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Stenus kiessenwetteri Rosenhauer 

Veel soorten van het geslacht Stenus kunnen zich snel 

over het water bewegen. Ze steken daartoe hun achter· 

lijfspunt in het water en scheiden uit twee anale klieren 

ritmisch een waterafstotende stof af. Door de snelle 

expansie van deze stof over het wateroppervlak worden 

de kevers dan voortgestuwd. Soorten met een dicht bor

stelkleed onder hun tarsen kunnen zo zonder moeite 

enkele meters afleggen. Stenus kiessenwetten kan de 

bolle ruimte onder de dekschilden dienst laten doen als 

luchtreservoir. Hierdoor kunnen ze geruime tijd onder 

water blijven. Daarom moet de vegetatie gedurende lan

gere tijd (15-20 minuten) onder water gedompeld wor

den. Dit is langer dan nodig om andere soorten te ver

zamelen. We konden ze enkel aantreffen te Genk (Bok

rijk) en Zonhoven. In Nederland gevonden op 7 plaat

sen met een vegetatie van veenmos of Wollegras met in 

het totaal 228 exemplaren. Door gericht zoeken kon van 

Stuivenberg op 1 jaar 175 exemplaren vangen, dit is 

ongeveer 8o% van de gekende waarnemingen uit 

Nederland (van Stuiven berg, 1997). In Midden -Europa 

is ze uit elk land gekend, echter van weinig vindplaatsen 

(Horion, 1965). In Scandinavië is ze momenteel gevon

den in Noorwegen en Denemarken, in Zweden is ze 

opgenomen in de keverlijst als te verwachten soort 

(Lundberg, 1995). 

Besluit 

Enkele zeer natte, venige gebieden in Limburg bezitten 

een kenmerkende fauna van kortschildkevers. De soor

ten zijn zeer zeldzaam in België, of zelfs nieuw voor de 

Benelux. Door de specifieke eisen van natte venen en 

oligotroofwater is de oppervlakte hiervan beperkt in elk 

onderzocht gebied tot enkele m2 . De beschreven soor

ten zijn dan ook zeer kwetsbaar. Daar ze na enige oefe

ning, reeds in het veld goed te herkennen zijn, zijn ze 

zeker bruikbaar als toetssoort voor de toestand van deze 

venen. Limburg beschikt nog over enige venige gebie

den die in het kader van deze studie niet bezocht wer

den maar waar we deze bijzondere kortschildkevers nog 

zouden kunnen aantreffen. 
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DE GROTE MODDERKRUIPER 
(M/5GURN/5 F055/L/5): ÉÉN VAN 
DE MERKWAARDIGSTE VISSEN VAN 
LIMBURG 
In samenwerking met de Provinciale V isserijcommissie, de afdeling 

Bos en Groen van AMINAL, het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer 

en de Vissenwerkgroep van LIKONA worden sinds enkele jaren syste

matisch visbestandopnamen uitgevoerd in Limburg. Het voorkomen 

van de Grote modderkruiper in Vlaanderen beperkt z ich tegenwoordig 

bijna tot Limburg. Het is dan ook een soort die onze aandacht ver

dient. 

In Europa komen drie vertegenwoordigers van de fami

lie van de modderkruipers voor, nl. de Kleine modder

kruiper (Cobitis taenia) , het Bermpje (Noemacheilus bar

batula) en de Grote modderkruiper (Misgurnis fossi!is) . 

Deze drie soorten komen voor in Vlaanderen en zij 

worden ook alle drie in Limburg waargenomen. 

Ze genieten in Vlaanderen een volledige bescherming. 

De Kleine modderkruiper is op Vlaams niveau als zeld

zaam te beschouwen, van de Grote modderkruiper zijn 

echter weinig gegevens gekend. Het Bermpje wordt als 

niet bedreigd beschouwd. In de Rode Lijst van bedreig

de en beschermde vissoorten in Nederland wordt de 

Grote modderkruiper als kwetsbaar beschouwd, de Klei

ne modderkruiper en het Bermpje worden in Nederland 

als niet bedreigd gezien. De Grote en de Kleine mod

derkruiper staan vermeld in bijlage 2 van de Europese 

Habitatrichtlijn. De drie soorten worden ook vermeld in 

bijlage 3 van de Conventie van Bern. Bovendien worden 

zij beschermd door de Wet op de Riviervisserij. 

gele en donkerbruine banden. De buik is gelig gekleurd. 

