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SAMENVATTING
De grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) is een vissoort die zich in hoge mate heeft
aangepast aan de omstandigheden in verlandende habitattypen. In Nederland en in Europa
heeft de grote modderkruiper de hoogste beschermingsstatus en in vergelijking met de ons
omringende landen is Nederland van groot belang voor deze soort. In de tweede helft van de
20e eeuw is de grote modderkruiper sterk achteruitgegaan. Van de voor 1980 bekende kmhokken met grote modderkruipers blijkt in de periode 1981-2008 in 70% (van de
onderzochte km-hokken) de grote modderkuiper niet meer te worden aangetroffen. De
sterke degradatie van verlandingshabitat, als gevolg van menselijk ingrijpen in het
watersysteem, is hier vermoedelijk de oorzaak van. Om een beter begrip te krijgen van
factoren die het voorkomen van de grote modderkruiper beïnvloeden en de mogelijkheden
die er zijn om de populaties van deze soort te behouden heeft Stichting RAVON de
volgende zaken onderzocht:
•
•
•
•

Het verspreidingsgebied van de grote modderkruiper in Nederland en de ligging van de
belangrijkste leefgebieden.
Habitatvariabelen waaraan het voorkomen van grote modderkruiper gerelateerd is.
Ontwikkelingen in het landschap, landgebruik en beheer die van invloed zijn geweest op
het leefgebied van de grote modderkruiper.
Belangrijke sturende factoren met betrekking tot het voorkomen van de grote
modderkruiper.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de verspreiding van de grote modderkruiper in
Nederland sterk gebonden is aan de overstromingsgebieden van (voormalige) rivier- en
beeksystemen. 34 % van de waarnemingen is afkomstig uit de fysisch geografische regio
(FGR) van het rivierengebied en 29% uit de FGR van de hogere zandgronden in de
omgeving van beken of rivieren. Hiernaast wordt de grote modderkruiper ook aangetroffen
in een aantal laagveengebieden. Op basis van een dichtheidsclustering zijn er veertien
belangrijke leefgebieden naar voren gekomen. Het merendeel van deze leefgebieden ligt
binnendijks en bevindt zich al lange tijd (> 100 jaar) niet meer binnen de
overstromingsinvloed van rivieren. De uitgevoerde analyses bevestigen dat de grote
modderkruiper in belangrijke mate gebonden is aan verlandingsvegetatie (met name het
kikkerbeetverbond en het waterscheerlingverbond) in de successiereeks van verlandende
stilstaande wateren.
Het analyseren van de verspreidingsgegevens in relatie tot historisch en actueel topografisch
kaartmateriaal wijst erop dat de grote modderkruiper momenteel vrijwel uitsluitend
voorkomt in oude wateren die aan grootschalige herinrichtingsingrepen (ruilverkaveling)
ontsnapt zijn. Dit duidt erop dat deze soort in het huidige landschap en bij het huidige
waterbeheer niet in staat is om nieuwe (natuur)gebieden te koloniseren. Voor vrijwel alle
gebieden geldt dat informatie ontbreekt over de populatieomvang van de grote
modderkruiper.
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Factoren die in belangrijke mate sturend lijken voor de grote modderkruiper en zijn habitat
zijn hydrodynamiek, peildynamiek, waterkwaliteit en mogelijk het voorkomen van andere
vissoorten. Deze factoren kunnen zowel ingrijpen op het voorkomen van geschikt habitat
(verlandingsvegetaties) als op mechanismen die onderdeel uitmaken van de levensstrategie
van de grote modderkruiper (dispersie/migratie van verschillende levensstadia). Op dit
moment is er onvoldoende kennis over de grote modderkruiper en het effect van sturende
factoren om de instandhouding en het herstel van populaties te kunnen waarborgen. Er zijn
drie belangrijke kennisleemtes:
1. Onvoldoende inzicht in de lokale verspreiding en omvang van grote
modderkruiperpopulaties en hiermee in het belang van deze gebieden voor deze soort.
2. Onvoldoende inzicht in de ecologie en met name de dispersiemechanismen van de grote
modderkruiper.
3. Onvoldoende inzicht in de invloed van sturende factoren op het voorkomen van de
grote modderkruiper en de herstelmaatregelen die genomen kunnen worden voor het
instandhouden en herstellen van deze soort.
Bestaande populaties van de grote modderkruiper worden nog steeds bedreigd door
herinrichtingsmaatregelen waaronder soms maatregelen in het kader van natuurontwikkeling.
De uitgangspunten voor bescherming dienen te zijn:
•
•
•
•
•

Het veiligstellen van de locaties waar de soort nu nog voorkomt.
Het, daar waar noodzakelijk, verbeteren van de habitatomstandigheden.
Kijken naar de mogelijkheden waarop krachtige populaties als bronpopulatie kunnen
fungeren.
Meer begeleiding van deskundigen bij de uitvoering van compensatiemaatregelen.
Monitoren van de effectiviteit van compensatiemaatregelen voor de grote
modderkruiper.
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INLEIDING
1.1

Kader
Deltagebieden zoals Nederland worden van nature gekenmerkt door uitgestrekte moerassige
verlandingszones met een hoge biodiversiteit. Veel van de hier voorkomende plant- en
diersoorten zijn in hoge mate gespecialiseerd aan de omstandigheden in deze gebieden. De
grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) is zo’n specialist. Naast een slangachtige lichaam
waarmee makkelijke door dichte moerasvegetatie gezwommen en in de modderlaag
gekropen kan worden kan deze vis lucht in zijn darm opslaan en via zijn huid ademhalen.
Deze eigenschappen stellen de grote modderkruiper in staat om lage waterstanden
waaronder periodieke droogval en lage zuurstofconcentraties te overleven.
Soorten die in hoge mate gespecialiseerd zijn aan specifieke omstandigheden zijn vaak zeer
gevoelig voor veranderingen in deze omstandigheden. Dit geldt ook voor de grote
modderkruiper. Tot de 2e helft van de 20e eeuw werd de grote modderkruiper verspreid over
Nederland regelmatig in de fuiken van beroepsvissers aangetroffen. Tegenwoordig wordt
deze vissoort nog slechts incidenteel waargenomen en lijkt op veel plaatsen verdwenen of
bedreigd in zijn voortbestaan. Van de voor 1980 bekende km-hokken met grote
modderkruipers blijkt in de periode 1981-2008 in 70% (van de onderzochte km-hokken) de
grote modderkuiper niet meer te worden aangetroffen. De sterke degradatie van
verlandingshabitat ten gevolge van menselijke ingrepen in het watersysteem is hier
vermoedelijk de oorzaak van. Het draineren van gebieden met hoge waterstanden,
verontreiniging van water en waterbodems, uitgevoerde ruilverkaveling in poldergebieden
worden als redenen gegeven voor het verdwijnen van grote modderkruipers (Zollinger et al.,
2003).
De grote modderkruiper is in Nederland en in Europa een soort met de hoogste
beschermingsstatus. De soort wordt in Nederland beschermd door de Flora- en Faunawet
(tabel 3) en in Europa middels de Conventie van Bern (bijlage 3) en de Habitatrichtlijn
(Bijlage1). In de Rode Lijst wordt de grote modderkruiper 'kwetsbaar' genoemd (De Nie,
1998). In vergelijking tot de ons omringende landen is Nederland van relatief groot belang
voor de grote modderkruiper. In het kader van het Natura 2000 beleid is “uitbreiding
omvang en kwaliteit leefgebied ten behoeve van de uitbreiding populaties” als doel
geformuleerd. De grote modderkruiper verkeerd in Nederland in een matig ongunstige staat
van instandhouding. De wettelijke bescherming die de soort geniet uit de Flora- en faunawet
evenals de toewijzing van instandhoudigsdoelen binnen Natura 2000 gebieden lijkt op dit
moment ontoereikend om de soort voor verdere achteruitgang te behoeden. Binnen de
Natura 2000 gebieden word slechts 36% van de locaties met grote modderkruipers
veiliggesteld (Bruin et al, 2008).
Voor de instandhouding en het herstel van de grote modderkruiper is meer inzicht vereist in
de factoren die het voorkomen van de grote modderkruiper beïnvloeden en de
mogelijkheden die er zijn om de populaties van deze soort te behouden. In dit rapport wordt
getracht dit inzicht op basis van bestaande gegevens te vergroten. Hierbij is historisch
kaartmateriaal gebruikt om de afname van de grote modderkruiper te verklaren op basis van
veranderingen in het landschap, landgebruik en beheer.
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1.2

Onderzoeksvragen
1. Wat is het verspreidingsgebied van de grote modderkruiper in Nederland en waar liggen
de belangrijkste leefgebieden?
2. Aan welke habitatvariabelen is het voorkomen van grote modderkruiper gerelateerd?
3. Welke ontwikkelingen in het landschap, landgebruik en beheer zijn van invloed geweest
op het leefgebied van de grote modderkruiper?
4. Wat zijn de belangrijkste sturende factoren met betrekking tot het voorkomen van de
grote modderkruiper?

