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1 INLEIDING 
 
 
1.1  Vissen in het Netwerk Ecologische Monitoring 

 
Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) is het samenwerkingsverband van 
overheidsorganisaties voor de monitoring van de natuur in Nederland. Het doel is om de 
verzameling van gegevens af te stemmen op de informatiebehoefte van de overheid. Het 
NEM richt zich op het verzamelen van informatie over trends en/of de verspreiding van 
een aantal soorten van dertien soortgroepen (vissen, zoogdieren, vogels, reptielen, 
amfibieën, vlinders, libellen, kevers, weekdieren, paddenstoelen, korstmossen, mossen en 
flora). De meeste meetnetten van het NEM worden uitgevoerd door Particuliere 
Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s). Het CBS verwerkt de gegevens tot 
natuurstatistieken. Hierdoor kunnen de ontwikkelingen in de natuur en de resultaten van 
het natuurbeleid op de voet gevolgd worden. 
 
Vissen in de rijkswateren (rivieren en grote meren) worden middels diverse bestaande 
meetprogramma’s jaarlijks gemonitoord. De waterschappen bemonsteren minimaal eens 
per 6 jaar de voor de Kaderrichtlijn Water aangewezen waterlichamen. De ontwikkelingen 
van een aantal beek- en poldervissen die zijn opgenomen in de Habitatrichtlijn worden 
hiermee echter niet goed in beeld gebracht. Op verzoek van de Gegevensautoriteit Natuur 
en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie hebben RAVON en 
CBS daarom een meetnet beek- en poldervissen opgezet. Hierbij wordt met behulp van 
vrijwillige tellers onderzocht welke trend in verspreiding (en zo mogelijk ook aantal) de 
doelsoorten (beekprik, rivierprik rivierdonderpad, beekdonderpad, bittervoorn, grote 
modderkruiper, kleine modderkruiper) vertonen. 
 
Deze handleiding gaat in op de achtergrond van het Meetnet Beek- en Poldervissen en 
beschrijft op welke wijze de monitoring uitgevoerd dient te worden. Gestandaardiseerde 
uitvoering van het veldwerk en registratie van gegevens komen nadrukkelijk aan bod. Naast 
informatie over de trajectkeuze en het gebruik van het vangtuig, wordt er ook ingegaan op 
de benodigde ontheffingen, de ecologie en herkenning van de doelsoorten. 
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1.2 Meetdoelen 
 

De algemene doelstelling van het NEM-meetnet beek- en poldervissen is het bepalen van 
trends en verspreiding van de doelsoorten van de Habitatrichtlijn (beekprik, rivierprik 
rivierdonderpad, beekdonderpad, bittervoorn, grote modderkruiper, kleine modderkruiper). 
Dit is als volgt nader ingevuld.  
 
Meetdoelen Meetnet Beek- en Poldervissen: 

I. Hoofdmeetdoel: het bepalen van de landelijke trend in aan- en afwezigheid van 
doelsoorten van de Habitatrichtlijn in kilometerhokken. 

II. Nevendoel: het bepalen van de landelijke verspreiding van doelsoorten op het 
niveau van 10x10 kilometerhokken eens in de zes jaar 

III. Nevenmeetdoel: het bepalen van de landelijke trend in de abundantie van 
doelsoorten van de Habitatrichtlijn.  

IV. Nevenmeetdoel: het bepalen van de landelijke trend in aan- en afwezigheid van 
doelsoorten van de HR in Natura-2000gebieden.  

V. Nevenmeetdoel: het bepalen van de landelijke trend in de abundantie van 
doelsoorten van de HR in Natura-2000gebieden. 

 
De hoofddoelstelling is gericht op de ontwikkeling in de verspreiding per doelsoort. Om 
praktische redenen wordt daartoe gekeken naar  aan- of afwezigheid van doelsoorten in een 
kilometerhok. Daarnaast wordt het meetnet gebruikt om zoveel mogelijk de 
verspreidingsgegevens te actualiseren van de soorten op het niveau van 10x10 
kilometerhokken, eens in de zes jaar. Verder zal worden geprobeerd om de populatie-
ontwikkeling van de vissen in de tijd te volgen (van de waargenomen soorten worden de 
aantallen per lengteklasse geteld) en krijgen metingen in Natura-2000gebieden speciale 
aandacht.   

 
 
1.3  Zeven doelsoorten 
 

De zeven doelsoorten van het NEM-meetnet beek- en poldervissen (tabel 1) zijn 
opgenomen in de Habitatrichtlijn (bijlage II). Daarnaast zijn ze in de Flora en Faunawet, 
(tabel 2 of 3, opgenomen en/of in de lijst van de Bernconventie of de Rode Lijst 
zoetwatervissen. Voor deze soorten geldt dat ze met behulp van het schepnet en met de 
inzet van vrijwilligers gemonitoord kunnen worden.  
Naast deze doelsoorten is er een groot aantal vis- en ander faunasoorten dat aangetroffen 
kan worden tijdens de uitvoering van het monitoringsonderzoek, waaronder Rode Lijst 
soorten als kroeskarper, kopvoorn en het vetje. Ook kan het Meetnet Beek- en 
Poldervissen een belangrijke functie vervullen bij de signalering van nieuwe exoten en de 
opmars van exoten die zich reeds gevestigd hebben, zoals de marmergrondel, 
zwartbekgrondel en witvingrondel. Andere soortgroepen die regelmatig als bijvangsten 
worden genoteerd zijn amfibieën, grote waterkevers en kreeften.  
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Tabel 1. Doelssoorten NEM-meetnet beek- en poldervissen en hun beschermings- en beleidsstatus. 
 

Soort Wetenschappelijke naam Habitatrichtlijn 
Flora en 

Faunawet 
Conventie 
van Bern Rode Lijst 

      

beekprik Lampetra planeri 2 3 3 bedreigd 

rivierprik Lampetra fluviatilis 2 3 3  

beekdonderpad Cottus rhenanus 2 2   

rivierdonderpad Cottus perifretum 2 2   

grote modderkruiper Misgurnus fossilis 2 3 3 kwetsbaar 

kleine modderkruiper Cobitis taenia 2 2 3  

bittervoorn Rhodeus amarus 2 3 3 kwetsbaar 

 
Habitatrichtlijn  
2 = soort van bijlage II, aanwijzing en bescherming van leefgebieden is vereist;  
 
Flora- en faunawet  
2 = soort van tabel 2, overige soorten (matige bescherming) 
3 = soort van tabel 3, soorten bijlage IV HR/bijlage 1 AMvB (zware bescherming) 
 
Conventie van Bern  
3 = soort van bijlage III, beschermde soort  

 
 
1.4  Vijf Meetnetten 
 

Gelijktijdige monitoring van meerdere soorten is alleen mogelijk wanneer de habitat, het 
waarnemingsseizoen en de waarnemingsmethode voor de soorten overeenkomen. Dit is 
voor de zeven doelsoorten slechts deels het geval. Daarom is er voor gekozen het NEM-
meetnet beek- en poldervissen in vijf deelmeetnetten op te splitsen, waarbij soorten die in 
hetzelfde habitat en in hetzelfde seizoen voorkomen tegelijk worden gemonitoord. Het 
gaat om:  

o Deelmeetnet kleine modderkruiper en bittervoorn 
o Deelmeetnet grote modderkruiper 
o Deelmeetnet rivierdonderpad 
o Deelmeetnet beekdonderpad 
o Deelmeetnet beekprik en rivierprik 

 
 
1.5 Standaardisatie is noodzaak 
 

Om de telgegevens, die op veel verschillende locaties in het hele land worden verzameld, 
goed te kunnen interpreteren, zullen deze overal op een vergelijkbare wijze moeten worden 
verzameld. Willekeurig verzamelde gegevens, waarbij niet bekend is hoeveel inspanning er 
is geleverd, zijn niet bruikbaar voor het vaststellen van betrouwbare landelijke trends. In 
deze handleiding wordt beschreven op welke manier het monitoringsonderzoek aan beek- 
en poldervissen uitgevoerd dient te worden. 