Het lichaam is langwerpig, cilindervormig met een zij

delings afgeplatte staart. De mond is voorzien van tien 

baarddraden, waarvan er vier op de onderlip aanwezig 

zijn. 

Zijn huid- en vooral zijn darmadernhaling, laten toe dat 

de Grote modderkruiper kan overleven in zuurstofarm 

tot zelfs tijdelijk zuurstofloos water. Hij kan zich volledig 

in de modder ingraven en in een soort van "droogteslaap" 

overgaan. Op die manier kunnen extreme temperaturen, 

zuurstoftekorten en droogtes overleefd worden. 

De ei~es worden op waterplanten afgezet Merkwaardig 

zijn ook de larfjes die grote uitwendige kieuwen bezit

ten. Ook zijn snelle groei tijdens zijn eerste groeiperio

de mag als een aanpassing beschouwd worden aan de 
uitzonderlijke levensomstandigheden waarmee deze vis 

soms te maken krijgt. 

Als voedsel staan, zoals voor de Kleine modderkruiper 

en het Bermpje, vooral wormpjes (tubifex), muggenlar

ven en andere insektenlarven, welke op of in de bodem 

leven, op zijn menu. Ook aas en rottende plantendelen 

Levenswijze worden gegeten, evenals viskuit en zelfs het eigen broed 

wordt niet versmaad. 

Gezien zijn levenswijze, zijn uiterlijk en ook zijn zeld- Zeer merkwaardig is ook zijn gedrag bij naderend 

zaarnheid, is de Grote modderkruiper wel één van de onweer. Bij dalende luchtdruk wordt de Grote modder-

meest merkwaardige van onze inheemse vissen. Hij is 

met zijn 30 tot 35 cm de grootste vertegenwoordiger van 

de familie van de Cobitae in Vlaanderen (Figuur I , 2 , S)

De Grote modderkruiper is daarbij nog zeer fraai 

gekleurd, zijn zijflanken zijn horizontaal gestreept met 

kruiper onrustig en begint hij aan het wateroppervlak 

onrustig heen en weer te zwemmen. Omwille van deze 

eigenschap werd hij daarom ook vroeger in een bokaal 

gehouden, en kreeg hij de bijnamen "weeraal" en "don

deraal" mee. 
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Figuu r 1: Gro te modderkruiper 
(foto : Marc Fourie r) 



Figuur 2: Grote 
modd erkrui per. 
(foto: Rol in Verlinde) 

Vissoorten die nogal eens samen met de Grote modder

kruiper worden aangetroffen, zijn Giebel (Carassius 

auratus gibelio) en Zeelt (Tinca tinca). Ook exoten als de 

Amerikaanse hondsvis ( Urnbra pygmaea) en de Bruine 

Amerikaanse dwergmeerval (lctalurus nebulosus) leven 

in het biotoop van de weeraal. Mogelijk treedt er tussen 

deze soorten wel competitie op. 

Het biotoop van de Grote modderkruiper is vooral een 

stilstaand tot langzaam stromend water. Een modderbo

dem waarin liefst nog veel vegetatie aanwezig is, wordt 

geprefereerd. De voorkeur zou zelfs uitgaan naar perio

diek droogvallende wateren, zodanig dat hier weinig 

concurrentie aanwezig is van andere vissen. Oude vis

vijvers en moerassen, afgesneden meanders, afWate

ringsgrachten en gereguleerde waterlopen in de nabij

heid van visvijvers zijn voorkeursystemen. 

Een bedreiging is de onbereikbaarheid van de paaiplaat

sen. Grote modderkruipers kennen immers kleine loca

le migraties. Belangrijk zijn de slijkruimingen die niet 

enkel het biotoop kunnen vernielen, maar ook vissen 

(samen met de modder) op de kant gooien . Chemische 

of industriële vervuiling zou ook een sterk nadelige 

invloed uitoefenen op de populatie. 

Voorkomen 

Vroeger kwam de Grote modderkruiper blijkbaar alge

meen voor in de Schelde en haar zijrivieren . Toch zijn 

de historische verspreidingsgegevens vrij beperkt. Dit 

heeft ongetwijfeld te maken met zijn verborgen levens

wijze. De soort is bovendien vooral 's nachts actief en 

overdag houdt hij zich schuil in de modder, hetgeen 

waarschijnlijk één van de oorzaken is waarom de Grote 

modderkruiper via de klassieke visstandsbemonste

ringsmethoden (electrische visvangst) zo weinig aange

troffen wordt. Meldingen waren er vanuit het Schelde

en Leiebekken (Ercken, 1996). 

