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Na het lezen van een artikel van Arthur de Bruin (RAVON) 
en Matthijs de Vos (Waterschap Rijn en IJssel) met als titel 
‘Onder water bruist een verborgen wereld’ op 30 augustus 
jl. in het Reformatorisch Dagblad-magazine stuurde Rien de 
Keijzer ons het volgende spannende verhaal.

‘In uw artikel schreef u dat snoeken echt individuen met karakter 
zijn. Van sommige snoeken denk je: nou, straks valt-ie me nog 
aan. In de zomer van 2016 ben ik dus aangevallen door een grote 
snoek.

Ik was in de rivier De Linge tussen Gellicum en Asperen aan het 
zwemmen. Ongeveer 2,5 meter uit de kant werd ik door een 
grote snoek in mijn hand gebeten. Dat was wel even schrikken. 
Ik denk dat hij mijn trouwring heeft gezien en daarnaar hapte. Ik 

heb mijn hand uit zijn bek getrokken en daarbij mijn hand open 
gehaald (zie foto). Hoe lang hij was heb ik niet kunnen zien, maar 
wel dat hij een grote kop had.’

Op het Nationaal Park Veluwezoom worden de verschillende 
wateren (vijvers, poelen ed.) al bijna 30 jaar geïnventariseerd op 
onder andere “onze” doelsoorten. In de vijvers op de landgoederen 
worden meestal algemene soorten zoals gewone pad, bruine kikker 
en kleine watersalamander aangetroffen en soms driedoornige 
stekelbaars. In enkele wateren is in het verleden karper, zeelt, 
rietvoorn, baars en snoek uitgezet. De laatste jaren neemt het aantal 
waarnemingen van groene kikkers toe (alle gevangen dieren zijn tot 
nu toe als bastaardkikker gedetermineerd), vermoedelijk zijn deze 
ook uitgezet of uitgezwermd vanuit tuinvijvers. 

Goudvissen
De Alpenwatersalamanders op landgoed Heuven in Rheden in 
twee middels een overloopbuis verbonden (bron-) bosvijvers, 
zijn met zekerheid uitgezet. In het verleden zijn hier ook al wat 
waterplanten geïntroduceerd, waarvan het watervorkje, samen 
met eendenkroos in de zomer een dikke groene laag vormt. 
Vis is hier nooit aangetroffen, tot half april van dit jaar in de 
“bovenste” van de twee vijvers vier goudvissen van ongeveer 15 
cm groot werden gezien. Natuurlijk werd dit bij de beheerder 
(Natuurmonumenten) gemeld, maar een gezamenlijke vangactie 
kon nog niet worden ingezet. Omdat de vissen zich steeds op 
dezelfde (zonnige) plek ophielden, werd een week later door mij 
gepoogd ze te vangen. Met het schepnet bleek het echter een 
onmogelijke opgave om ook maar in de buurt te komen en ook 
met een kruisnet lukte het niet. 
Half juni liep ik weer eens om de vijver en zag daar aan de 

overkant een blauwe reiger opvliegen, deze ging een paar meter 
verderop aan de rand van de vijver, die inmiddels bedekt was met 
een laag kroos en watervorkje, staan. In eerste instantie was ik 
hier niet zo blij mee omdat deze vogel natuurlijk ook wel eens een 
ringslang pakt. Maar toen ik een tijdje later langs de kant waar de 
reiger was neergestreken terugliep veranderde mijn mening. De 
vogel stond met een dikke goudvis in de bek langs de oever. Omdat 
ik te dicht naderde en ook andere mensen belangstelling voor het 
tafereel hadden, liet hij de dode goudvis vallen. In deze tijd helaas 
geen ringslangen gezien. Ik hoop dan ook dat de blauwe reiger 
de goudvissen inmiddels heeft opgeruimd en dan niet verder op 
jacht gaat op deze plek én natuurlijk dat de goudvissen niet voor 
nageslacht hebben gezorgd. In dat geval moeten we toch wat 
grover materiaal inzetten om deze exoot weg te vangen.
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Goudvis in Heienbeek
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Soms zijn blauwe reigers wel aardig!
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