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Uit de oude doos: Het monster van sluis 7
Tekst: H. Waning Vos
Foto & Bron: Mv. van Faasen (Lutten)
Zondag 10 augustus 1923
“Tijdens het drinken van een kopje thee wordt
het gezin van de sluiswachter van Wilpe
opgeschrikt door hoog opspattend water in de
schutkolk. Iedereen rende direct naar buiten en
zag een grote monsterachtige vis heen en weer
zwemmen. Al gauw kwamen er meer mensen
kijken wat er aan de hand was. Na kort overleg
werd besloten om de vis op
het droge te halen. Visser Tuin
werd gewaarschuwd die kort
daarna met enkele netten ter
plaatse was. Ondertussen had
bruggenbouwer Huisman zijn
jachtgeweer
gehaald.
Sluiswachter Wilpe liet het
water in de sluiskolk zakken en
met behulp van netten werd de
vis in een hoek gedreven
waarna
het
dier
werd
doodgeschoten. Vijf sterke
mannen tilden de vis op het
droge. Eenmaal op de wal
bleek de vis, een steur, ruim 3

meter lang te zijn met een gewicht van ± 400
pond. Om het dier tijdelijk te conserveren werd
hij in een grote kist met ijs van de plaatselijke
ijsfabriek uit Dedemsvaart gelegd. Met de steur
werden vervolgens markten en scholen afgegaan
zodat mensen hem tegen betaling konden
aanschouwen.”

Opsporing verzocht: grote modderkruiper
Tekst: A. de Bruin
Foto: P. van Hoof
De grote modderkruiper is een echte habitat
specialist. Naast een slangachtig lichaam
waarmee de vis makkelijk door dichte
moerasvegetatie kan zwemmen, en in de
modderlaag kan kruipen, kan de grote
modderkruiper lucht in de darmen opslaan en
via de huid ademhalen. Deze eigenschappen
stellen de grote modderkruiper in staat om lage
waterstanden waaronder periodieke droogval en
lage zuurstofconcentraties te overleven.
Eeuwenlang kwam deze soort algemeen voor in
Nederland. In de tweede helft van de 20e eeuw
lijkt de soort met name ten gevolge van het
intensiveren van de landbouw sterk te zijn
afgenomen. Door zijn verborgen levenswijze is
de grote modderkruiper een soort die lastig waar
te nemen is. Er duiken echter nog regelmatig
nieuwe waarnemingen van deze bijzondere soort
op en waarschijnlijk zijn er nog betrekkelijk veel
nieuwe vindplaatsen
te ontdekken. Hij

wordt vaak aangetroffen is verlandende sloten of
poelen en moerassen met verlandingvegetaties.
Veelal zijn het plekken waar je weinig andere
vissoorten verwacht en meestal ook niet zult
aantreffen. Kansrijke plekken om te zoeken zijn
gebieden
die
tot
de
oorspronkelijke
overstromingsvlakten van rivieren en beken
behoren. Naast bijvoorbeeld oude verlande
rivierarmen zijn ook oude poldersloten in het
agrarisch gebied kansrijk. Nieuwe sloten worden
meestal
niet
bewoond
door
grote
modderkruipers. Voordat je een zoektocht naar
de grote modderkruiper begint kan het lonend
zijn
een
historische
atlas
van
het
onderzoeksgebied te raadplegen. Sloten die 100
jaar geleden al aanwezig waren zijn simpelweg
kansrijker dan nieuwe sloten. Historische kaarten
zijn
ook
online
te
raadplegen
op
www.historiekaart.nl. Kijk voor meer informatie
over het vangen van grote modderkruipers op de
site van het verspreidingsonderzoek vissen.
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