1.3

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft de in dit onderzoek gebruikte methodieken om de onderzoeksvragen
te beantwoorden.
In hoofdstuk 3 wordt de ecologie van de grote modderkruiper beschreven waarbij wordt
ingegaan op zaken als habitat, dispersie en concurrentie.
Hoofdstuk 4 bevat de analyseresultaten van de verspreiding van de grote modderkruiper op
basis waarvan de belangrijkste leefgebieden in Nederland benoemd worden
(onderzoeksvraag 1).
Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van de analyses waarbij verspreidingsgegevens in relatie
tot een aantal habitatvariabelen geanalyseerd zijn (onderzoeksvraag 2).
In hoofdstuk 6 worden de veranderingen in het Nederlandse landschap als gevolg van
menselijke ingrepen vanaf de 12e eeuw geschetst waarbij wordt ingegaan op de consequenties
die dit gehad heeft voor het leefgebied van de grote modderkruiper (onderzoeksvraag 3).
Hoofdstuk 7 beschouwt vervolgens de veranderingen in een aantal gebieden met recente
grote modderkruiper waarnemingen, tijdens de afgelopen 100 jaar (onderzoeksvraag 3).
In hoofdstuk 8 worden op basis van de resultaten uit hoofdstuk 3 t/m 7 de belangrijkste
sturende factoren voor de aanwezigheid van de grote modderkruiper beschreven
(onderzoeksvraag 4).
Hoofdstuk 9 beschrijft tenslotte de beschermingsmaatregelen die genomen moeten worden
en de kennisleemtes die opgelost dienen te worden om de grote modderkruiper populaties in
Nederland te behouden.
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2

ONDERZOEKSMETHODIEK
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is gebruik gemaakt van de volgende
methoden:
•
•
•
•

2.1

Literatuuronderzoek;
Analyseren van de verspreidingsgegevens;
GIS analyse van verspreidingsgegevens en habitatvariabelen;
Analyseren historisch kaart materiaal.

Literatuuronderzoek
Historische literatuur is onderzocht om inzicht te krijgen in historische verspreiding en mate
van voorkomen van de grote modderkruiper. Ook anekdotische informatie is hiervoor
verzameld. Wetenschappelijke literatuur is geraadpleegd om inzicht te verkrijgen in de
ecologie en habitatvoorwaarden. Hiernaast is de literatuur die de ontwikkelingen in het
landschap, landgebruik en beheer in Nederland beschrijft geraadpleegd.

2.2

Bepaling verspreidingsgebied
Voor het bepalen van het verspreidingsgebied van de grote modderkruiper is gebruikt
gemaakt van de bij RAVON beschikbare dataset. Op basis van deze dataset is door middel
van een Arc GIS analyse (Kernel Desity estimation) een dichtheidsclustering gemaakt
waarmee belangrijke leefgebieden aangegeven zijn. Een dergelijke berekening clustert de
verspreidingspunten waarbij op basis van deze punten een schatting van het procentuele
volume contour wordt aangegeven. Een volume contour van 50 % betekent dat ongeveer
50% van de gegevens gebruikt voor de berekening binnen deze contour liggen. Binnen de
50% volume contour liggen de verspreidingsgegevens dichter bij elkaar (meer geclusterd) dan
bij bijvoorbeeld de 95% contour waar bijna alle verspreidingspunten binnen vallen.

2.3

Relateren voorkomen aan habitatvariabelen
De verspreidingsgegevens van grote modderkruipers uit het RAVON bestand (RAVDAT)
zijn in Arc GIS gerelateerd aan verschillende habitatvariabelen:
•
•
•
•
•
•

Fysisch Geografische Regio’s (FGR);
Kwelkaart (landelijke kwelflux MONA, RIZA 2001);
Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN);
Grondgebruik in Nederland (CBS 1996)
Bodemkaart van Nederland 1:50.000.
Landelijke vegetatie databank (SynBioSys)
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De informatie over deze habitatvariabelen is gekoppeld aan de locaties waar waarnemingen
van grote modderkruiper bekend zijn. Bij kaartlagen met grove eenheden zoals Fysisch
Geografische Regio’s (FGR) konden waarnemingen op km hok niveau gebruikt worden voor
de analyse. Indien de kaarteenheden nauwkeuriger waren, zoals bij bodemtypen konden
nauwkeurige waarnemingen (< ha hok) gebruikt worden voor de analyse. Ook de landelijke
vegetatiegegevens zijn gekoppeld aan de verspreiding van de grote modderkruiper. Met
behulp van het programma SynBioSys is gezocht naar relaties met plantengemeenschappen.
Bij de analyse zijn de vegetatietypen tot op een nauwkeurigheid van verbond niveau gebruikt.

2.4

Relateren voorkomen aan landschappelijke ontwikkelingen
Op basis van historische en huidige topografische kaarten en literatuuronderzoek is
ingezoomd op de veranderingen in het landschap, landgebruik en beheer rondom recente
vindplaatsen van de grote modderkruiper. Veranderingen in landschap, landgebruik en
beheer zijn vertaald in veranderingen in sturende factoren die van invloed kunnen zijn op het
voorkomen van de grote modderkruiper.
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3

ECOLOGIE GROTE MODDERKRUIPER

3.1

Habitat
De grote modderkruiper komt vooral voor in stilstaand en langzaam stromend (< 5 cm/sec;
Bohl, 1993), ondiep water met een dikke modderbodem (Käfel, 1993; Meyer, 2000). Bohl
(1993) beschrijft de morfologie van de wateren waarin de soort aanwezig kan zijn als
langgerekte (sloten) tot grillige oppervlakten (moeras met poelen) die vaak klein zijn. De
diepte is meestal niet meer dan maximaal 1,5 m met een geleidelijk oplopende oeverzone. De
soort vertoont een duidelijke voorkeur voor plantenrijke wateren (Gaumert, 1986; Meyer,
2000). Van Eekelen en Van den Berg (2006) vonden een significante relatie tussen het
voorkomen van grote modderkruipers en structuurrijke verlandingsvegetaties. Afbeelding 3.1
toont een voorbeeld van geschikt grote modderkruiper habitat in de Zouweboezem.
Overstromingsvlakten van rivieren en beken vormen oorspronkelijk belangrijk leefgebied
van de grote modderkruiper. Oude rivierarmen waarin verlandingsprocessen optreden geven
een brede vegetatierijke zone waarin de soort zich kan handhaven (Käfel, 1993). In de
overstromingsvlakten van de Donau delta wordt de grote modderkruiper aangetroffen in
geïsoleerde wateren met een geringe connectiviteit met de rivier (Schiemer et al. 2000).

Afbeelding 3.1: Structuurrijk verlandingshabitat in de Zouwenboezem

7

Fossiel uit een dynamisch deltagebied, 2009

3.2

Seizoenscyclus
De activiteit van de grote modderkruiper is seizoensgebonden. 's Winters is hij in de bodem
ingegraven en neemt weinig voedsel tot zich. In het voorjaar vanaf maart-april, begint een
periode van grote activiteit, waarin de grote modderkruiper veel eet. In de zomer kan een
rustperiode intreden. Als gedurende de zomer de levensomstandigheden ongunstig worden,
bijvoorbeeld door droogte, graaft de grote modderkruiper zich in en komt bij verbeterde
omstandigheden weer tevoorschijn uit de waterbodem. Tot aan de winterrust is hij actief en
eet dan weer veel (Sterba, 1958). Op basis van vangstgegevens van fuiken in de grote rivieren
(zie afbeelding 3.2) is deze cyclus eveneens waar te nemen.

Afbeelding 3.2: Aantal grote modderkruipers per fuik-etmaal per maand in de periode 1994-2006, totaal
aantal grote modderkruipers = 238. Gegevens passieve monitoring Rijkswateren.

