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Terug van weggeweest: het bermpje in Friesland 
Tekst: T. Dolstra 
 
Teddy Dolstra, lid van de Werkgroep Vissen Onderzoek Fryslân van de Fryske Feriening foar Fjildbiology 
(FFF), was op 13 juli ’08 aan het schepnetvissen in de bovenloop van het riviertje de Linde ten zuiden van 
Oldeberkoop (205-549) om visgegevens voor het verspreidingsonderzoek vissen te verzamelen. Nadat kleine 
modderkruiper, vetje, riviergrondel, blankvoorn, baars, snoek en tiendoornige stekelbaars waren gevangen werd een 
nog niet eerder waargenomen soort gevangen.  
 
Het was een riviergrondel-achtig visje, maar met 
een duidelijk afwijkend vlekkenpatroon. Het 
bleek om het bermpje (Barbatula barbatula) te 
gaan die vooral in stromend water wordt 
aangetroffen op de hogere zandgronden in oost 
en zuidoost Nederland. Qua biotoop voldoet de 
Linde hier plaatselijk aan en valt de waarneming 
binnen de grove grenzen van het 
verspreidingsgebied van het bermpje binnen 
Nederland. Een tiental meters verder werd er 
nog een tweede exemplaar gevangen. Beide 
dieren waren circa 10 centimeter groot.  
 
Navraag bij RAVON leerde al gauw dat er in het 
verleden slechts één keer een vangst van een 
bermpje in Friesland is geregistreerd. Dit betrof 
een vangst uit 1993 uit kilometerhok 207-549 
met als biotoopomschrijving ‘visvijver’. Binnen 
dit kilometerhok ligt de Bekhofplas, die als 
visvijver wordt gebruikt en als dusdanig een 
stilstaand water is zonder verbinding met andere 
wateren. Daarnaast loopt het riviertje de Linde 
ook door dit kilometerhok.  

 
Op zoek naar meer bermpjes is op 25 juli ’08 de 
bovenloop van de Linde bij de historische 
vindplaats uit 1993 op vis geïnventariseerd. Dit 
leverde een herbevestiging van het bermpje op 
voor dit  kilometerhok. In totaal werden er 12 
exemplaren gevangen. Alle exemplaren waren 
tussen de 3 en 5 cm lang. Begeleidende 
vissoorten waren kleine modderkruiper, pos en 
tiendoornige stekelbaars. Deze vangstlocatie ligt 
2 kilometer  stroomopwaarts ten opzichte van de 
eerste vangstlocatie van de bermpjes. Tussen de 
vangstlocaties ligt een stuw waarvoor een soort 
vistrap is aangelegd. 
 
Op korte termijn zullen de leden van de 
Werkgroep Vissen Onderzoek Fryslân, naast de 
Linde, ook de bovenlopen van de Tjonger en het 
Koningsdiep nader gaan inventariseren met het 
bermpje als doelsoort. Mensen die geïnteresseerd 
zijn en mee willen helpen schepnetvissen kunnen 
zich aanmelden bij de FFF-coördinator John 
Melis (0646-524630 of j.melis14@chello.nl) 
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