 
 
1.6  Organisatie 

 
De Gegevens Autoriteit Natuur is initiatiefnemer van het Meetnet Beek- en Poldervissen in 
opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, die 
hiervoor de doelstellingen heeft aangegeven en de financiële middelen beschikbaar stelt.   
De coördinatie van het meetnet Beek- en Poldervissen is in handen van Stichting RAVON 
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(Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland). Dit gebeurt in samenwerking met het 
CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), dat tevens zorgt voor de statistische analyse van 
de gegevens. De uitvoering van het veldwerk gebeurt door vrijwillige tellers. 
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2  WAAR EN WANNEER WORDT GEMONITOORD  
 

 
Dit hoofdstuk beschrijft hoe de onderzoekslocaties bepaald worden en  hoeveel inspanning 
er waar en wanneer geleverd moet worden. De wijze waarop de locatie van een traject 
gekozen wordt, het aantal onderzoeksronden en de periode waarin het onderzoek wordt 
uitgevoerd zijn van invloed op de betrouwbaarheid van de trends die met het Meetnet 
berekend kunnen worden. Betrouwbare trends kunnen alleen vastgesteld worden als de 
telgebieden random gekozen worden binnen het verspreidingsgebied van een soort. Een 
monitoring die alleen in de kernleefgebieden van de soorten wordt uitgevoerd kan voor een 
verkeerd beeld zorgen met betrekking tot de landelijke trend van soorten. Een 
achteruitgang wordt namelijk eerder verwacht in meer marginale leefgebieden. Deze 
gebieden dienen dus onderdeel te zijn van het Meetnet.  
 
 

2.1  Waar te monitoren 
 
De locatie van de te monitoren trajecten binnen een kilometerhok wordt volgens de 
onderstaande stappen bepaald.  
 
1. RAVON en het CBS selecteren de te onderzoeken kilometerhokken voor het NEM-

meetnet; 
2. Teller kiest kilometerhok(ken) om te onderzoeken; 
3. Teller kiest locaties voor traject(en) binnen het kilometerhok; 
4. Bemonstering van de trajecten volgens gestandaardiseerde methodiek; 

 
Stap 1. RAVON selecteert de te onderzoeken kilometerhokken voor het NEM-meetnet. 
Van elke doelsoort worden van heel Nederland de kilometerhokken geselecteerd die het 
leefgebied vormen. Bij zeldzame soorten (beekprik, rivierprik en beekdonderpad) worden 
alle kilometerhokken waar de soort recent voorkomt en aangrenzende gebieden 
opgenomen in het NEM-Meetnet. 
Wijder verspreid voorkomende soorten (bittervoorn, kleine modderkruiper, 
rivierdonderpad en grote modderkruiper) kunnen niet integraal in het NEM-Meetnet 
opgenomen worden. Voor deze soorten worden de kilometerhokken die in het NEM-
Meetnet worden opgenomen geloot met behulp van een geostatische analyse (kansenkaart). 
Daarbij worden verspreidingsgegevens uit het RAVON vissenbestand gekoppeld worden 
aan variabelen als watertype, waterkwaliteit, zoutgehalte en de aanwezigheid van aquatische 
vegetatie. De kans op voorkomen wordt gebruikt voor het loten van de hokken waar de 
monitoring gaat plaatsvinden. 
Voor grote modderkruiper en rivierdonderpad richt het meetnet zich in 2011 en mogelijk 
in 2012 nog op het actualiseren van het verspreidingsgebied op 10 x 10 kilometerhokniveau 
en op het verbeteren van de kansenkaarten voor loting van kilometerhokken. 
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Stap 2. Teller kiest kilometerhok(ken) om te onderzoeken.  
De geselecteerde kilometerhokken waar het monitoringsonderzoek plaats dient te vinden 
worden kenbaar gemaakt op de website van RAVON. Tellers kunnen vanaf een kaart een 
kilometerhok uitzoeken om te onderzoeken. Afhankelijk van de aanwezige doelsoorten in 
een kilometerhok neemt de teller deel aan een of meerder van de volgende deelmeetnetten: 

o Deelmeetnet kleine modderkruiper en bittervoorn 
o Deelmeetnet grote modderkruiper 
o Deelmeetnet rivierdonderpad 
o Deelmeetnet beekdonderpad 
o Deelmeetnet beekprik en rivierprik 

 
Stap 3. Teller kiest locaties voor traject(en) binnen het kilometerhok. 
De teller mag in de door hem/haar geselecteerde kilometerhokken zelf de locatie van de 
trajecten kiezen. Het streven hierbij is om de wateren of delen daarvan met geschikt habitat 
voor de doelsoorten te inventariseren. Het maximaal aantal trajecten per kilometerhok is 
drie. Tellers kunnen bij de trajectlocatiekeuze gebruik maken van de informatie uit deze 
veldhandleiding over de habitatvoorkeur per doelsoort (zie § 2.2).  
 
Stap 4. Bemonstering van de trajecten volgens gestandaardiseerde methodiek. 
Bemonsteringen worden uitgevoerd volgens een vastgestelde methodiek, waarbij voor elke 
doelsoort de minimale bemonsteringsinspanning (aantal trajecten, aantal minuten per 
traject en aantal telronden) wordt vastgelegd. Om inzicht te verkrijgen in de trefkans van 
soorten dient elke trajectlocatie tenminste twee maal in een jaar onderzocht te worden. De 
veldmethodiek is beschreven in hoofdstuk 3. 
 
Het is de verwachting dat na vijf tot zes jaar alle geselecteerde kilometerhokken tenminste 
één maal volledig onderzocht zijn volgens de stadaard methodiek. Hierna vindt er een 
nieuwe loting plaats van andere kilometerhokken voor de voortzetting van het 
monitoringsonderzoek. 
 

 
2.2  Tips voor de trajectkeuze 

 
De inhoud van deze paragraaf is gebaseerd op het boekje ‘Het waarnemen van 
zoetwatervissen’ ( Spikmans & De Jong, 2008). Om de kans op het aantreffen van 
doelsoorten te vergroten, wordt gezocht binnen het geschikte habitat voor deze soorten. In 
figuur 1 en 2 worden tips gegeven per watertype. Het gebruik van een goede topgrafische 
kaart of kaarten op internet is aan te bevelen bij de keuze van monsterplaatsen. Op deze 
kaarten zijn bruggetjes, stuwen, duikers en interessante oevers vaak al herkenbaar. 
Hoofdstuk 6 bevat informatie over de ecologie van de doelsoorten. Ook op de website van 
RAVON is deze informatie te vinden. 
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Sloten/weteringen 
De meest kansrijke plaatsen voor de doelsoorten zijn:  
• Vegetatierijke oevers  
• Onder struiken en bomen langs de oever 
• Voor, achter, onder en naast duikers en stuwen 
• Voor, onder, achter en naast bruggen en bruggetjes 
• Bij waterinlaatpunten 
• Bij gemalen 
• In inhammen van oevers 
• Onder holle oevers 
• Overgang van beschoeiing naar “natuurlijke” oever 
• Kruispunten van wateren 
• Doodlopende sloten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In poldergebieden zijn kruisingen van sloten en andere diepere delen van watergangen vaak kansrijk voor 
het aantreffen van vissen. 
 