3.3

Voortplanting
Er is weinig onderzoek verricht naar de voortplanting van de grote modderkruiper. Käfel
(1991) geeft aan dat grote modderkruipers migratie naar paaigebieden kunnen vertonen in
het voorjaar. Tijdens een intensief onderzoek in de Zouweboezem (Spikmans et al., 2008)
waarbij gedurende een jaar maandelijks een groot aantal sloten bevist werden, werden
tientallen adulte dieren gevangen maar nauwelijks juveniele dieren. Dit kan wijzen op
migratie naar een voortplantingsgebied buiten de onderzochte locaties. De grote
modderkruipers paaien in ondiepe zones langs oevers, tussen pitrus pollen en rietstengels of
onder de beschutting van overhangende begroeiing of drijvende watervegetatie. Tijdens de
paai zet het vrouwtje van de grote modderkruiper zo’n 70.000 tot 150.000 eitjes af op
waterplanten, tussen wortels van oeverplanten of rechtstreeks op de bodem. Afhankelijk van
de temperatuur komen ze na enkele dagen tot ruim een week uit. De laven zijn lichtschuw en
schieten bij het geringste licht weg in de modder (Den Hollander 1922) (Van Eijk et al, 2002).
Kafel (1991) vermeld dat de juveniele het hele jaar op de paaiplaatsen aanwezig blijven,
terwijl de adulten enkele weken na de paai vertrekken om het volgend voorjaar terug te
keren.
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3.4

Dispersiemechanismen
Er is weinig bekend over dispersiemechanismen van de grote modderkruiper. Grote
modderkruipers zijn in staat veranderingen in atmosferische druk waar te nemen door een
morfologische aanpassing van het binnenoor en de zwemblaas (Nijssen et al., 1987; Käfel
1991; Käfel 1993). Bij een toenemende luchtdruk reageren zij met onrustige bewegingen
(Heimans 1899; Bohl 1993). Mogelijk houdt dit gedrag verband met de oorspronkelijk
biotoop in overstromingsvlakten. Onweersbuien zorgen immers voor het overlopen van
poelen en weilanden waardoor nieuwe wateren gekoloniseerd kunnen worden (Van der
Winden et al. 2002). De grote mobiliteit en beweeglijkheid van de grote modderkruiper bij
een toenemende luchtdruk is mogelijk een gedragsaanpassing om zich te verspreiden of
nieuw habitat te koloniseren bij een stijgend waterpeil ten gevolge van onweersbuien. Indien
een populatie uitsterft door lokale catastrofen of langdurige droogtes, kan dit gebied
herbevolkt worden tijdens overstromingen. Hierdoor blijft ook genetische uitwisseling tussen
verschillende populaties mogelijk. Meyer & Hinrichs (2000) hebben de verplaatsingen van de
grote modderkruiper in een sloot in de periode juni-november onderzocht met behulp van
een merk-terugvangst experiment. De meeste gemerkte vissen werden na 14 of 28 dagen
teruggevangen. De terugmeldingen kwamen voor 70% van locaties minder dan 50 m
verwijderd van de oorspronkelijke locatie alwaar ze gemerkt waren. Bijna 30% werd op exact
dezelfde (afwijking < 1 m) locatie teruggevangen als waar ze teruggezet waren. De migratie
afstanden namen toe in de periode september-oktober wat is verklaard met het zoeken naar
overwinteringslocaties. Slechts 10% van de waargenomen verplaatsingen betroffen een
afstand van 100 m of meer, tot een maximum van 300 m.

3.5

Concurrentiekracht
De grote modderkruiper lijkt weinig concurrentiekrachtig ten opzichte van andere vissoorten
(Bohl, 1993). Op 80 % van de wateren met grote modderkruipers werden maximaal drie
andere vissoorten aangetroffen (Bohl, 1993). In de Neusiedler See (Oostenrijk) wordt voor
het locaal uitsterven van de grote modderkruiper de introductie van exoten, zoals de
zonnebaars, en de jaarlijkse uitzet van vier miljoen glasalen als één van de oorzaken genoemd
(Mikschi et al ,1996). Experimenten in vijvers (Bohl, 1993) wijzen op de hoge kwetsbaarheid
van eieren, larven en broed van de grote modderkruiper. Karper en zeelt kunnen de grote
modderkruiper in deze levensfasen sterk prederen waardoor een hoge mortaliteit ontstaat.
Ook brasem, libellenlarven en roofwantsen (ruggezwemmer, staafwants en waterschorpioen)
worden genoemd als predatoren van jonge grote modderkruipers. Vooral voor de jonge
dieren lijkt het belang van opgroeihabitat buiten het bereik van andere vissoorten groot. Op
deze wijze wordt predatie door andere vissoorten geminimaliseerd (Käfel, 1991). Käfel
(1991) beschrijft dat larven niet wegzwemmen uit de sporadisch droogvallende paaigebieden
waarmee ongunstige waterregimes in het voorjaar zeer nadelig voor het reproductiesucces
kunnen zijn. Een belangrijke aanpassing van de grote modderkruiperlarven aan de sterk
fluctuerende omstandigheden en predatiegevoeligheid is hun snelle ontwikkeling en
groeisnelheid. De groeisnelheid wordt bepaald door de watertemperatuur en het
voedselaanbod. Tijdens het eerste jaar wordt reeds een derde van de maximale lengte (30 cm)
behaald (Liefferinge et al, 2003).
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4

VERSPREIDING VAN DE GROTE MODDERKRUIPER

4.1

Verspreiding in Europa
Het verspreidingsgebied van de grote modderkruiper strekt zich uit van Noord-WestFrankrijk tot het stroomgebied van de Wolga (afbeelding 4.1). In Groot-Brittannië, Ierland,
Denemarken en Scandinavië en ten zuiden van de Alpen komt de soort niet voor (Lelek,
1980). Op basis van genetisch onderzoek (Bohlen et al, 2007) wordt verondersteld dat de
grote modderkruiper zich na de laatste ijstijd in relatief korte tijd heeft verspreid over
Europa. Volgens dit onderzoek waren er slechts kleine genetische verschillen tussen dieren
uit verschillende Europese riviersystemen. Doordat de grootste
genetische variatie gevonden werd
in het stroomgebied van de Donau,
wordt verondersteld dat dit gebied
als
refugium
heeft
gediend
gedurende de laatste ijstijd. Het
relatieve belang van het voorkomen
van de grote modderkruiper in
Nederland is voor West Europa
groot. In ons omringende landen is
de soort zeldzamer.

4.2

Historische informatie

Afbeelding 4.1: Verspreiding van de grote modderkruiper in Europa
gebaseerd op Lelek (1980)

Een van de oudere vermeldingen van grote modderkruipers uit het rivierengebied komt van
Martinus Houttuyn (1765). Hij beschrijft het voorkomen van de grote modderkruiper in en
aan rivieren, en vermeld dat de vis na overstroming van de rivieren in de opdrogende
wateren achterbleef (zie kader 4.2). Heimans (1899) meldt: “Herhaaldelijk zijn bij het
uitbaggeren of afgraven van drooggelegde veenplassen grote aantallen van deze
modderkruipers te voorschijn gebracht; en, ofschoon hun vleesch niet zeer smakelijk is,
gebakken en gegeten”. Prof. H. Schlegel (1862) en Dr. H.C. Redeke (1941) vermelden het
algemeen voorkomen van de soort in sloten en meren en minder in rivieren. Ook wordt het
voorkomen van de soort in de IJssel en de Berkel door Van Den Ende (1847) genoemd.
Beroepsvisser Gerrit Verbeek vertelde dat hij rond 1888 ter hoogte van het dorpje Veen
grote modderkruipers in de fuiken op de Maas ving, maar ze nog meer ving in de polders.
Beroepsvisser Geert Bootsma ving in de omgeving van Ossenzijl in de winter van 1962-1963
fuiken vol met grote modderkruipers. Geerd Bootsma stelde: “Je vangt ze alleen met
Noordwestenwind in de late herfst en winter.” (Kappelle, 2003). Den Hollander (1922)
vermeld; “de meerpoet weet op wonderlijke wijze eieren en kroos weg te stoppen, zodat het
merendeel oude ratten in de val krijgen; in een looptijd van ong. 20 jaar was ik slechts enkele
malen zo gelukkig pinklange exemplaren op te diepen”.
Kader 4.2 (Houttuyn, 1765)
“De bynaam zou byna den Fabel, dat 'er Visschen in de Aarde groeijen, en uit dezelve gegraven moeten
worden, doen opwakkeren. Evenwel is dit in zo verre waar, dat men 'er, na de Overstroomingen der Rivieren,
dikwils in de overgelatene Slibber, ja ook dieper in de Slyk of Modder vindt. Zodanige Visschen naamelyk, die
op den bodem van de Rivieren of Meiren gewoon zyn in de Modder te kruipen, moeten ligt by het afloopen des
Waters overblyven, en dan zullen zy, om de Vogtigheid te vinden, al dieper en dieper in den Grond booren, zo
ver het hun doenlyk is. Zie daar de oplossing van gedagten Fabel. De Verblyfplaats van deezen Meirslang is in
en aan de Rivieren van Europa, in ’t algemeen en in 't byzonder in die van ons Land”.
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4.3

