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De record blauwneus gevangen door Kees Uittenbogaard. 

(Foto: Kees Uittenbogaard)
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Record blauwneus gevangen

Willie van Emmerik, Sportvisserij Nederland

Deze zomer werd met de hengel een blauwneus (Vimba vimba) van 48 
cm gevangen op de Waal. Dit is een nieuw Nederlands record. Voorheen 
werd deze soort sporadisch aangetroffen in de Rijn en de Maas, maar 
de laatste jaren lijkt de soort aan een opmars bezig in de grote rivieren.

Volwassen blauwneuzen hebben een vrij puntige, vlezige, grijze neus en 
een onderstandige bek. De kleur van de rug is blauw-grijs. Een jonge 
blauwneus is makkelijk te verwarren met een jonge serpeling of sneep, 
maar heeft een beduidend langere anaalvin met 20-25 vinstralen.

De blauwneus komt van oorsprong voor in rivieren in Midden- en Oost-
Europa. De soort is in 1989 voor het eerst in Nederland aangetroffen. 
Waarschijnlijk is hij hier terechtgekomen door het Main-Donaukanaal, 
of door uitzettingen. Deze exoot lijkt niet echt een bedreiging te vormen 
voor inheemse vissoorten.

Wij vragen eenieder vangsten en waarnemingen van blauwneuzen en andere exoten te melden op 
mijnvismaat.nl, waarneming.nl of telmee.nl.

Corrigendum: Zwartbekgrondel was marmergrondel
Willie van Emmerik, Sportvisserij Nederland

In de Kijk op Exoten 31 is een artikel geplaatst over de soms optredende vroege geslachtsrijpheid van mannetjes van 

de zwartbekgrondel. Het artikel klopt, maar de foto die bij het artikel geplaatst stond, toont een marmergrondel en geen 

zwartbekgrondel. Er werd dus een geslachtsrijpe marmergrondel van 5 cm gevangen in de Linge. Voor de marmergrondel geldt 

over het algemeen dat deze geslachtsrijp wordt bij een lengte van 5,5 cm (Spikmans et al., 2010), dus dit geval is niet bijzonder.

Spikmans, F., N. van Kessel, M. Dorenbosch, J. Kranenbarg, J. Bosveld & R. Leuven, 2010. Plaag Risico Analyses van tien exotische vissoorten in Nederland. 
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