Beken 
De meest kansrijke plaatsen voor de doesoorten zijn:  
• Voor, achter, onder en naast duikers en stuwen 
• Voor, onder, achter en naast bruggen en bruggetjes 
• Bij waterinlaatpunten waar enige stroming is 
• Bij gemalen 
• Vegetaties langs de oever, vooral ook onder vegetaties 
• Onder holle oevers (soms zijn holle oever wel één meter ‘diep’) 
• Kuilen en slibrijke binnenbochten 
• Bij in het water liggende bomen 
• Langzaam stromende delen 
• In, voor en achter vispassages.  
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Geïsoleerde strangen, Poelen, oude rivierarmen, vijvers e.d. 
In dit type water zijn de meest kansrijke plaatsen dezelfde als beschreven bij sloten. 
Bemonster in kleine wateren, zoals een poel, maximaal de helft van de hele oever (minimaal 
50 meter oeverlengte). Hierdoor blijft minimaal de helft van de oever onaangetast. Loop 
eerst  helemaal rondom een water, zodat de kansrijke plekken gevonden worden. 
 
Meer 
De meest kansrijke plaatsen in meren bevinden zich buiten het bereik van het schepnet. 
Toch zijn ook in meren met het schepnet goede resultaten te behalen. Kansrijke plaatsen 
voor gebruik van het schepnet zijn: 
• Inhammen in de oever en doodlopende aantakkingen 
• Natuurvriendelijke oevers 
• Inlaatpunten (gemalen, watermolens) 
• Aangesloten zijwateren 
• Jachthavens  
 
Kanaal 
Ook voor een kanaal geldt dat de mogelijkheden met een schepnet voor onderzoek naar vis 
beperkt zijn. Vaak lopen de oevers steil af of zijn beschoeid en is het water diep. De meest 
kansrijke plaatsen voor gebruik van het schepnet komen overeen met de plaatsen zoals 
beschreven bij meren: 
• Inhammen in de oever en doodlopende aantakkingen 
• Natuurvriendelijke oevers (vooroevers) 
• Inlaatpunten (gemalen, watermolens) 
• Natuurvriendelijke oevers 
• Jachthavens 
• Aangesloten zijwateren 
 
Rivier 
Grote rivieren zijn moeilijk met het schepnet te bevissen. Kansrijke plaatsen zijn: 
• Voor en achter kribben 
• Zandstrandjes 
• Steenstorten 
• Eenzijdig aangetakte nevengeulen, tussen (onder gelopen) vegetatie 
• Meestromende nevengeulen, tussen (onder gelopen) vegetatie 
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Figuur 1. Kansrijke plekken voor het aantreffen van vissen in sloot, beek en poel. (Tekening: Arnold van 
Rijsewijk) 

1 Snelstromende, ondiepe trajecten, zoals 
een vispassage rond een stuw 

2  Stuw 

3  Overhangende takken 

4  Bruggen en duikers 

5  Vegetatierijke oevers 

6 Diepe delen, vaak te vinden bij 
mondingen en kruispunten van wateren

7 Geïsoleerde wateren, zoals poelen en 
afgesloten meanders  
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2.3  Wanneer en hoe vaak wordt een traject onderzocht 

 
De inspanning die wordt geleverd dient voldoende te zijn om vast te stellen of de 
onderzochte doelsoort aan- óf afwezig is. De inspanning die per kilometerhok geleverd 
moet om dit met 90% zekerheid vast te stellen, is beschreven in Spikmans & Kranenbarg 
(2008) en Spikmans et al. (2008) en verschilt per doelsoort (tabel 2). Gelijktijdige 
monitoring van meerdere soorten is alleen mogelijk wanneer het geschikte habitat en 
seizoen voor soorten overeenkomen. Soorten waarvoor de inspanning gecombineerd 
kunnen worden zijn kleine modderkruiper / bittervoorn en beekprik / rivierprik.  
Het heeft de voorkeur de inspanning te plegen op plaatsen met geschikt habitat voor de 
doelsoorten binnen een kilometerhok. Deze liggen niet persé in een aaneengesloten traject. 
De te leveren inspanning wordt daarom uitgedrukt in het aantal te scheppen minuten. Een 
inspanning van 15 minuten komt grofweg overeen met de bemonstering van een traject 
van 50 meter met een schepnet. Het maximaal aantal trajecten per kilometerhok is drie. 
Een tweede telronde op dezelfde locatie is verplicht. Deze dient bij voorkeur uitgevoerd te 
worden kort na de eerst telronde. Middels deze herhaalde meting worden gegevens 
verzameld over de trefkans van soorten, waarmee de berekende trends later gecorrigeerd 
kunnen worden. 
 
Tabel 2. Benodigde jaarlijkse inspanning om aan- of afwezigheid van een soort vast te stellen per 
kilometerhok (aangepast naar: Spikmans et al, 2008 en Spikmans & Kranenbarg, 2008). 
 

 

* vanaf de daadwerkelijke aanvang van de paai, waarbij wordt gestreefd naar onderzoek van alle potentiële  
paaiplaatsen. 
 
Het seizoen bepaalt in grote mate de kans een soort aan te treffen. Voor poldervissoorten 
(kleine modderkruiper, bittervoorn en grote modderkruiper) is het groeiseizoen (april – 
oktober) geschikt om met het schepnet te vissen. In de winter neemt de trefkans af doordat 
vissen clusteren op diepere plaatsen. Hierdoor kan het voorkomen dat op een plek zeer 
hoge aantallen worden aangetroffen die sterk afwijken van de aantallen op deze plek in het 
groeiseizoen.  
Voor de beek- en rivierprik is het belangrijk om in het voorjaar op zicht te zoeken naar zich 
voortplantende dieren. De in de bodem levende larven kunnen met schepnet gedurende 
het hele jaar gevangen worden. Voor het vinden van paaiende beek- of rivierprikken (op 
zicht) zijn tenminste vijf telronden nodig vanaf de aanvang van de paai, omdat de activiteit 
van paaiende prikken per dag varieert, het paaiseizoen binnen enkele weken voorbij is en 
de aanvang ervan varieert. Dit betekent dat er voorafgaand aan de paai van prikken al 

Methode Soort 
Minimale jaarlijkse 

inspanning per kmhok 

Minimale 
inspanning per 

telronde Aantal telronden 

Schepnet     

 beekprik – larven 120 minuten 60 minuten 2 

 rivierprik – larven 120 minuten 60 minuten 2 

 beekdonderpad 60 minuten 30 minuten 2 

 rivierdonderpad 60 minuten 30 minuten 2 

 bittervoorn 60 minuten 30 minuten 2 

 kleine modderkruiper 60 minuten 30 minuten 2 

 grote modderkruiper 240 minuten 60 minuten 4 

Zicht     

 beekprik – paai bezoek alle paaiplaatsen  5* 

 rivierprik – paai bezoek alle paaiplaatsen  5* 
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meerdere bezoeken uitgevoerd dienen te worden om de aanvang van de paai eerst vast te 
stellen. Voor beide prikken worden alle paaiplaatsen afgezocht. Indien de locaties daarvan 
nog niet bekend zijn, wordt het hele beektraject in een kilometerhok afgezocht. 
 