Huidige verspreiding in Nederland
In afbeelding 4.3 is de verspreiding van de grote modderkruiper in Nederland, over de
verschillende Fysisch Geografische Regio’s (FGR) te zien. De meeste waarnemingen (34%)
zijn afkomstig uit de FGR van het rivierengebied (afbeelding 4.4). Naast het rivierengebied
komen ook veel waarnemingen (29%) uit de FGR van de hogere zandgronden. De
waarnemingen op de hogere zandgronden liggen vrijwel allemaal in de omgeving van beken
of rivieren. Nauwkeurige waarnemingen van grote modderkruipers (< hectare) zijn in Arc
GIS gekoppeld aan de kaart met grondgebruik (CBS, 1996). Het grootste deel (67%) van de
waarnemingen van grote modderkruipers komt uit agrarisch gebied (afbeelding 4.5).

Afbeelding 4.3: Verspreiding van grote modderkruiper over Nederland, de Fysisch Geografische Regio’s en de
stroomgebieden van de beken en rivieren waarvan waarnemingen van grote modderkruipers bekend zijn. Gegevens uit
RAVON databank.
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Afbeelding 4.4: Fysisch Geografische Regio’s op locaties met grote modderkruipers (204 locaties)

Afbeelding 4.5: Grondgebruik (CBS 1996) op locaties met grote modderkruiper (204 locaties)
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4.4

Belangrijke leefgebieden
Voor het bepalen van belangrijke leefgebieden voor de grote modderkruiper is gebruik
gemaakt van een dichtheidsberekening (Kernel Density Estimation in ArcGIS). In afbeelding
4.6 wordt de geschatte dichtheid van verspreidingspunten weergegeven. Gebieden die op
basis van deze dichtheidsclustering als belangrijk leefgebied (50% contour van de dichtheids
berekening) benoemd kunnen worden zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Laagveengebied in de omgeving van Gorredijk
Stroomgebied van de Drentse Aa
Monding van de Utrechtse Vecht
Stroomgebied Lauwers, Matsloot en Dwarsdiep
Stroomgebied van de Brabantse Aa
Wieden, Weerribben en Polder Mastenbroek
Gelderse Poort
Haaksbergerveen
Omgeving Culemborg
Lek, buiten en binnendijks, tussen Ameide en Vianen
Tussen de Merwede en de Bergse Maas
Ten Noorden van Oss diverse watergangen
Oude IJssel
Boven Slinge

Een groot deel van de grote modderkruiper leefgebieden bevinden zich op locaties die de
afgelopen 1000 jaar onder invloed van een beek of rivier hebben gestaan (7, 9, 10, 11, 12, 6).
De Wieden, Weerribben en Polder Mastenbroek (6) zijn te beschouwen als de voormalige
delta van de IJssel, Overijsselse Vecht, Tjonger en Reest. De gebieden 2, 3, 4, 5, 13, 14 zijn
van oorsprong beek gebonden. Het Haaksbergerveen (8) wijkt af van de andere gebieden
doordat we hier met een relatief voedselarm hoogveenrestant van doen hebben. Een ander
afwijkend voorbeeld is het voorkomen van de grote modderkruiper in de
Hatertse/Overasseltse Vennen ten zuiden van Nijmegen. Een mogelijke verklaring voor
deze verspreiding kan gezocht worden in de aanwezigheid van veenstroompjes die de grote
modderkruiper in het verleden via laagveengebieden en beekdalen gekoloniseerd heeft.
Een groot deel van de verspreidingsgegevens zijn verouderd. Van deze gebieden is
onduidelijk of ze tegenwoordig nog steeds van betekenis zijn als leefgebied voor de grote
modderkruiper.
Van de 204 nauwkeurige waarnemingen (< ha-hok) bevinden zich slechts 27 waarnemingen
binnen het overstromingsgebied van een rivier of beek. Voor de grote rivieren geldt dat er
waarnemingen zijn uit de uiterwaarden van de Gelderse Poort (Millingerwaard, uiterwaarden
bij Ooij), de Oude Maas arm bij Keent, de uiterwaarden van de Linge ter hoogte van
Kedichem, de Uiterwaarden van de Lek (Koekoeksche waard, Dertienmorgenwaard) en de
uiterwaard van de Roer ter hoogte van Paarlo. De overige waarnemingen komen van beken
op de zandgronden zoals de bovenstroom van de Brabantse Aa, de Beerze, de Lauwers, de
Linde, en de Regge. Van het Oude Diep, de Drentsche Aa en de Boven Slinge ontbreken
nauwkeurige locaties maar is het (op basis van km-hok waarnemingen) aannemelijk dat de
grote modderkruiper binnen het overstromingsgebied van de watergang voorkomt.
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Afbeelding 4.6: Belangrijke leefgebieden op basis van een geschatte dichtheidsberekening (Kernel Density Estimation)
van alle bekende waarnemingen van grote modderkruipers. De 75% contour bevat gemiddeld ongeveer 75% van de
waarnemingen welke gebruikt zijn om de Kernel Density Estimation te maken. De nummers is de grafiek
corresponderen met de belangrijke leefgebieden aangegeven in paragraaf 4.4. Gebruikte gegevens: alle (420) grote
modderkruiper waarnemingen (op ten minste km-hok niveau) uit de RAVON database.
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5

VOORKOMEN IN RELATIE TOT HABITATVARIABELEN

5.1

Grondsoort en bodemtype
Op meer dan de helft van de locaties met grote modderkruipers komt de grondsoort zavel of
klei voor, op een kwart van de locaties is zand aanwezig, en 14 % bestaat uit veen (afbeelding
5.1). Afbeelding 5.2 geeft een overzicht van de verdeling van bodemtypen (bodemkaart van
Nederland 1:50000) op locaties met grote modderkruipers. Bodemtypen die duidelijk meer
voorkomen zijn Poldervaaggrond (Rn) 30%, Beekeerdgrond (pZg) 12 %,
Drechtvaaggronden (Rv) 5%, en Gooreerdgronden (pZn) 4%. Poldervaaggronden en
Drechtvaaggronden zijn kleigronden welke we langs de rivieren aantreffen zoals bijvoorbeeld
de zware klei in de komgronden. De Beek- en Gooreerdgronden zijn zandgronden die onder
invloed van een hoge waterstand een moerige bovengrond gevormd hebben, deze vinden we
veelal langs beken (Berendsen, 2005).

Afbeelding 5.1 Grondsoort bodemkaart van Nederland 1:50000 op locaties met grote modderkruiper (204
locaties)
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Afbeelding 5.2: Bodemtype volgens de bodemkaart van Nederland 1:50000 op de 204 locaties met grote
modderkruiper. Legenda eenheid (Divers) bevat alle codes die minder dan 1 procent voorkwamen, in totaal
kwam de soort op 37 verschillende bodemcodes voor.

