is ingegaan op het recente inzicht dat er zich in 
Nederland twee soorten rivierdonderpad bevinden, namelijk Cottus perifretum (rivierdonderpad) en Cottus 
rhenanus (beekdonderpad). De beekdonderpad is in Nederland zeer zeldzaam en lijkt nog slechts geïsoleerd in 
enkele snelstromende beken voor te komen.  De rivierdonderpad is wijd verspreid en komt over heel Nederland voor 
in zowel stromende als stilstaande wateren.  In de periode 1990-1999, tijdens de inventarisaties voor de vissenatlas 
van de Limburgse beken, kwam de rivierdonderpad veelal alleen in het mondingsgebied van de beken voor. Het 
lijkt erop dat deze soort zich, mede door het opheffen van migratiebarrières, ook verder stroomopwaarts in de beken 
gevestigd heeft. Om de kolonisatiesnelheid en -afstand te onderzoeken zijn in 2007 een aantal excursies 
georganiseerd. Hieronder volgt een verslag van de excursie op 22 december 2007 in het stroomgebied van de 
Tungelroysche beek. De excursie werd georganiseerd door de vissenwerkgroep van het NHGL en RAVON. 
 
Na een week van mistig waterkoud weer begon 
het weekend helder. Onderweg bescheen de zon 
de bevroren weilanden en de witgerijpte bomen.  
Op het verzamelpunt bij de brug over de 
Neerbeek stond ondanks de kou reeds een grote 
groep mensen te wachten. Gezien de grote 
opkomst verdeelden we ons in twee 
groepjes van een man of acht. De eerste 
groep viste in het benedenstroomse 
gedeelte. De tweede groep begaf zich 
naar een drietal trajecten verder 
stroomopwaarts. Het eerste traject dat 
ons groepje beviste leek weinig op te 
leveren. Enkele riviergrondeltjes en wat 
bermpjes wisten we tussen de takken en 
verrotte bladeren vandaan te halen. Toen 
was daar opeens toch een 
rivierdonderpadje. Tot op 6 kilometer 
van de benedenloop bleek er dus in ieder 
geval kolonisatie te hebben 
plaatsgevonden! Ook werden er nog een 
aantal blankvoorntjes, twee snoekjes en 
een zeelt gevangen. Na ons gewarmd te 
hebben aan koffie, soep en de ezeltjes ter 
plaatse vertrokken we naar de volgende 
locatie. In de hier gelegen vistrap was het 
meteen raak. Ook hier zat de 
rivierdonderpad! Er werden negen 
exemplaren gevangen. Alle exemplaren 
waren over de gehele zijlijn ruw zodat 
vastgesteld kon worden dat het hier, net 
als op de vorige locatie, Cottus perifretum 
betrof. Hiernaast werden ook 
blankvoorn, rietvoorn, brasem, en kolblei 
gevangen. Op de laatste locatie die we 
bevisten werden geen 
rivierdonderpadden meer waargenomen. 
Wel werden hier nog bittervoorn, rietvoorn, 

blankvoorn, riviergrondel en de driedoornige- en 
tiendoornige stekelbaars gevangen. 
Lijkt het je leuk om ook eens in Limburg te gaan 
vissen, kijk dan in de visagenda. Dit voorjaar 
wordt er in ieder geval nog één excursie 
georganiseerd. 

 