Samenvattend wordt in het Meetnet Beek- en Poldervissen per kilometerhok de volgende 
aanpak voorgeschreven: 
1. onderzoek vindt plaats met schepnet of op zicht (verschilt per doelsoort, zie hoofdstuk 

6); 
2. het onderzoek vindt plaats op locaties met geschikt habitat voor de doelsoort; 
3. minimale inspanning met schepnet 60 minuten per kilometerhok, per jaar 

(beekdonderpad, rivierdonderpad, bittervoorn en kleine modderkruiper). Voor larven 
van beekprik en rivierprik 120 minuten per kilometerhok per jaar, voor grote 
modderkruiper 240 minuten per kilometerhok per jaar; 

4. elk traject wordt jaarlijks twee maal bezocht;  
5. uitvoering vindt plaats in de periode april-oktober, met uitzondering van paaiende 

prikken in de periode voor larven van prikken het hele jaar. 
 
Ter verduidelijking worden er twee voorbeelden gegeven van de inspanning die van een 
teller verwacht wordt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld 1: monitoring poldervissen in een Zuid-Hollandse polder 
Een teller uit Gouda wil poldervissen monitoren in drie kilometerhokken in zijn 
omgeving. Deze drie kilometerhokken selecteert hij zelf via de website van 
RAVON. In deze regio komen twee doelsoorten voor: kleine modderkruiper en 
bittervoorn. Beide soorten kunnen gelijktijdig onderzocht worden. 
In elk kilometerhok worden een aantal trajecten (maximaal 3) uitgekozen. De 
trajecten worden zo gekozen dat er een optimale kans is de twee doelsoorten aan 
te treffen (zie § 2.2). Elk traject wordt in de periode april-oktober twee maal 
onderzocht, bijvoorbeeld een telronde in april en een telronde in juni. Tijdens elke 
telronde wordt minimaal 30 tot 60 minuten gevist met een schepnet.  
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Voorbeeld 2: monitoring beekvissen in Limburgse beken 
Een teller uit Noord-Limburg wil beekvissen monitoren in twee kilometerhokken 
in zijn omgeving. Deze twee kilometerhokken selecteert hij zelf via de website van 
RAVON. In deze regio komen twee doelsoorten voor: beekprik en   
rivierdonderpad. In elk kilometerhok worden een aantal trajecten (maximaal 3) 
uitgekozen. De trajecten worden zo gekozen dat er een optimale kans is de twee 
doelsoorten aan te treffen (zie § 2.2).  
Voor beekprik en rivierdonderpad geldt een verschillende aanpak en inspanning, 
zodat de monitoring slecht ten dele gecombineerd gelijktijd uitgevoerd kan 
worden. 

o Voor de rivierdonderpad worden trajecten met stenig substraat 
geselecteerd in beken. Elk traject wordt in de periode april-oktober twee 
maal onderzocht. Tijdens elke telronde wordt minimaal 30 tot 60 
minuten gevist met een schepnet.  

o Voor onderzoek naar larven van beekprik worden trajecten met slib en 
detritusbanken geselecteerd in beken. Elk traject wordt in de periode 
januari - december twee maal onderzocht. Tijdens elke telronde wordt 
minimaal 60 minuten gevist met een schepnet.  
Voor onderzoek naar paaiende volwassen beekprikken worden 
voorafgaande aan de start van het paaiseizoen alle trajecten met stenig 
substraat geselecteerd. Vanaf de aanvang van de paai worden in de 
periode februari - mei alle potentiële paaiplaatsen vijf maal onderzocht.  
De trajecten worden op zicht vanaf de oever of wadend door het water 
afgespeurd op de aanwezigheid van paaiende beekprikken. 
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Figuur 2. Kansrijke plekken voor het aantreffen van vissen zijn sloten (boven links), meanderende beken (boven rechts), rond 
stuwen (midden links), gemalen (midden rechts), duikers (onder links) en bruggetjes (onder rechts). (Foto’s: Arnold van 
Rijsewijk en Frank Spikmans) 
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3  WERKWIJZE IN HET VELD  
 
 

Nadat de trajecten vastgesteld zijn kan het daadwerkelijke veldwerk aanvangen. In dit 
hoofdstuk wordt beschreven wat de werkwijze is in verschillende watertypen en hoe het 
vangtuig gebruikt kan worden. Het standaard vangtuig voor de monitoring van beek- en 
poldervissen is het schepnet. Door ook op zicht te zoeken kunnen waardevolle 
aanvullingen worden gedaan. 

 
 
3.1  Methodieken 
 
3.1.1  Gebruik van het schepnet 

 
Alle doelsoorten van het Meetnet Beek- en Poldervissen zijn goed vangbaar met een 
schepnet. Voor de beekprik en de rivierprik geldt dit alleen voor de larven. Paaiende, 
volwassen beek- en rivierprikken kunnen op zicht worden waargenomen (zie ook de 
soortbeschrijving § 6.1). Het standaard schepnet dat voor bittervoorn, kleine 
modderkruiper, grote modderkruiper, rivierdonderpad en beekdonderpad gebruikt wordt is 
verkrijgbaar bij RAVON (www.ravon.nl > winkel > ‘standaard net’). Het heeft een frame 
grootte van 55x70 cm, met een steel van 2 meter. Het net heeft een maaswijdte van 3 mm. 
 
Het verdient aanbeveling om bij het gebruik van een schepnet, een waadpak tot 
borsthoogte te dragen. Ook lieslaarzen of gewone laarzen zijn bruikbaar. Het schepnet kan 
zowel gehanteerd worden vanaf de oever, als wadend door het water. Vanaf de oever wordt 
het net 1,5 á 2 meter ver in het water gestoken en met kracht in de richting van de oever 
binnengehaald, tot aan de waterkant (figuur 3, links). Daarbij kan zowel over de bodem als 
door de bovenste waterlaag geschept worden. Wanneer vanuit het water gewerkt wordt, 
kan met het net op vergelijkbare manier vanaf het midden naar de oever geschept worden 
of kan er over een traject van een aantal meters parallel aan de oeverlijn in de oeverzone 
geschept worden (figuur 3, rechts). Wadend door het water kan er ook makkelijk onder 
holle oevers geschept worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3. Toepassing van het schepnet, wadend door het water (links) en vanaf de oever (rechts). 
(Tekeningen: Arnold van Rijsewijk) 
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Gebruik schepnet (Foto: Arnold van Rijsewijk) 
 

In stromend water kan men het beste tegen de stroomrichting in werken. Het kan in (sterk) 
stromend water lastig zijn een schepnet actief door het water te bewegen. Een goede 
methode is dan het schepnet haaks op de stroming te plaatsen en vissen vanaf enkele 
meters bovenstrooms, met de stroming mee, het net in te jagen. Deze werkwijze is zowel in 
de oever als middenin een waterloop toepasbaar. Keer hierbij met de voet of hand stenen 
om, om vissen die zich hier verschuilen (zoals de rivierdonderpad) het net in te jagen. Woel  
ook met de voet in holle oevers om hier schuilende vissen in je net te jagen. 
 