5.2

Hoogteligging en kwelintensiteit
Op basis van de hoogtekaart van Nederland blijkt dat de grote modderkruiper vooral een
bewoner is van laag Nederland en het rivierengebied, 75 % van de opnamen bevindt zich
tussen de -1 en +10 meter NAP (Bijlage 1). Het verloop in hoogte vertoont grote
overeenkomt met het verval van de Rijn van 13 tot 0 meter NAP (Berensen, 2005). Er lijkt
een relatie te zijn met het voorkomen van grote modderkruipers in kwelgebieden maar dit
kon niet worden aangetoond op basis van een kwelkaart. Gemiddeld is er op locaties met
grote modderkruiper een positieve kwelintensiteit van 0.07 mm per dag. De standaard
deviatie van 1.09 is echter zeer hoog waardoor het belang van kwel nog onzeker is. Per
Fysisch geografische regio zijn verschillen in de kwelintensiteit zichtbaar (Bijlage 2) waarbij in
de FGR rivierengebied en laagveengebied minder kwel optreed dan in de FGR zeeklei en
hogere zandgronden. De gegevens hebben echter een te grote afwijking om hieruit
conclusies te trekken.
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5.3

Vegetatie
Van alle km-hokken waar de grote modderkruiper is aangetroffen is met het programma
SynBioSys achterhaald welke waterplantengemeenschappen hier voorkomen. Vegetatietypen
die veel werden aangetroffen (in meer dan 30% van de km-hokken met grote
modderkruipers) zijn het Waterlelieverbond, Rietverbond en het Kikkerbeet verbond
(afbeelding 5.3). Vegetatietypen die relatief weinig voorkomen in Nederland maar wel veel in
km-hokken met de grote modderkruiper zijn het Kikkerbeet verbond en in mindere mate het
Waterscheerling verbond. Een onderzoek dat werd uitgevoerd in de Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden bevestigen dit beeld. Hier werd een sterke relatie gevonden met het
voorkomen van het waterscheerling verbond. Eveneens werd een significante relatie
gevonden met het voorkomen van kraggenvormende vegetaties (Van Eekelen, 2006).

Afbeelding 5.3 Verdeling van vegetatieverbonden in de km-hokken waar grote modderkruipers zijn aangetroffen (420
km hokken) en het relatieve voorkomen van dit verbond in Nederland (gebaseerd op alle bekende vegetatiegegevens uit
SynBioSys van alle periodes (percentage * factor 10)). In een km-hok kunnen meerder vegetatietypen voorkomen.
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Voor de verbonden die naar verhouding veel op vindplaatsen van de grote modderkruipers
voorkomen geldt dat ze een aantal overeenkomsten hebben. Ze behoren of tot de rietklasse
(klasse 8) of tot de fonteinkruiden klasse (klasse 5). Veelal komen we ze tegen in dezelfde
successiereeks van verlandend stilstaand zoet water zoals zichtbaar in afbeelding 5.4. In
bijlage 3 is een beschrijving te vinden van de vegetatietypen waar de grote modderkruiper
relatief veel word aangetroffen.

Afbeelding 5.4: Verlanding van open water met kikkerbeetverbond via het waterscheerlingverbond naar de riet
associatie of bij eutrofiëring naar een rompgemeenschap uit de riet klasse. (bewerkt naar SynBioSys)
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6

LANDSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN
Na de laatste ijstijd kreeg Europa een warmer klimaat en veranderde de Rijn van een
vlechtende in een meanderende rivier. In de kommen waar de waterstand hoog was, kwamen
broekbossen met elzen en wilgen tot ontwikkeling, en op de zeer natte plekken rietmoeras.
De rivier functioneerde voor de grote modderkruiper waarschijnlijk als verspreidingsas.
Vanaf het jaar 1000 begon de mens steeds meer invloed uit te oefenen op het landschap. In
afbeelding 6.1 worden de veranderingen in het landschap als gevolg van menselijke invloed
geschetst waarbij per periode een inschatting is gemaakt voor de omvang van het habitat van
de grote modderkruiper.

1200-1450

1450-1850

1850-1950

>1950
Afbeelding 6.1: Schematische weergave historische ontwikkelingen leefgebied grote modderkruiper voor de periode (12001450, 1450-1850, 1850-1950, >1950). Schematische weergave rivierzijde vanaf de winterdijk op basis van Grift
(2001). Rechts van de figuur staat aangegeven hoog water, laagwater en de plaats van de grote modderkruiper in het
systeem. Per periode is een beschrijving gegeven van de veranderingen in het landschap en de hiermee gepaard gaande
veranderingen in de habitat van de grote modderkruiper.
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6.1

Periode 1200-1450
Antropogene invloeden in het rivierengebied zijn gering en beperken zich veelal tot de
hogere stroomruggen. Vanaf 1000 na Chr. begint de bevolking met het aanleggen van lokale
dijken om de dorpen heen. Het water kon toen nog vrij door de komgronden stromen, welke
zomers veelal als hooi- en weiland gebruikt werden. Uitgestrekte moerassen, afgesneden
rivierarmen met beperkte rivierdynamiek en door de mens gemaakte slootsystemen vormden
geschikt habitat voor de grote modderkruiper. De grote modderkruiper kwam waarschijnlijk
wijd verspreid over Nederland voor.

6.2

Periode 1450-1850
Buitendijks
Aan het begin van de 14e eeuw zijn alle dorpen langs de rivier door bandijken met elkaar
verbonden en ontstaan de uiterwaarden (Barends, 2005). Het meegevoerde sediment kan nu
niet meer over het volledige komgebied afgezet worden, maar alleen binnen de uiterwaarden,
waardoor deze langzaam opgehoogd worden. In de buitendijkse gebieden met een geringe
dynamiek ontwikkelen zich vegetatierijke wateren die geschikt leefgebied vormen voor de
grote modderkruiper.
Binnendijks
Na het voltooien van de bandijken gaan waterbouwkundigen uit Holland de komgronden
ontwateren. Dit gebeurt door een netwerk van sloten en weteringen aan te leggen. Door de
aanleg van het ontwateringnetwerk verdwijnen grote delen van de broekbossen en
rietmoerassen (Bekhuis et al, 2001). De oorspronkelijke habitat van moerassen verandert in
een netwerk van kleine slootjes die met elkaar in contact blijven tijdens winterhoogwater.
Het is aannemelijk dat deze sloten eertijds een prima habitat vormde voor de grote
modderkruiper. Vanaf de 15e eeuw konden ingepolderde gebieden door bemaling met
windmolens geschikt worden voor landbouw. Windmolens hadden echter een beperkte
capaciteit waardoor overstromingen tijdens winterhoogwater geregeld voorkomen en grote
modderkruipers zich kunnen verspreiden tijdens deze periode.

6.3

Periode 1850-1950
Buitendijks
Door de aanleg van zomerdijken bezinken meer kleideeltjes in de uiterwaarden waardoor de
oorspronkelijke reliëfrijke uiterwaarden veranderen in een alsmaar hoger wordend reliëfloos
kleidek. Het winterbed kan nu ook in de zomer agrarisch gebruikt worden en hiermee
worden veel van de buitendijkse moerassen en ooibossen omgevormd tot graslanden. Door
de aanleg van kribben slijt de rivier steeds verder in waardoor in de zomer het water lager
komt te staan, en de grondwaterstand in de uiterwaarden mee omlaag trekt. Door grote
fluctuaties in winter- en zomerwaterstanden als gevolg van de aanleg van zomerdijken krijgen
overgebleven moerassen het zwaar te verduren (Bekhuis et al, 2001). Het is aannemelijk dat
een groot deel van de buitendijkse habitat van de grote modderkruiper rond deze tijd door
ophoging van het winterbed, ontginning voor landbouwdoeleinden en veranderingen van de
peilfluctuaties in de uiterwaarden, verdween of ongeschikt werd. Vrije meandering is meestal
niet meer mogelijk waardoor geen nieuwe afgesloten rivierarmen ontstaan als vervangend
habitat voor de oude armen die door verlanding uiteindelijk ongeschikt worden voor de
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grote modderkruiper (Käfel, 1993). Ook beken worden in deze tijd genormaliseerd waarmee
de hydrodynamiek van deze wateren sterk beperkt blijft tot de hoofdstroom en de
connectiviteit met het omliggende natte beekdal afneemt. De beekdalen verdrogen door de
aanleg van afwateringssloten en door insnijding van de beekbodem als gevolg van verhoogde
afvoerpieken.
Binnendijks
De meeste binnendijkse komgronden bleven in deze periode moeilijk exploiteerbare
terreinen. De komgronden werden daarom tot in de 19e eeuw voornamelijk gebruikt als
hooiland en weiland (Groeneveld, 1985). Met de komst van stoomgemalen konden de
komgronden en polders steeds beter ontwaterd worden waardoor ook het agrarische
landgebruik intensiveerde. Door betere ontwatering komen overstromingen van de
komgronden tijdens winterhoogwater minder vaak voor (afbeelding 6.2). Het leefgebied van
de grote modderkruiper inundeert minder vaak waardoor de genetische uitwisseling tussen
populaties en (her) kolonisatie van geschikte leefgebieden waarschijnlijk bemoeilijkt wordt.