In Oost-Vlaanderen werd hij recentelijk aangetroffen in 

de Lieve te Waarschoot In de provincie Antwerpen 

werd hij sporadisch aangetroffen in het bekken van de 

Kleine Nete, nl . te Arendonk, Retie, Dessel. Viersel en te 

Verselaar (Vandelannoote et. al. , 1998). Latere onder

zoeken op die plaatsen leverden meestal geen positief 

resultaat meer op. Vanuit de Wimp (bekken Grote Nete) 

te Herenthout is ook een melding afkomstig. In het bek

ken van Demer-Dijle, te Aarschot en te Mechelen, is de 

Grote modderkruiper wel eens waargenomen, evenals 

in de waterrijke Hagelandse natuurreservaten in het 
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Demerbekken. Al die waarnemingen betroffen meestal 

één, hooguit twee exemplaren. 

Vanuit Wallonië zijn slechts enkele vindplaatsen van 

Grote modderkruiper gekend. 

En hoe zit het nu met de recente waarnemingen en de 

status van de verspreiding van de Grote modderkruiper 

in Limburg (Figuur 3)? 

In het Maasbekken is de Grote modderkruiper nog in 

1989 (Vandenlannoote et. al. , 1998) aangetroffen in de 

Grote Renne, een verbindingsbeek tussen de Abeek en 

de Itterbeek te Kinrooi. Later onderzoek leverde hier 

geen waarnemingen meer op. In de omgeving, nl. in 

het Groot Broek te Molenbeersel. is er ook een waarne

ming bekend in de Oude Lossing uit 1998 (mond. med. 

T. Silkens). Vanuit het Netebekken is er melding uit de 

Veeweiloop, nabij de bovenloop van de Grote Nete in 

Eksel uit 1992 (mond. med. A. Geusens). 

De meeste waarnemingen komen uit het Demerbek

ken. Waarschijnlijk speelt de aanwezigherd van de grote 

waterpartijen, zoals de rijkdom aan vijvers, in de vallei

en van Demer en zijbeken, een belangrijke rol. De ver

zamelde gegevens zijn afkomstig van visstandsonder

zoeken door het Insti tuut voor Bosbouw en Wildbeheer 

en de Provinciale Visserijcommissie en ook van mede

delingen door viskwekers van Midden-Limburg en van 

natuurverenigingen. 

Een eerste maal, in oktober '94, werden in de Hou

wersbeek, de bovenloop van het Zwart Water, te Link

hout (Lummen) uitzonderlijk vier exemplaren aange

troffen (De Charleroy & Beyens, 1998). Alle vissen 



variëerden in lengte tussen 18 en 24 cm en mogen bij

gevolg als volwassen beschouwd worden. Zij werden 

allen gevangen over een afstand van slechts 50 m. Visu

eel was het water redelijk verontreinigd, de zuurstofVer

zadiging bedroeg 43 %. Begeleidende vissoorten waren 

Zeelt, Baars, Giebel, Zonnebaars en Paling. 

In november '94 werd daar vlakbij één exemplaar 

gevangen in het Snijken te Schulen, met een lengte van 

23 cm. Begeleidende vissoorten waren hier Tiendoomi

ge stekelbaars, Driedoornige stekelbaars, Giebel, Riet

voorn, Zeelt en Baars. 

In de Zonderikbeek ofValdemer te Stokrooie (Hasselt), 

de benedenloop van de Rooster beek, werd in september 

'95 een vis van ongeveer 12 cm gevangen. Waarschijn· 

lijk betrofhet hier een tweezomerig exemplaar. Begelei· 

dende vissoorten betroffen hier Giebel, Bruine Ameri

kaanse dwergmeerval, Zonnebaars, Baars, Zeelt, Rivier

grondel. Blauwbandgrondel en Tiendoornige stekel

baars. Het zuurstofgehalte van het water bedroeg 7.5 

mgfl of 69% verzadiging. 

Eind november '95 werd deze vissoort ook aangetroffen 

in de Herk te Herk-de-Stad. Het hier gevangen speci

men was 13 cm groot. Begeleidende vissen waren Berm

pje, Zeelt, Karper, Driedoornige en Tiendoornige stekel

baars, Zonnebaars, Baars, Giebel, Biauwbandgrondel, 

Rietvoorn, Blankvoorn, Riviergrondel en ook Vetje. De 

zuurstofVerzadiging bedroeg 8o %, de hoge geleidbaar

heid (1215 fA.S/cm) wijst evenwel op verontreiniging. 