3.1.2  Zichtwaarnemingen  
 
Zichtwaarnemingen kunnen gedaan worden vanaf de oever of wadend door het water, 
overdag, of ’s nachts met een zaklamp. Het is zelfs mogelijk met een duikbril en snorkel in 
het water te kijken. Meer informatie over snorkelen vind je in Spikmans & De Jong, 2008. 
Een groot voordeel van zichtwaarnemingen  is dat er nauwelijks verstoring van het water 
en de vegetatie of de vissen optreedt. Zichtwaarnemingen kunnen voor de volgende 
soorten een belangrijke aanvulling op de monitoring met schepnet vormen: 
o Beek- en rivierprikken paaien in beken in kleine groepjes op ondiepe, zonnige plekken 

in de stroming, met een bodem van zand en fijn grind. Hier zijn ze vanaf de oever of 
wadend door het water waarneembaar. Gebruik een polaroidbril om reflectie van het 
wateroppervlak te verminderen. 

o Grote modderkruiper:s zijn ’s nachts actief en daarbij met een zaklamp vanaf de oever 
op de waterbodem waarneembaar. Met name in het voorjaar, wanneer er nog weinig 
watervegetatie tot ontwikkeling is gekomen, is het zoeken met een zaklamp een 
belangrijke aanvulling. 

o Rivierdonderpadden zijn ’s nachts actief. Ze komen in rivieren en meren vaak voor in 
oevers met veel stortsteen. In deze habitats zijn ze ’s nachts met een zaklamp in de 
oeverzone waarneembaar. 

  
 

 



Stichting RAVON 

17 

 
3.2  Behandeling vissen  
 

Gevangen vissen kunnen bij onzorgvuldig handelen gemakkelijk beschadigd worden. 
Daarbij kunnen schubben van vissen gemakkelijk loslaten, of de slijmhuid wordt 
beschadigd. Hierdoor loopt de vis een grotere kans op infecties. 
 
Daarom wordt de volgende werkwijze voorgeschreven: 
o Stort de inhoud van het net nooit op de oever. Zoek in het net naar vissen en keer het 

net met inhoud daarna boven het water leeg. Laat geen materiaal op de oever liggen. 
o Laat de vangst of inhoud van het net niet achter op de oever. 
o Hanteer vissen alleen met natte handen. 
o Zet gevangen vissen na determinatie direct terug in het water. 
o Zorg ervoor dat de hele inhoud van het net met alle gevangen dieren weer in het water 

teruggezet worden. Laat op de oever geen waterplanten en dergelijke achter. 
o Determineer vissen in een cuvet. Niet alleen zijn kenmerken dan beter zichtbaar, de vis 

wordt er ook niet door beschadigd. Dat is zeker handig wanneer er schubben geteld 
moeten worden! 

o Bewaar vissen tijdelijk in een grote emmer met schoon water, uitsluitend indien dat 
nodig is! 

 
 
3.3  Checklist materialen 
 

De volgende materialen zijn onmisbaar voor de uitvoering van monitoringsonderzoek naar 
vissen: 

o Schepnet 
o Waadpak of (lies)laarzen 
o Veldgids Herkenning zoetwatervissen 
o Cuvet 
o Emmer  
o Kaart met locaties van trajecten 
o Loep 
o Telformulier 
o ontheffing Ff-wet 
o betredingsvergunning 
o Camera 
o GPS 

 

 
 
 
 
 

Let op bij het gebruik van een waadpak!  
Wanneer men met waadpak aan onder water geraakt, bestaat er een kans op verdrinking. 
Werk in wateren met diepe plaatsen daarom tenminste met twee personen tegelijk, om 
elkaar in  geval van nood te kunnen helpen.



Handleiding NEM-Meetnet Beek- en Poldervissen 
 

18 

 
 

Laat je niet Lymen! 
Veldwerk is ontzettend leuk, maar brengt ook risico’s met zich mee. Zo loopt men bij 
het struinen door de vegetatie het gevaar om door een teek gebeten te worden. De beet 
op zichzelf kan weinig kwaad en doet geen pijn. Maar wanneer de teek geïnfecteerd is 
met de bacterie Borrelia burgdorferi kunnen de gevolgen ingrijpend zijn. Daarom is het 
altijd van belang om na een veldbezoek je lichaam goed te controleren op de 
aanwezigheid van teken. Hoe sneller je er bij bent om ze te verwijderen, hoe kleiner de 
kans op besmetting. Teken kunnen het beste met een teken-pincet verwijderd worden. 
Het is van belang om de plek van de beet een aantal dagen goed in de gaten te houden 
en te onthouden wanneer u door een teek gebeten bent. Als er een rode verkleuring 
rondom de tekenbeet ontstaat die zich 
langzaam uitbreidt, neem dan contact op met de huisarts. In een vroeg stadium is een 
besmetting goed te behandelen met een antibioticakuur. 
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4  GEGEVENS VASTLEGGEN 
 
 

4.1  Aantallen tellen  
 
Het hoofddoel van het NEM-Meetnet Beek- en Poldervissen is het bepalen van de 
landelijke trend in aan- en afwezigheid van doelsoorten van de Habitatrichtlijn in 
kilometerhokken.  Hiervoor is de registratie van aan- of afwezigheid voldoende. Daarnaast 
willen we ook graag inzicht krijgen in de veranderingen die optreden in dichtheden. Telling 
van het aantal gevangen individuen is hiervoor van belang. Om inzicht te krijgen in de 
aanwezigheid van verschillende levensstadia wordt het aantal gevangen individuen per 
lengteklasse geteld of geschat indien de gavangen aantallen zeer hoog zijn.. 
 
 

4.2  Nulwaarnemingen 
 
Niks gevangen en toch resultaat! Ook wanneer de doelsoorten van het Meetnet beek- en 
Poldervissen niet zijn aangetroffen tijdens een telronde, is het van belang dit goed te 
registreren. Indien er voldoende inspanning is geleverd in een jaar, staat hiermee vast dat de 
doelsoort afwezig is.  
 
 

4.3  Invullen veldformulier 
 
Naast de aangetroffen soorten, worden op het veldformulier ook de karakteristieken van de 
bemonsterde locatie vastgelegd. Deze kunnen per locatie en seizoen verschillen. Daarom 
wordt voor elk bemonsterde traject, tijdens elke telronde een apart veldformulier ingevuld. 
Van elke traject worden de coördinaten, bemonsterde lengte en watertype genoteerd. De 
vangstinspanning wordt geregistreerd door de geviste tijd, het aantal tellers en de 
methodiek te registreren. Van de gevangen vissen wordt het aantal per lengteklasse 
genoteerd. Bij de vangst van prikken wordt ook het levensstadium (larf of adult) genoteerd. 
Het veldformulier is opgenomen in bijlage 1.  
 
 

4.4   Telmee 
 
Het invoeren van de telgegevens gebeurt in een voor het Meetnet beek- en poldervissen 
ontwikkeld invoerportal in op www.telmee.nl. Hier kan de vrijwilliger de informatie over de 
aangetroffen soorten, de aanwezige lengteklassen, het aantal individuen en de geleverde 
inspanning van het veldformulier invoeren. 
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5  ONTHEFFINGEN EN VERGUNNINGEN 
 
 

Voordat het veldwerk plaatsvindt dient toestemming van de terreinbeheerder en een 
ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet worden geregeld. Hieronder wordt dit 
toegelicht. 
 
Ontheffing Flora- en faunawet 
Een deel van de inheemse vissen zijn wettelijk beschermd in het kader van de Flora- en 
faunawet. Voor het vangen en hanteren ervan is dus een ontheffing van het Ministerie van 
EL&I (voorheen LNV) nodig. Het RAVON-kantoor te Nijmegen is door het ministerie 
gemachtigd om deze ontheffing aan haar actieve vrijwilligers te verstrekken. De ontheffing 
kan via de website van RAVON aangevraagd worden. 
 
Ontheffing Visserijwet 
Het schepnet is een verboden vangtuig volgens de Visserijwet. Voor het gebruik ervan 
dient een ontheffing aangevraagd te worden. Voor het vangen en hanteren ervan is dus een 
ontheffing van het Ministerie van EL&I (voorheen LNV) nodig. Het RAVON-kantoor te 
Nijmegen is door het ministerie gemachtigd om deze ontheffing aan haar actieve 
vrijwilligers te verstrekken. De ontheffing kan via de website van RAVON aangevraagd 
worden. 
 