Afbeelding 6.2: Landschap met molen Vreeland Tot 1900 kwamen inundaties van poldergebieden nog geregeld voor
(Johannes Hermannus Barend Koekoek anno 1900)

3

6.4

Periode 1950-2009
Buitendijks
Buitendijks is door de verdere insnijding van het rivierbed en de ophoping van sediment
binnen de winterdijken, de natuurlijke, geleidelijke verbondenheid tussen de hoofdstroom en
de uiterwaarden verdwenen. Tegenwoordig word de vloedvlakte minder vaak, maar abrupter,
geïnundeerd dan voor de bedijking (Grift, 2001). Ver van de rivier gelegen en incidenteel
overstroomde wateren zijn bijna compleet verdwenen. Om de afvoercapaciteit van de
rivieren te vergroten met het oog op klimaatsverandering heeft de Nederlandse overheid het
voornemen om een deel van de uiterwaarden met één tot twee meter te verlagen. Hiermee
bestaat ook het gevaar dat uiterwaardenwateren met grote modderkruipers afgegraven
worden en leefgebied van de grote modderkruiper verloren gaat. De afgravingen moeten na
enkele decennia worden herhaald omdat in die periode de uiterwaarden weer opslibben. Het
nadeel van het periodiek na enkele decennia afgraven van de uiterwaarden is dat
natuurontwikkeling geen kans krijgt om soortenrijke vegetatietypen te laten ontstaan (Geest,
2005). De grote modderkruiper is juist gebaat bij dergelijke vegetatietypen.
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Binnendijks
Vanaf 1900 kwamen steeds meer initiatieven op gang om de komgronden beter te benutten.
Na de Tweede Wereldoorlog raakte men doordrongen van de mogelijkheden van
ruilverkaveling. In de jaren 50
(Ruilverkavelingwet
van
1954)
verstrekte het Nederlandse Ministerie
van Landbouw forse subsidies voor
verbetering van de ontwatering ten
behoeve van de Landbouw (Bekhuis,
2001).
Gebieden
waar
de
ruilverkaveling wordt toegepast gaan
vaak volledig op de schop. Sloten
worden gedempt, hoogteverschillen
geëgaliseerd, gebieden gedraineerd en
nieuwe
waterlopen
gegraven
(afbeelding 6.3).
Afbeelding 6.3: Tijdens de ruilverkaveling werden oude sloten
(links) gedempt en vervangen voor nieuwe rechte sloten

Door de komst van krachtige dieselgemalen kan in de komgebieden een voor de landbouw
gewenst waterpeil gehanteerd worden. In het kader van de ruilverkaveling worden
boerderijen verplaatst en een recht netwerk van wegen en waterlopen aangelegd. De
natuurlijke peilfluctuaties waarbij gedurende de winterperiode grote delen van de polders
blank stonden behoren hiermee tot het verleden. Ook de oevers worden ten behoeve van de
afvoer van overtollig water aangepakt. Schoning van watergangen gebeurde tot in de jaren 50
veelal met de hand. Na de oorlog, als handkracht duur wordt, doet mechanisatie ook bij het
slootonderhoud zijn intrede. Met de machines zijn de mogelijkheden voor slootonderhoud
zo goed, dat het chemische onderhoud dat in de jaren 70 een grote vlucht leek te nemen,
sterk is teruggedrongen (Groeneveld, 1985). In Duitsland bleek dat bij
schoningswerkzaamheden met een maaikorf in sloten meer dan 10% van de volwassen grote
modderkruipers bij het baggeren op de kant beland en sterft (Meyer, 2000). Het aanleggen
van beschoeiingen en het mechanisch schonen van sloten zorgt ervoor dat ondiepe
verlandingszones plaats maken voor steile oevers. Tegenwoordig zijn plantenrijke
verlandingshabitat grotendeels verdwenen als gevolg van schaalvergroting, peilbeheer en het
intensief schonen van sloten.
Anno 2009 neemt de invloed van de mens op het landschap nog steeds toe, een groeiende
bevolking resulteert in een groeiend areaal aan industrieterreinen en woonwijken. Niet zelden
wordt er gebouwd op locaties waar grote modderkruipers voorkomen. Compensatie als
gevolg van de Flora- en faunawet blijkt echter vaak niet of onvolledig uitgevoerd te worden
(Schippers, 2007) waardoor nog steeds grote modderkruiper leefgebied verdwijnt.
Hiertegenover staat dat er tegenwoordig steeds meer aandacht voor natuur is. Met name
Natura 2000 biedt kansen voor de instandhouding en herstel van grote modderkruiper
populaties. Zo is in het Natura 2000 gebied de Zouwe Boezem door natuurontwikkeling een
zeer geschikt grote modderkruiper leefgebied ontstaan.
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7

VERANDERINGEN IN LEEFGEBIEDEN SINDS 1900
Aan de hand van een kaarten- en literatuurstudie van verschillende locaties is getracht om de
veranderingen in leefgebieden van de grote modderkruiper sinds 1900 in kaart te brengen.
De geselecteerde locaties liggen in verschillende delen en landschapstypen van Nederland om
een goed beeld te geven van de veranderingen die hier hebben plaatsgevonden. De locaties
die besproken worden zijn; Gelderse Poort, Koekoeksche waard, Keent, De Roer, Stroomdal
van de Linde, Stroomgebied Matsloot, Capelle, Polder Brakel en de Zouweboezem. Figuur
7.1 bevat een kaart met de ligging van deze locaties.

Afbeelding 7.1: Situering besproken locaties
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7.1

Buitendijks
7.1.1

Gelderse Poort (Rijn-Waal)

Binnen het Natura 2000 gebied de Gelderse Poort zijn diverse waarnemingen van grote
modderkruipers bekend. Voor de grote modderkruiper wordt in dit gebied het volgende doel
gesteld: uitbreiding verspreiding, omvang leefgebied en verbetering kwaliteit leefgebied voor
uitbreiding populatie (gebiedendocument Gelderse Poort). Veel van de waarnemingen zijn
echter verouderd. Van Wijck, 1971 stelde op basis van een onderzoek naar de visfauna in de
omgeving van Nijmegen het volgende; “zeer algemeen is de grote modderkruiper in het gebied van de
Oude Rijn (Rijnstrangen) te Pannerden en in het Roelofsven. Volgens Reintjes is hij ook algemeen in de
Oude Waal te Herwen.”
Oorspronkelijk bestonden de uiterwaarden in de Gelderse Poort uit vele zandruggen en
zijgeulen (afbeelding 7.2a). In de twintigste eeuw zijn grote delen opgeslokt door de
landbouw en klei- en zandplassen hetgeen te zien is op de huidige topografische kaart
(afbeelding 7.2b).
Millingerwaard
In de Millingerwaard werden in 1988 en 1994 op vier verschillende locaties grote
modderkruipers waargenomen. Vanaf 1990 kwam natuurontwikkeling in de Millingerwaard
op gang waarbij door middel van kleiwinning het agrarische landschap plaats gemaakt heeft
voor dynamische riviernatuur. In het kader van ruimte voor de rivier heeft de Millingerwaard
een opgaaf om de rivierstand tijdens hoog water met 9 cm te verlagen. Dit gebeurd door
afgraving en een cyclisch beheer (de uiterwaarden hogen na enkele decennia weer op en
moeten dan weer afgegraven worden). Het is het de vraag in hoeverre hierbij plaats is voor
oude, verlandende, laag dynamische uiterwaardwateren die het leefgebied vormen voor de
grote modderkruiper. Het is onduidelijk of de grote modderkruiper nu nog in de
Millingerwaard voorkomt.
Rijnstrangen
De Rijnstrangen zijn restgeulen van de Neder-Rijn. In 1700 was dit gebied nog gewoon de
Nederrijn. Tot 1959 werden de Rijnstangen als overlaat van de Rijn gebruikt tijdens
hoogwater. Doordat de functie als overlaat werd afgeschaft werd het mogelijk het gebied
steeds intensiever in gebruik te nemen voor landbouw. De oude strangen zijn echter nog
steeds in het landschap aanwezig. Hier zijn grote oppervlakten verlandingsvegetatie aanwezig
hetgeen ogenschijnlijk geschikt grote modderkruiper habitat vormt. Tot in de jaren zeventig
kwam krabbenscheer vegetatie meer voor in de Rijnstrangen, de Oude Waal en de
Ooypolder dan nu, maar van uitgestrekte vegetaties was ook toen al geen sprake (Peters,
2008). De grote modderkruiper is op diverse plaatsen in dit gebied aangetroffen.
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1905

Afbeelding 7.2a: Gelderse Poort rond 1905 met kilometerhok waarnemingen en exacte waarnemingen

2000

Afbeelding 7.2b: Gelderse Poort rond 2000 met kilometerhok waarnemingen en exacte waarnemingen
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7.1.2

B

Koekoeksche waard (Lek)
De uiterwaarden van de Lek behoren tot het Natura 2000 gebied “Uiterwaarden Lek”.
Binnen de uiterwaarden van de Lek is er een grote variatie in reliëf en hoogteligging.
Overstroming van de lage uiterwaarden vindt incidenteel plaats (ca. 1 keer in de 8 jaar). De
hoge oeverwallen worden nauwelijks meer overstroomd, zodat daar nauwelijks sediment
wordt afgezet. De Koekoeksche Waard (afbeelding 7.3) is voor het laatst in de jaren ’20 van
de vorige eeuw overstroomd (www.synbiosys.alterra.nl). De locaties waar grote
modderkruipers gevonden zijn (Koekoeksche waard, Dertienmorgen waard) kunnen als zeer
laag dynamisch beschouwd worden en zijn de afgelopen 100 jaar relatief weinig veranderd.