Meer recentelijk, in het voorjaar van 1999. is de Grote 

modderkruiper nog gevangen in de Demer, te Diest, ter 

hoogte van de Grote Steunbeer, enkele kilometers bui

ten Limburg gelegen (Breine et. al., 1999) . Het daar 

gevangen exemplaar was 18 cm groot. Ook hier ging het 

dus om een volwassen individu. 

Bij onderzoek naar de vispopulatie in het Schulensmeer 

in 1999 werd in het binnenbekken eveneens een Grote 

modderkruiper aangetroffen. Het aangetroffen exem· 

plaar was 18 cm groot en woog 32 gram. 

In het vijvergebied van Bokrijk werd vroeger, in de jaren 

'70 en '8o, regelmatig Grote modderkruiper aange

troffen bij het leeglaten van de vijvers van Het Wik. Spo

radisch werd hij vroeger ook wel eens gevangen in de 

kweekvijvers van de Provinciale Visserijcommissie, 

welke aan de westzijde van het domein van Bokrijk lig

gen. De laatste jaren worden er echter geen meer 

gezien. Een eerste aanwijzing dat hij in Bokrijk nog niet 

was verdwenen, was de vondst van een verdroogd ex. tij 

dens de zomer van '98. Van een juiste inschatting van 

de grootte en de belangrijkheid van de populatie was 

toen weinig te zeggen. Bij het droogzetten van de vijver 
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Figuur 3: Verspreiding van de 
Grote modderkruiper in 
Limburg 



Figuur 4: Het Groot Wik te 
Bokr ijk (foto: Marc fourier) 

Figuur 5: Grote 
modderkruiper. 
(foto: Rolin Verlinde) 

56 



"het Groot Wik" (Figuur 4) in het natuurreservaat Het 

Wik in november 1999 werden met het aflaten van het 

water uiteindelijk 7 Grote modderkruipers aangetrof

fen, wat een enorm aantal is. Hier waren zowel jonge (± 

10 cm) als volwassen exemplaren aanwezig. Begelei

dende vissoorten waren vooral Rietvoorn en Blank

voorn, naast wat Karpers, Zonnebaarzen, Katvissen 

(Bruine Amerikaanse dwergmeerval) en zelfs enkele 

Snoeken. Vergelijkingen met gegevens van oudere, 

maar ook recentelijke, waarnemingen gingen immers 

steeds over enkele, hoogstens twee vissen. Enkel in de 

Houwersbeek te Linkhout werden ook vier exemplaren 

gevangen. De waarnemingen van de laatste jaren waren 

daarbij enkel gebeurd in stromende wateren en via elek

trische visserij. 

Waarnemingen van Grote modderkruiper zijn nog 

afkomstig van een viskweker van Zonhoven (mond. 

med. Bijnens L., 1999). In de talrijke visvijvers, waaraan 

deze gemeente rijk is, werd deze vis vroeger zeer regel

matig gevangen. De laatste jaren was dit echter veel 

minder het geval. Een ernstige aanwijzing dat hij hier 

toch nog overleeft, is de elektrische vangst in '95 in de 

Valdemer, te Stokrooie-Hasselt. De Valdemer of de Zon

derikbeek staat in verbinding met zowat al de vijver(tje)s 

van dit gebied. Een aangepast beheer en inrichting van 

het gebied zal hier zonder twijfel de aanwezigheid van 

modderkruipers stimuleren. 

In de vijvers van Terlamen, te Zolder, zou de Grote mod

derkruiper nog recentelijk gesignaleerd zijn. (mond. 

med. Bijnens L., 1999). 

In het natuurreservaat De Maten te Genk zou hij voor 

een tiental jaren nog voorgekomen zijn. Recente afViss

ingen van enkele vijvers, evenals een elektrische visserij 

van oevers van een aantal vijvers, brachten echter geen 

uitsluitsel. 

Besluit 

Het huidige voorkomen van de Grote modderkruiper 

in Vlaanderen is bijna beperkt tot het Demerbekken. 