Betredingsvergunning   
De hierboven genoemde ontheffingen geven niet zondermeer het recht om in een bepaald 
gebied inventarisaties uit te voeren. Voor betreding van een terrein is toestemming van de 
eigenaar nodig. Voor de grote natuurgebieden is deze toestemming meestal nodig voor het 
betreden van het gebied buiten de reguliere wegen en paden. Voor de kleinere terreinen 
van particulieren kan het ook nodig zijn om officieel toestemming te vragen om het gebied 
überhaupt te mogen betreden. Toestemming voor het betreden van terreinen van de grote 
terreinbeherende instanties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of een van de 
Provinciale Landschappen) kan verkregen worden via het (regio)kantoor of de individuele 
beheerder. Veelal vraagt deze om later een overzichtje te sturen van de vondsten die in het 
gebied gedaan zijn. Voor terreinen van privé-personen zoals landgoedeigenaren en boeren, 
volstaat het vaak om persoonlijk te vragen of betreding is toegestaan. Op de website 
www.natuurkaart.nl is informatie over de eigendomssituatie van de grotere natuurterreinen 
in Nederland te vinden. Voor contactadressen kunnen natuurlijk ook de sites van de grote 
terreinbeherende instanties geraadpleegd worden (zie hoofdstuk x, Nuttige adressen). 
 
Toestemming visrechthebbende 
Het recht om in een water te mogen vissen is eigendom van Rijkswaterstaat, waterschap, 
provincie, gemeente of particulieren. Vaak is dit recht verhuurd aan een andere partij, zoals 
een hengelsportvereniging, hengelsportfederatie of een beroepsvisser. Voordat je met een 
vangtuig, zoals een schepnet, in een water gaat vissen, dien je toestemming te vragen aan de 
visrechthebbende. Op de website www.visplanner.nl kan van veel wateren worden 
nagegaan wie dit is. Adressen van hengelsportverenigingen zijn op te vragen bij regionale 
hengelsportfederaties.  
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Nuttige adressen: 
 
Stichting RAVON 
www.ravon.nl  
Postbus 1413, 6501 BK Nijmegen 
Tel. 024-7410600 
kantoor@ravon.nl 
 
Natuurkaart  
www.natuurkaart.nl. 
Op deze site kan men via de kaart van Nederland doorklikken naar de 
natuurgebieden van Nederland. Per gebied wordt informatie gegeven 
over het gebied, de voorkomende soorten en de beschikbaarheid van 
kaarten en wandelroutes. Ook staat de eigenaar vermeld. 
 
Waterschappen 
www.waterschappen.nl.  
Vereniging Natuurmonumenten 
Postbus 9955, 1243 ZS ’s-Graveland 
Tel. 035-6559933 
www.natuurmonumenten.nl 
 
Staatsbosbeheer 
www.staatsbosbeheer.nl  
Postbus 1300, 3970 BH Driebergen 
Tel. 030-6926111 
 
Provinciale Landschappen 
www.landschappen.nl 
 
Provinciale Stichtingen Landschapsbeheer 
www.landschapsbeheer.nl 
 
www.visplanner.nl 
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6  DE DOELSOORTEN 
 
 

Het Meetnet Beek- en Poldervissen richt zich op zes doelsoorten die allen een bijzondere 
beschermingsstatus hebben. In dit hoofdstuk wordt per soort informatie over de 
verspreiding en zeldzaamheid in Nederland, ecologie en gedrag en de methode van 
monitoring gegeven. 
 
 

6.1  Beekprik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De beekprik is zeldzaam en komt in Nederland uitsluitend voor in beken in de Achterhoek, 
Oost-Brabant, Oost-Veluwe en in Limburg. Zijn leefgebied bestaat uit kleine beken en 
sprengen met zowel snelstromende als traag stromende trajecten. De beekprik heeft een 
opmerkelijke levenscyclus. Als blinde larf brengt deze soort een groot deel van zijn leven 
door ingegraven in de bodem. Ruim zes jaar verblijft de larf op stromingsluwe delen, waar 
de bodem bestaat uit modder, zand en enige detritus (afgestorven organisch materiaal). Met 
hun kop in de stroming filteren ze voedsel uit het water. Aan het einde van de zomer 
metamorfoseren de larven tot volwassen beekprik. Ook de volwassen beekprik graaft zich 
in de bodem. Na de winter (februari-mei), verplaatsen de volwassen beekprikken zich naar 
de paaiplaatsen. Dit zijn ondiepe, zonnige plekken in de stroming, met een bodem van 
zand en fijn grind. Hier wordt in kleine groepjes gepaaid, waarbij de mannetjes kuiltjes in 
de bodem maken door stenen te verplaatsen met de zuigmond. De larven die ontstaan 
laten zich vervolgens met de stroming afzakken totdat ze een geschikt opgroeigebied 
vinden. De volwassen beekprik sterft na de voortplanting.  
 
Onderzoek naar beekprik kan uitgevoerd worden door met een schepnet te zoeken naar 
larven, of tijdens in het paaiperiode naar paaiende beekprikken te zoeken. Het bemonsteren 
van kleine beken kan een verstoring van het leefgebied van deze soort veroorzaken. Dit 
geldt met name voor de bemonstering van detritus-/slibbanken voor larven met een 
schepnet. Daarom wordt maximaal een kwart van iedere detritusbank onderzocht.  
 

Beekprik  

Wetenschappelijke naam Lampetra planeri 

Habitatrichtlijn Bijlage II 

Flora en faunawet Tabel 3 

Rode Lijst Bedreigd 

Ecologisch gilde Stroomminnend 

Paaitijd februari -mei 
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Methode van monitoren: 
o Bemonstering van detritusbanken (maximaal 25% per bank) met het schepnet voor 

larven (hele jaar),  waarbij de inhoud van het net zorgvuldig wordt teruggelegd; 
o Minimale inspanning voor onderzoek naar larven met schepnet: 2 telronden, tijdens 

elke telronde wordt per kilometerhok minimaal 60 minuten gevist met een schepnet; 
 
o Telling van volwassen, paaiende dieren, vanaf de oever of wadend door de beek 

gedurende de paaiperiode (februari-mei);  
o Minimale inspanning voor onderzoek naar paaiende adulten op zicht: vanaf de aanvang 

van de paai worden alle potentiële paaiplaatsen vijf maal bezocht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paaiende beekprikken ( Foto: Jelger Herder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nestkuilen van de rivierprik zijn herkenbaar aan 
het schone grind (voorgrond) dat tijdens de paai 
wordt omgedraaid en versleept (Foto: Frank 
Spikmans) 

 
Paaiende rivierprikken (Foto: frank Spikmans) 
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6.2  Rivierprik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De rivierprik is een zogenaamde anadrome soort; het volwassen stadium wordt in zout 
water doorgebracht, de paai en opgroei gebeurt in zoet water. De rivierprik is zeldzaam en 
komt in Nederland voor in rivieren, het IJsselmeergebied en langs de kust en estuaria. De 
paai is maar van enkele plekken (Niers, Drentsche Aa, Geul en Roer) bekend. Volwassen 
rivierprik groeit op in kustwateren en trekt voor de voortplanting naar de paaiplaatsen. 
Zodra ze met de paaitrek beginnen eten ze niet meer. De paai vindt plaats op 
snelstromende trajecten met een stenige bodem in rivieren en beken. Er wordt in kleine 
groepjes gepaaid, waarbij kuiltjes in de bodem gemaakt worden door stenen te verplaatsen 
met de zuigmond. De volwassen rivierprik sterft na de voortplanting. De blinde larven 
leven 4 tot 5 jaar ingegraven in de bodem. Aan het einde van de zomer metamorfoseren de 
larven tot volwassen rivierprik en begint de stroomafwaartse trek naar de kustwateren. 
Daar leven ze parasitair door zich vast te zuigen op vissen zoals kabeljauw en met de tong 
weefsel af te schrapen.  
 