1905

2000

Afbeelding 7.3: Koekoeksche Waard aan de Lek met recente waarnemingen geplot op de kaart van 1905 (links) en 2000 (rechts)
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7.1.3

Keentsche uiterwaarden (Maas)

In de jaren dertig van de vorige eeuw werd de Maas gekanaliseerd en werden veel bochten
afgesneden. In die tijd leek dit een goede oplossing om Maaswater versneld naar zee af te
voeren. Inmiddels zijn de inzichten veranderd. Om de veiligheid te vergroten is de maasarm
bij Keent weer aangetakt. In november 2005 is men begonnen met het dempen van vijf
verschillende poelen voor een te graven geul. Tijdens deze werkzaamheden werd de grote
modderkruiper aangetroffen in de bagger van drie poelen (afbeelding 7.4). De poelen lagen
allemaal op een verlaagde plaats waar nu de nieuwe geul wordt gegraven, Tijdens
winterhoogwater inundeerde de poelen volledig, waardoor naast grote modderkruipers ook
snoek, paling en vooral veel giebels de poelen bevolkten. De poelen werden omringd door
een dikke riet en liesgras vegetatie en in de poelen was een dikke laag modder aanwezig.
Voor en tijdens het baggeren van de poelen zijn de dieren weggevangen en in de omgeving
in poelen en enkele binnendijkse locaties uitgezet (mondelinge mededeling W. v.d. Heuvel).
Op de locatie van de poelen ligt nu een meestromende geul. Het is vooralsnog onduidelijk of
met het verplaatsen van de grote modderkruipers de populatie behouden is.

2000

1905

Afbeelding 7.4: Uiterwaarden te Keent aan de Maas met recente waarnemingen geplot op de kaart van 1905 (rechts) en
2000 (links)
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7.1.3

De Roer

De uiterwaarden van de Roer behoren tot het Natura 2000 gebied Roerdal. De grote
modderkruiper is niet opgenomen als doelsoort in dit gebied (gebiedendocument Roerdal).
De Roer verzorgt voor een groot deel de afwatering van een gebied ten oosten van de Maas
en heeft een scherp begrensd vrij breed dal waardoor de Roer meandert. In dit gebied komen
veel oude meanders voor, wat duidt op een herhaaldelijk verleggen van het stroombed. De
Turfkoelen zij oude verlande meanders van de Roer waar mensen vroeger turf gewonnen
hebben. Bij piekafvoeren treedt de Roer buiten haar oevers. In de geïsoleerde
uiterwaardwateren (meestal oude Roermeander) treft men vaak een associatie van gele plomp
en drijvend fonteinkruid en kikkerbeetverbond aan. De meanders bij Paarlo behoren
grotendeels tot het overstromingsgebied van de Roer. In afbeelding 7.5 is de topografische
kaart van de Roer uit 1915 (afbeelding 7.5a) en de huidige kaart (afbeelding 7.5b) te zien.
Opvallend is dat het landschap nog veelal gelijk gebleven is. In een inventarisatie van bureau
Natuurbalans-Limes Divergens werden in 2008 op verschillende nieuwe locaties in een aantal
beken rondom Kasteel Daelenbroeck grote modderkruipers aangetroffen. De vele
afgesneden meanders hier vormen waarschijnlijk geschikt leefgebied voor de grote
modderkruiper.
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1915

Afbeelding 7.5a: Roer rond 1915 met recente vindplaatsen van grote modderkruipers

2000

Afbeelding 7.5b: Roer anno 2000 met recente vindplaatsen van grote modderkruiper

31

Fossiel uit een dynamisch deltagebied, 2009

7.2

Binnendijks
7.2.1

Stroomdal van de Linde (Friesland)

In afbeelding 7.6 zien we een zijtak van de Linde. De Linde, die in de buurt van Tronde
ontspringt en vroeger bij Kuinre uitmondde in de Zuiderzee, trad in natte perioden vaak
buiten zijn oevers. Vanaf de 18e eeuw werd hier veen ontgonnen waarbij petgaten
ontstonden die na verloop van tijd weer dicht groeiden. In het kader van de
werkverschaffing werd in de periode 1922-1927 besloten de Linge te kanaliseren en de
“woeste gronden” te ontginnen en geschikt te maken voor landbouw (www.fryskegea.nl). In
afbeelding 7.6 zijn duidelijke verschillen zichtbaar tussen 1900 en nu. Van de petgaten die in
1900 langs de hele Linde lagen zijn tegenwoordig nog slechts enkele vochtige plekken terug
te vinden. Van de vele kleine slootjes uit 1900 zijn er nu nog maar een paar over. De
vindplaatsen van de grote modderkruiper onderscheiden zich van de rest van het gebied
doordat de Linde hier grenst aan een moerassig gedeelte. Stroomafwaarts is het natuurgebied
de Lindevallei aanwezig waar een deel van de moerassen gespaard gebleven zijn en in het
kader van natuurontwikkeling nieuwe petgaten gegraven. In dit gebied zijn geen
waarnemingen van grote modderkruipers bekend. Mogelijk dat gericht onderzoek hier
nieuwe vindplaatsen van de soort oplevert.
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1905

Afbeelding 7.6a: Recente vindplaatsen van de grote modderkruiper in 1992 op de historische kaart uit 1905

2000

Afbeelding 7.6b: Recente vindplaatsen van de grote modderkruiper in 1992 op de afbeelding van de topografische kaart
uit 2000
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7.2.2

Stroomgebied Matsloot (Groningen)

In afbeelding 7.7 zien we het stroomgebied van de Matsloot. De kanalen die tot het
Matslootgebied horen zijn in de loop der eeuwen allen door de mens gegraven. De kanalen
hadden tot doel de afwatering van het gebied te verbeteren ten behoeve van bewoning en
landbouw. Het gebied maakte ooit deel uit van een uitgestrekt petgatencomplex. Sinds de
ruilverkavelingen in de 30-er jaren van de vorige eeuw zijn bijna alle petgaten in dit
laagveengebied drooggelegd en gedempt, om er bruikbare graslandpercelen van te maken
(www.boerennatuurzwk.nl). De vele smalle percelen met slootjes zijn veranderd in grotere
percelen. De waarneming van de grote modderkruiper komt van een locatie die weinig
veranderd is. Een positieve ontwikkeling is dat in 2006 in de aangrenzende polder de
Torberter petten natuurontwikkeling plaats gevonden heeft, waarbij petgaten gegraven zijn
om plaats te bieden aan verlandende natuur ( www.boerennatuurzwk.nl ).
H

H
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1905

Afbeelding 7.7a: Vindplaats van de grote modderkruiper op de historische kaart uit 1905

2000

Afbeelding 7.7b: Vindplaats van een grote modderkruiper op de topografische kaart uit 2000
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7.2.3

Capelle (Noord-Brabant)

De gebieden Den Dulver en De Dullaart ten zuiden van Capelle maken deel uit van het
Natura 2000 gebied Langstraat. Als doel voor de grote modderkruiper wordt hierbij
aangegeven: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie
(gebiedendocument Langstraat). De gebieden kenmerken zich door de vele lange smalle
percelen die omzoomd zijn met elzenheggen. De vele sloten waren nodig om het grondwater
af te voeren. De Langstraat ligt aan de voet van de hoge Brabantse zandgrond in een gebied
wat ook wel de Naad genoemd wordt (zie kader 7.8). Uit dit zandgebied vloeien grote
hoeveelheden grond- en kwelwater. Eeuwenlang zijn deze gronden als weide- en hooiland
gebruikt. In de afgelopen eeuw zijn de natuurwaarden door vermesting, verdroging en
vervuiling grotendeels verloren gegaan. Na een ruilverkaveling in de jaren 90, is begonnen
met het natuurherstel ( www.staatsbosbeheer.nl ).
H

H

Wanneer we de situatie van 1900 vergelijken met de huidige situatie (afbeelding 7.9) dan is
duidelijk zichtbaar dat het areaal moeras en de vele kleine slootjes verminderd zijn. In
vergelijking tot omliggende gebieden is het gebied echter veel minder onderhevig geweest
aan de ruilverkaveling. In de jaren 50 werden vele percelen rondom het naburige Waspik en
ook ten noorden van Capelle geheel op de schop genomen. Een voorbeeld van de
veranderingen van deze ruilverkaveling zien we terug in afbeelding 7.10 waar de situatie van
de landbouwpercelen voor en na de ruilverkaveling zichtbaar is.

