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Snelle kolonisatie door de kleine modderkruiper 
Tekst & foto’s: H. Erkelens (Visserijbedrijf ERMO) 
  
In verband met geplande baggerwerkzaamheden van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR, gemeente 
Rotterdam) heeft visserijbedrijf ERMO in 2008 de opdracht gekregen een watergang aan de Wollefoppenweg  in 
Zevenhuizen af te vissen. Tijdens de afvisseing, die electrisch is uitgevoerd, werd een groot aantal kleine 
modderkruipers aangetroffen. 
 
De watergang was ca. drie jaar daarvoor 
aangelegd en was aan weerszijden beschoeid.  
De totale lengte bedroeg ongeveer 800 meter en 
begroeiing ontbrak grotendeels, op enkele 
plukken hoornblad na. Om de doorstroming te 
verbeteren, moest de watergang worden 
uitgebaggerd.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tijdens de afvissing werden snoek, zeelt, voorn, 
karper en kleine modderkruiper gevangen. Van 
de kleine modderkruiper werden in totaal 67 
exemplaren aangetroffen. Dit duidt op een vrij 
snelle kolonisatie van de slechts drie jaar oude 
watergang. 

 
Eindrapport Verspreidingsonderzoek vissen 2007  
Tekst: J. Kranenbarg 
 
Het eindrapport verspreidingsonderzoek vissen 2007 is te downloaden op de RAVON website. In dit rapport 
wordt de verspreiding van de beleidsrelevante beek- en poldervissen in Nederland beschreven. Bij deze willen wij alle 
vrijwilligers die hebben meegeholpen met het verzamelen van de gegevens nogmaals hartelijk bedanken.  
 
Het streven van het verspreidingsonderzoek 
vissen is om in de periode 2007-2012 het 
verspreidingsbeeld van de doelsoorten: beekprik, 
rivierdonderpad, elrits, gestippelde alver, kleine 
modderkruiper, grote modderkruiper en 
bittervoorn compleet te krijgen. Vanaf 2008 
wordt ook het bermpje meegenomen. Het 
rapport geeft een overzicht van het 
verspreidingsgebied van de doelsoorten op 10 x 
10 en op 1 x 1 kilometerhokniveau sinds 1980. 
Hierbij is aangegeven in welke periode (1980-
1997, 1998-2002 en 2003-2007) de soort voor 
het laatst is aangetroffen. Voor de beeksoorten 
blijkt het verspreidingsbeeld behoorlijk 

compleet. Voor de poldersoorten, en met name 
de grote modderkruiper, is er nog veel werk te 
verzetten. Meer 
informatie over 
het verspreidings-
onderzoek vissen 
en de wijze 
waarop je hier een 
bijdrage aan kunt 
leveren is te 
vinden op de 
RAVON-website. 

 
 

In deze watergang werden veel kleine modderkruipers  
                                                      aangetroffen 

Gedeelte van het totaal aantal aangetroffen kleine  modderkruipers         