Vooral van het Vijvergebied Midden-Limburg, evenals 

de hierbij aansluitende regio rond het Schulensmeer, 

waar de samenvloeiingen van de Demer met de Man

gelbeek, Herk, Gete en Zwarte Beek zich situeren, zijn 

er nog recente vangsten. Een herstel van het biotoop, 

rekening houdende met de leefvoorwaarden voor de 

Grote modderkruiper, is daarom van zeer groot belang. 

Het herstel en de inrichting van deze vijvers naar hun 

vroegere functie , zijnde extensieve viskweekvijvers 

welke om de twee of drie jaar worden afgevist, is daar

om uitermate belangrijk. Er dient zeker ook rekening 

te worden gehouden met het belang van de beken en 

grachten, welke in belangrijke mate kunnen bijdragen 

tot het behoud of misschien herstel van de populaties. 

Bovendien laten zij ook toe dat er uitwisseling kan 

gebeuren tussen nog bestaande populaties, wat zeker 

de levensvatbaarheid van die populaties ten goede zal 

komen. Ruimingswerken en beekherstelprojecten 

moeten met de verbindingsfunctie van deze grachten 

rekening houden. 

Een onderzoek naar de artificiële reproductie van de 

Grote modderkruiper in functie van herintroductiemo

gelijkheden (Roelants et. al., 1995) toonde aan dat het 

technisch haalbaar is om deze soort onder gecontroleer

de omstandigheden te reproduceren en te kweken. Dit 

biedt perspectieven om op termijn via gerichte herin

troducties opnieuw kansen te geven aan deze soort. Het 

spreekt vanzelf dat dergelijke herintroducties aan wel

omlijnde voorwaarden dienen onderworpen te worden, 

en zeer voorzichtig, goed gepland en opgevolgd dienen 

te gebeuren. Habitatgeschiktheid is een essentiële voor
waarde voor het welslagen van zulke ingrepen. 

Belangrijke vaststelling is echter dat de Grote modder

kruiper in Limburg nog een natuurlijk woongebied 

heeft. Er dient daarom in eerste instantie voor gezorgd 

te worden dat de huidige populaties zoveel mogelijk 

beschermd worden, en dat dit leefgebied opnieuw zo 

geschikt wordt gemaakt dat er uitwisselingen mogelijk 

zijn tussen geïsoleerde populaties. De kansen op 

behoud van de natuurlijke populaties worden er alleen 

maar groter op. 

57 

Referenties 

BREHM, A.E. Het leven der 
dieren. Derde deel. 

BREIN[, J.J ., G. VAN THUYNE, 
C. BELPAIRE, D. DE CHARLEROY 
& J. BEYENS, 1999. Het 
visbestand in de Demer anno 
1999. Instituut voor Bosbouw 
en Wildbeheer, GroenendaaL 

DE CHARLEROY, D. & J. BEYENS, 
1998. Het visbestand in het 
Demerbekken , inventarisatie 
van de vissoorten en hun 
verspreiding. Mededelingen 
1998-2, Instituut voor Bosbouw 
en Wildbeheer. 

ERCKEN , D., 1996. Verspreiding 
en bescherming van de Grote 
modderkruiper (Misgurnis 
fossilis} . K. U. Leuven , 
eindwerk. 

ROELANTS, 1. , l. NOTREDAME, F. 
OLLEVIER, H. VERREYCKEN & C. 
BELPAIRE, 1995. Artificiële 
reproductie van Cobitis taenia 
(Kleine modderkruiper} en 
Misqurnus fossilis (Grote 
modderkruiper} in functie van 
een mogelijke herintroductie 
van bedreigde vissoorten in 
Vlaanderen . Instituut voor 
Bosbouw en Wildbeheer en 
Katholieke Universiteit Leuven , 
IBW.Wb.V.R.95.037. 

SIMOENS, 1., J.J. BREINE, H. 
VERREYCKEN, C. BELPAIRE & J. 
BEYENS, 2000. Het visbestand 
vn het Schulensmeer, 
vergelijking 1989-1999. 
Instituut voor Bosbouw en 
Wildbeheer, GroenendaaL In 
druk. 

VANDELANNOOTE, A. , R. 
YSEBOODT, B. BRUYLANTS, R. 
VERHEVEN, J. COECK, C. 
BELPAIRE, G. VAN THUYNE, B. 
DENAYER, J . BEYENS, D. DE 
CHARLEROY, J. MAES & P. 
VANDENABEELE, 1998. Atlas 
van de Vlaamse Beek- en 
Riviervissen. WEL vzw, 
Wijnegem. 303p. 


