
IN HET VEERSE MEER
De zwarte grondel (Gobius niger, Linnaeus,

1758) is in Nederland voor het eerst waar-

genomen in 1964 in het Veerse Meer 

(Vaas, 1964). De aanvankelijk zeldzame

soort vestigde zich daar blijvend en nam

sterk toe. Dit was af te leiden uit de talrijke

vangsten in de daarop volgende jaren

(Vaas, 1975). Vervolgens is het kanaal dat

het Veerse Meer met de Westerschelde ver-

bindt, gekoloniseerd. 

De zwarte grondel is bekend van de Noord-

oostelijke Atlantische oceaan, de Noordzee

en de Oostzee, en langs de Nederlandse

kust alleen in Zuidwest-Nederland (De

Groot, 1972). Door de voor de zwarte gron-

del waarschijnlijk ideale omstandigheden

in het Veerse Meer groeide de populatie

snel, maar breidde zich niet verder noord-

waarts uit langs de Nederlandse kust.

Duikers die heden ten dage de fauna in het

Veerse Meer bestuderen, melden dat de

zwarte grondel snel in aantal afneemt door

de verzoeting van het water (mondelinge

mededeling, R. Lipmann, 2006).

IN HET AMSTERDAMSE IJ
Op 22 mei 2006 treft beroepsvisser

P. Ruyter een 'afwijkende' grondel aan in

zijn fuiken die in het IJ staan. Het visje van

tien centimeter lang is eenvoudig te deter-

mineren als zwarte grondel. Snel volgen er

meer vangsten in de westelijke havens en

de aantallen lopen op tot tientallen.

Tegelijkertijd komt er na het tonen van

deze nieuwe soort op de lokale televisie

een melding binnen van de eerste hengel-

vangst in het Noordzeekanaal. Het betreft

volwassen exemplaren, in lengte variërend

van tien tot veertien centimeter. Nader

onderzoek van het ondiepe en op veel

plaatsen kraanheldere water in de oeverzone

brengt aan het licht dat er naast steurkrab-

ben, kleine platvisjes en krabbetjes overal

kleine grondels op de bodem scharrelen.

Met een schepnetje vangen we enkele

kleine zwarte grondels van twee tot drie

centimeter, maar we zien nog grote aantal-

len kleinere exemplaren. Met het oog zijn

ook grotere zwarte grondels te zien. Deze

vissen laten zich eenvoudig vangen aan

een licht snoertje met op het weerhaakloze

haakje een klein wormpje. Het wemelt

overal van de zwarte grondels. Deze soort

is dus niet alleen in Amsterdam gearriveerd,

maar heeft zich daar ook massaal voort-

geplant. Dat is een aanwinst in het ecosys-

teem van de toch al rijke brakwater zone in

de plaatselijk met trompetkalkkokerworm

overwoekerde breuksteen oevers. 

VAN ZEELAND NAAR AMSTERDAM
Hoe zal de sprong noordwaarts gemaakt

zijn? Het meest voor de hand liggend lijkt

de hypothese dat visbroed van de zwarte

grondel, dat van drie millimeter tot negen

millimeter pelagisch leeft (Muus et al,

1999), vanuit de Zeeuwse wateren met de

noordwaarts lopende kuststroom is mee-

gevoerd naar het eerste geschikte biotoop

langs de kust, de pier van IJmuiden. Hier

bevindt zich onder water het door grondels

gewenste rotslandschap waarin ze veilig

kunnen opgroeien tot volwassen exempla-

ren. Met het schutten van de schepen zijn

volwassen exemplaren enige jaren geleden

het Noordzeekanaal binnen gedrongen en

troffen daar de ideale omstandigheden

aan: een rotsig onderwater biotoop van

tientallen kilometers lang met volop schuil

mogelijkheden, veel voedsel en gradiënten

van zout, brak naar zoet water. 

Het is een maar theorie. Feit blijft dat

Groot-Amsterdam weer een nieuwe vissoort

rijker is en dat deze soort zich inmiddels

met tienduizenden exemplaren heeft

gevestigd in het Noordzeekanaal, de weste-

lijke havens en het IJ, in de brakke schat-

kamer van Amsterdam. Er verschijnen

meer soorten dan er verdwijnen. Hiermee

is nogmaals bevestigd dat de stad onbe-

doeld wijkplaats is voor nieuwe soorten. 
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De zwarte grondel kwam in Nederland tot voor kort alleen voor in de Zeeuwse wate-
ren. In 2006 vonden we deze kleine bodemvis in de Amsterdamse havens. De meest
waarschijnlijke route van Zeeland naar het IJ is die via de noordwaarts lopende kust-
stroom en de sluizen van IJmuiden. Amsterdam is weer een vissoort rijker!

Nieuwe vissoort in Amsterdam

De zwarte grondel duikt op

De zwarte grondel wordt nu ook in het IJ gevangen. FOTO: MARTIN MELCHERS.


