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Sinds de tweede helft van de 20e eeuw is de grote 
modderkruiper, sterk achteruitgegaan. De afgelopen tien jaar 
heeft RAVON veel onderzoek gedaan naar de levenswijze van 
deze bijzondere soort.

Door grote modderkruipers met zendertjes te volgen 
en te experimenteren met verschillende beheer- en 
inrichtingsmaatregelen is veel kennis opgedaan over hoe de 
leefgebieden hersteld kunnen worden. Een deel van de sleutel 
tot succes ligt in het herstel van de voortplantingsgebieden. 

Jan Pepping
3 maart 2018 is Jan 
Pepping uit Gorssel 
overleden. Jan was in 
2005 de oprichter en 
ploegleider van Stichting 
Visserijkundig Onderzoek 
Oost-Nederland. Een 
stichting die met 
vrijwilligers visonderzoek 
uitvoert voor Waterschap 
Vallei en Veluwe en 
Groot Salland. 5 januari 
2018 ontving Jan Pepping 
nog de zilveren erespeld 
voor zijn 12,5 jarig 
jubileum uit handen van 
J. Telleman, de voorzitter 
van Sportvisserij Oost-
Nederland. 

Jan was ook betrokken bij de onderzoeken die RAVON 
uitvoerde naar vissen voor de Vissenatlas Overijssel en 
vismigratieonderzoek tussen de IJssel en de Voorsterbeek. Hij 
was de regelaar van de Stichting, met veel kennis en inzet voor 
alles wat betrekking had op vissen. Hij kreeg veel waardering 
voor zijn persoonlijke betrokkenheid met zijn vrijwilligers. 
We missen hem.

Hans van Til
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Foto Jan Pepping?

Grote modderkruiperfilm
Sleutels voor herstel van een mysterieuze moerasbewoner 

In Memoriam
Stephan Loosveld
21 februari 2018 is Stephan Loosveld uit Rosmalen op 55-jarige 
leeftijd na een kort ziekbed overleden. Vlak voor zijn overlijden 
belde hij nog met het RAVON-kantoor om ons te bedanken 
voor alle mooie natuuractiviteiten. Want jarenlang bezocht 
Stephan vele RAVON-excursies, Hemelvaartweekenden en 
Vissenweekenden. Een bekende dus voor vele vrijwilligers. We 
zullen zijn inzet en betrokkenheid zeer gaan missen.

Kris Joosten

In het filmpje wordt uit de doeken gedaan welke maatregelen 
natuur- en waterbeheerders kunnen nemen om het deze 
oer Nederlandse moerasbewoner weer naar zijn zin te 
maken. Binnen Noord-Brabant is reeds gestart met deze 
inrichtingsmaatregelen. Hoe doen we dat? Bekijk het in de korte 
film op ons RAVON YouTube-kanaal. Snelle link:
www.tinyurl.com/repamvis

Arthur de Bruin
RAVON

Jan tijdens een vistrip in Alaska. 
(Foto: Hans van Til)

Stephan kijkt tijdens de visexcursie Beerze op 6 september 
2009 toe vanaf de brug (4e van links). (Foto: Arnold van 
Rijsewijk)