Onderzoek naar rivierprik kan uitgevoerd worden door met een schepnet te zoeken naar 
larven, of tijdens in het paaiperiode naar paaiende rivierprikken te zoeken. Het 
bemonsteren van kleine beken kan een verstoring van het leefgebied van deze soort 
veroorzaken. Dit geldt met name voor de bemonstering van detritus-/slibbanken voor 
larven met een schepnet. Houd daarmee rekening. 
 
Methode van monitoren: 
o Bemonstering van detritusbanken (maximaal 25% per bank) met het schepnet voor 

larven (hele jaar),  waarbij de inhoud van het net zorgvuldig wordt teruggelegd; 
o Minimale inspanning voor onderzoek naar larven met schepnet: 2 telronden, tijdens 

elke telronde wordt per kilometerhok minimaal 60 minuten gevist met een schepnet; 
 
o Telling van volwassen, paaiende dieren, vanaf de oever of wadend door de beek 

gedurende de paaiperiode (februari-mei); 
o Minimale inspanning voor onderzoek naar paaiende adulten op zicht: vanaf de aanvang 

van de paai worden alle potentiële paaiplaatsen vijf maal onderzocht. 
 
 

Rivierprik  

Wetenschappelijke naam Lampetra fluviatilis 

Habitatrichtlijn Bijlage II 

Flora en faunawet Tabel 3 

Rode Lijst - 

Ecologisch gilde Stroomminnend 

Paaitijd februari -mei 
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6.3  Rivierdonderpad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De rivierdonderpad is niet algemeen in Nederland. De soort komt voor in beken, maar ook 
op zuurstofrijke plaatsen in de polderwateren van Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland 
en Utrecht. De rivierdonderpad leeft behalve in structuurrijke stromende beken ook in 
stilstaande wateren op plaatsen met een doorgaans stenige bodem. Daarnaast leeft de soort 
in wateren met een harde veenbodem en schuilt in holle oevers en onder bruggen. Het is 
een nachtactieve bodembewoner, zonder zwemblaas. Overdag verschuilen ze zich vaak 
onder stenen of takken.  
Bij gebruik van een schepnet wordt de trefkans verhoogd door het net vlak achter een 
obstakel te plaatsen en vervolgens stroomopwaarts wadend door het water te gaan, waarbij 
stenen op de bodem met handen of voeten omgekeerd of verplaatst worden. Daarmee 
worden schuilende vissen het net in gejaagd. In zandige beken houden donderpadden zich 
vaak op in holle oevers of onder hopen organisch materiaal. In polderwateren is het aan te 
raden om bruggetjes, duikers, stuwtjes en plaatsen waar stenen (puin) aanwezig zijn te 
onderzoeken. In meren en de rivieren komt de soort vaak voor in de stenige oevers (zoals 
basaltblokken). Hier is de soort met het schepnet niet te vangen, maar met een sterke 
zaklamp ’s nachts waarneembaar.  
 
Methode van monitoren: 
o Bemonstering met schepnet (april-oktober, in doorwaadbare beken kan het hele jaar 

gezocht worden); 
o Minimale inspanning per kilometerhok, per jaar: 2 telronden, 30 minuten scheppen per 

telronde. 
o Aanvullend: met zaklamp ’s nachts zoeken (in grote rivieren, kanalen en meren in 

stortstenen oevers). 

Rivierdonderpad  

Wetenschappelijke naam Cottus  perifretum 

Habitatrichtlijn Bijlage II 

Flora en faunawet Tabel 3 

Rode Lijst Bedreigd 

Ecologisch gilde Stroomminnend 

Paaitijd Maart - mei 
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6.4  Beekdonderpad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het voorkomen van de beekdonderpad in Nederland is pas sinds 2005 bekend. Tot die tijd 
werd het onderscheid met rivierdonderpad nog niet gemaakt. De beekdonderpad is 
zeldzaam en komt slechts op vier locaties in Nederland voor. Zijn leefgebied bestaat uit 
structuurrijke, snelstromende beken, met stenig substraat. Qua levenswijze vertoont de 
soort veel overeenkomsten met de rivierdonderpad.  
Bij gebruik van een schepnet wordt de trefkans verhoogd door het net vlak achter een 
obstakel te plaatsen en vervolgens stroomafwaarts wadend door het water te gaan, waarbij 
stenen op de bodem met handen of voeten omgekeerd of verplaatst worden. Daarmee 
worden schuilende vissen het net in gejaagd. In zandige beken houden donderpadden zich 
vaak op in holle oevers of onder hopen organisch materiaal. 
 
Methode van monitoren: 
o Bemonstering met schepnet (april-oktober, in doorwaadbare beken kan het hele jaar 

gezocht worden); 
o Minimale inspanning per kilometerhok, per jaar: 2 telronden, 30 minuten scheppen per 

telronde. 
o Aanvullend: met zaklamp ’s nachts zoeken. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beekdonderpad onderscheidt zich van de rivierdonderpad door zijn gladde flanken. Dit kenmerk geldt 
alleen voor exemplaren van 6 centimeter of kleiner (Foto: Jelger Herder)

Beekdonderpad  

Wetenschappelijke naam Cottus rhenanus 

Habitatrichtlijn Bijlage II 

Flora en faunawet Tabel 3 

Rode Lijst Bedreigd 

Ecologisch gilde Stroomminnend 

Paaitijd Maart - mei 
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6.5  Grote modderkruiper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De grote modderkruiper is niet algemeen in Nederland. Vegetatierijke sloten met een lage 
stroomsnelheid zijn een belangrijk habitat voor de soort. Daarnaast is zijn voorkomen 
bekend van veengebieden, maar ook van beken en beekbegeleidende moerassen. In het 
rivierengebied blijkt de grote modderkruiper vaak voor te komen op de overgang van zand 
naar klei, waar enige veenvorming optreedt. Voedsel wordt met de baarddraden gezocht in 
een zachte bodem. Een modderige of veenachtige bodem dient ook als schuilplaats tijdens 
rustperioden. De soort kent behalve een winterrust ook een zomerrust, die diep ingegraven 
(tot wel 50 cm) in de bodem doorgebracht wordt. Wateren waar de grote modderkruipers 
voorkomt, zijn vaak soortenarm. Hoewel de bittervoorn en kleine modderkruiper wel vaak 
in hetzelfde gebied voorkomen, bezetten ze binnen dit gebied andere minder geïsoleerde 
wateren. Er dient voor de grote modderkruiper dus een afzonderlijke inspanning geleverd 
te worden in de meer geïsoleerde  wateren. 
Bij gebruik van het schepnet is het belangrijk het net diep door de bodem te halen. Gebruik 
van een minder fijnmazig schepnet is dan aan te bevelen. (gestrekte maaswijdte 10 tot 20 
mm). Grote modderkruiper verschuilt zich vaak in vegetatierijke oever. Door het net te 
plaatsen voor kraggen in de oevers en op deze kraggen te stampen, worden ze in het net 
gejaagd. 
De grote modderkruiper staat bekend als een soort die moeilijker te vangen is doordat deze 
op veel plaatsen sterk is afgenomen en in z’n verspreiding vaak beperkt is tot oude wateren 
die aan de ruilverkaveling ontsnapt zijn. Hieronder enkele aanwijzingen om de vangkans te 
vergroten. 
o De grote modderkruiper komt voor in geïsoleerde wateren met verlandingsvegetaties. 

Met name de natte gebieden die aan de ruilverkaveling ontsnapt zijn, zijn kansrijk. 
o Dit zijn vegetatierijke, stilstaande wateren. Met name sloten, maar ook plassen en in 

mindere mate beken.  
o In een slotenrijk gebied dient de aandacht uit te gaan naar de smalle en ondiepe 

zijsloten (b-watergangen). 
o Het raadplegen van een historische atlas kan nuttig zijn voor het vinden van “oude” 

watergangen die de afgelopen eeuw (vrijwel) onveranderd zijn gebleven. Dit zijn 
plaatsen waar de soort verwacht kan worden. 

o Vegetatierijke oevers met kraggen (drijvende pollen met vervlochten wortels) zijn zeer 
kansrijk. 

Grote modderkruiper  

Wetenschappelijke naam Misgurnus fossilis 

Habitatrichtlijn Bijlage II 

Flora en faunawet Tabel 3 

Rode Lijst Kwetsbaar 

Ecologisch gilde Plantminnend 

Paaitijd April – juni 
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o Vaak is er een sliblaag aanwezig. Dit slib heeft bij voorkeur een korrelige structuur 
(klei korrels) welke meestal niet stinkt. In sloten met een structuurloze, zwarte en 
stinkende sliblaag wordt de grote modderkruiper niet verwacht. 

o Voorafgaand en gedurende periodes met regenval wordt de grote modderkruiper 
actiever. Ook dan is de trefkans groter.  

o In de paaitijd in het voorjaar is het ook goed mogelijk grote modderkruipers ’s nachts 
met behulp van een zaklantaarn op te sporen. Vooral nachten na een 
temperatuurstijging in april/mei zijn dan erg geschikt. 

 
Methode van monitoren: 
o Bemonstering van wateren met schepnet (april-oktober); 
o Minimale inspanning per kilometerhok, per jaar: 4 telronden, 60 minuten scheppen per 

telronde. 
o Aanvullend: In het voorjaar (april-mei) met zaklamp ’s nachts zoeken in geschikte 

wateren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grote modderkruiper (Foto: Paul van Hoof)
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6.6  Kleine modderkruiper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kleine modderkruiper komt redelijk algemeen in Nederland voor. Zijn leefgebied 
bestaat uit stilstaande en stromende wateren zoals sloten, poelen plassen. In stromende 
wateren wordt de soort vooral gevonden in de stromingsluwe delen. Hoewel de kleine 
modderkruiper een voorkeur heeft voor ondiepe begroeide wateren, komt hij ook voor in 
onbegroeide, diepere polderweteringen. Hier is de soort vaak massaal aanwezig. Overdag 
schuilen ze op de bodem, waarbij ze zich ondiep ingraven of zich verschuilen in de 
vegetatie, onder takken of stenen.  
Door met een schepnet in en over de bodem te monsteren zijn ze toch aan te treffen. In de 
schemering en ‘s nachts is de kleine modderkruiper actief op zoek naar voedsel, waarbij 
met de baarddraden de bodem doorzocht wordt.  
 
Methode van monitoren: 
o Bemonstering van wateren met schepnet (april-oktober); 
o Minimale inspanning per kilometerhok, per jaar: 2 telronden, 30 minuten scheppen per 

telronde. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleine modderkruiper (Foto: Arthur de Bruin) 

Kleine modderkruiper  

Wetenschappelijke naam Cobitis taenia 

Habitatrichtlijn Bijlage II 

Flora en faunawet Tabel 2 

Rode Lijst - 

Ecologisch gilde Generalist 

Paaitijd April - juli 
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6.7  Bittervoorn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bittervoorn heeft een opmerkelijk voortplantingsstrategie. Ze zijn daarbij afhankelijk 
van grote zoetwatermosselen, zoals de zwanenmossel en schildersmossel. Vrouwtjes zetten 
met een tot 25 mm lange legbuis de eieren af in mantelholte van de mossel, waarna het 
mannetje zijn hom over de mossel uit strooit. De eieren worden dus in de mossel bevrucht. 
In de mossel worden ze door de mossel voorzien van vers water. De larven verblijven 
enkele weken in de mossel, waarna die verlaten wordt. Door deze afhankelijkheid van 
mosselen, is de soort ook kwetsbaar voor baggerwerkzaamheden waarbij mosselen uit het 
water worden geschept. De soort heeft een voorkeur voor wat bredere, stilstaande en 
begroeide wateren zoals weteringen, plassen en sloten. In de koude periodes, worden ze 
ook gevonden in vrijwel onbegroeide weteringen. De vegetatie dient als schuilplaats. Een 
zandig tot kleiige bodem is nodig voor de mosselen. In wateren met een dikke baggerlaag 
(als gevolg van een baggerachterstand) komen mosselen bijna niet voor. De bittervoorn is 
tamelijk algemeen in het westen van het land, maar komt ook voor in de rest van 
Nederland.  
 
Methode van monitoren: 
o Bemonstering van wateren met schepnet (april-oktober); 
o Minimale inspanning per kilometerhok, per jaar: 2 telronden, 30 minuten scheppen per 

telronde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bittervoorn man (links) en vrouw met legbuis (rechts) (Foto’s: Paul van Hoof) 

Bittervoorn  

Wetenschappelijke naam Rhodeus amarus 

Habitatrichtlijn Bijlage II 

Flora en faunawet Tabel 3 

Rode Lijst Kwetsbaar 

Ecologisch gilde Plantminnend 

Paaitijd April - juni 
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BIJLAGE ! Veldformulier 
 



NEM-Meetnet Beek- en Poldervissen 

 

  

Naam waarnemers:  

Straat: Telefoon: 

Postcode / Woonplaats: E-mail: 

Gegevens bemonsterde locatie        (bij monstering van meerder locaties in een kilometerhok telkens aparte formulieren gebruiken) 

Naam water of gebied:    Telronde:  1 / 2 / … 

Coördinaten: X: Y:  Geviste tijd:  van :          tot: 

Methodiek (omcirkel): Standaard RAVON schepnet   Datum:        -           - 

 Anders:   Aantal actieve tellers: 

Trajectlengte (meter):      

Omstandigheden bemonsterde locatie gewijzigd t.o.v. eerdere telronde (omcirkel): nee / ja, licht toe:  

 

 

 

Watertype (IPI) (omcirkel) 

711   Grote rivieren 722   Genormaliseerde laaglandbeken 742   Weteringen,vaarten 321   Zandgaten, grindgaten, kleigaten 

712   Kleine rivieren en veenstromen 725   Oude beekarmen 743   Veenwijken 352  Duinplassen 

713   Oude rivierarmen 751   Sloten 261   Laagveenmoeras en petgaten 353   Wielen, kolken, welen 

721   Natuurlijke laaglandbeken 741   Kanalen 313   Meren en meertjes 354   Overige poelen en plasjes 

Gevangen vissen 
  

Noteer hier het aantal per lengteklasse (cm) 

Soort 
  lengte 

onbekend 
 0-2  3-5  6-10  11-15  16-25  26-40  ≥41 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

RAVON, Postbus 1413, 6501 BK Nijmegen 024 – 7410600 