Afbeelding 7.8: Voor en na de ruilverkaveling van 1950 gefotografeerd uit het raam van de boerderij van Verschure hoek Kloppesteegje/Engelse
weg te Waspik gemaakt door de heer F.H de Leur medewerker van de toenmalige cultuurtechnische dienst (www.goedespoorwaspik.nl).
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1905

Afbeelding 7.9a: Waarnemingen van grote modderkruipers in omgeving Capelle op de kaart van 1905

2000

Afbeelding 7.9b: Waarnemingen van grote modderkruipers in omgeving Capelle op de kaart van 2000
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Kader 7.10: De Naad

In Brabant op de overgang van zand naar klei bevindt zich een zone (De
Naad) welke gevoed wordt met kalkrijk grondwater. Floristen verhaalden
eind negentiende en begin twintigste eeuw verrukt over de rijke omgeving
van ‘s Hertogenbosch en Breda. Ontginning en ruilverkaveling lieten hier
zo weinig van over dat Westhoff in “Wilde planten” deel 3 schrijft (1973):
“men kan amper geloven dat het nu juist deze gebieden zijn geweest waar
zich de fine fleur van onze wilde plantengroei heeft opgehouden.” Als
wijkplaats voor de oude Brabantse moerasnatuur zijn de sloten in De Naad
erg belangrijk. Brabantse moerasnatuur is ook terug te vinden in
beekmoerassen. Vanaf 1930 gingen eerst de beekmoerassen op de schop en
vervolgens de beken zelf. Van de circa 65 beekmoerassen uit 1936 resteren
zestig jaar later slechts enkele relicten. Opvallend is dat de verspreiding
van grote modderkruipers geconcentreerd voorkomt in de Naad, het
rivierengebied en de “vroegere” beekmoerassen.
(Referentie: Stichting Het Noordbrabants Landschap, 1996)

7.2.4

Munnikenland (Gelderland)
Delen van de Buitenpolder het Munnikenland behoren tot Natura 2000 (gebied 71 –
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem). Als doel wordt gesteld: uitbreiding omvang en
verbetering kwaliteit leefgebied voor behoud populatie grote modderkruiper
(gebiedendocument Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem).
De Buitenpolder het Munnikenland wordt aan de noordkant begrensd door de uiterwaarden
van de Waal en aan de zuidzijde door de afgedamde Maas (afbeelding 7.11). De Polder werd
in 1951 in het kader van de ruilverkaveling voor de landbouw geoptimaliseerd. De vele
smalle percelen met sloten werden vervangen door grote percelen. De locaties met grote
modderkruipers behoren tot de weinige plekken waar de ruilverkaveling niet is toegepast. In
de toekomst zal de landbouw in het Munnikenland weer verdwijnen en komt er ruimte voor
de rivier. In 2009 zal er door uiterwaardenafgraving en dijkverlegging tijdens hoog water
meer ruimte zijn voor de rivier. Hierbij worden de locaties met grote modderkruipers ontzien
(Waterschap Rivierenland, 2008).
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1905

Afbeelding 7.11a: Verspreiding grote modderkruiper in Polder Brakel 1905

2000

Afbeelding 7.11b: Verspreiding grote modderkruiper in Polder Brakel 2000
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7.2.5

Zouweboezem (Zuid-Holland)
De Zouweboezem is in de 14e eeuw gegraven en diende als opvang van het overtollige water
uit de omliggende polders. Het gebied bestaat uit open water, riet- en zeggemoerassen,
wilgengrienden, elzenbroekbos en kleine oppervlakten grasland. De boezem is aangewezen
als Natura 2000 gebied, mede vanwege het voorkomen van de grote modderkruiper. De
Zouweboezem en de omringende polders maken deel uit van het kernverspreidingsgebied
van de grote modderkruiper in het centrale rivierengebied. De Zouweboezem herbergt de
grootste aantallen van de soort die in ons land bekend zijn (gebiedendocument
Zouweboezem) Op afbeelding 7.13 zijn de topografische kaarten van de Zouweboezem uit
verschillende perioden te zien. Rond 1867 bestaat een groot deel van de boezem uit moeras,
in 1912 is een groot deel van de boezem in gebruik genomen door de landbouw. Op de kaart
van 1956 is zichtbaar dat er een motorgemaal en een elektrisch gemaal in de boezem zijn
geplaatst waarmee ook lage delen nu voor landbouw gebruikt kunnen worden. In de laatste
afbeelding is te zien dat de boezem is afgegraven voor natuurontwikkeling. Het waterpeil is
hierbij opgezet. In het voorjaar kent het een relatief hoge waterstand die in de loop van de
zomer lager wordt. Het systeem is geïsoleerd van het overige oppervlaktewater (Van der
Winden, 2002). Dit en de peilfluctuaties maken het gebied uniek voor soorten zoals de grote
modderkruiper. Uit een recent onderzoek (Spikmans et al, 2008) naar de grote modderkruiper
in de Zouweboezem en een aangrenzend landbouwgebied is gebleken dat in het gebied met
een natuurlijke peildynamiek de dichtheden aan grote modderkruiper veel hoger zijn dan in
het aangrenzende landbouwgebied (zie kader 7.12).

Kader 7.12: Grote modderkruipers in de Zouweboezem

In een uitgebreid onderzoek naar de grote
modderkruiper
in
de
Zouweboezem
(Spikmans et al, 2008) bleek een duidelijk
verschil
in
de
dichtheden
grote
modderkruipers tussen de verschillende
onderzoekslocaties. De locaties 1 en 2 liggen
in een moerassysteem met uitgebreide
verlandingsvegetaties en een natuurlijk
waterpeil. De locaties 5, 6 en 7 zijn oude
sloten in agrarisch gebied. In het
moerasgebied
werden
met
dezelfde
inspanning gemiddeld vijf keer zoveel grote
modderkruipers gevangen als in het
slotengebied. Op basis van deze gegevens
blijkt de grote modderkruiper hogere
dichtheden
te
kunnen
bereiken
in
“natuurlijke” moerassystemen dan in oude
sloten.

Gemiddeld aantal grote modderkruipers per eenheid van inspanning (15 min) berekend voor het moerasgedeelte (sloten
1+2) en de sloten in landbouwgebied (sloten 5+6+7). Gegevens op basis van de vangst met deka en schepnet in de meest
gunstige periode (april-oktober). Afbeelding in achtergrond grafiek sloot 2 (links)en sloot 5 (rechts).
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Afbeelding 7.13: Recente verspreiding van grote modderkruipers in de Zouweboezem nabij Ameide op de topografische
kaart uit: 1867, 1912, 1956 en een satellietfoto van Google Earth uit 2006.
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8

STURENDE FACTOREN
De resultaten uit hoofdstuk 3 t/m 7 duiden erop dat de volgende factoren van invloed
kunnen zijn op het voorkomen van de grote modderkruiper:
• hydrodynamiek;
• peildynamiek;
• waterkwaliteit;
• aanwezigheid van andere vissoorten;
• antropogene invloeden;
Deze factoren kunnen zowel ingrijpen op het voorkomen van geschikt habitat
(verlandingsvegetaties) als op mechanismen die onderdeel uitmaken van de levensstrategie
van de grote modderkruiper (dispersie/migratie van verschillende levensstadia). Afbeelding
8.1 geeft een schematische weergave van de wijze waarop deze factoren kunnen ingrijpen op
de habitat en de levenscyclus van de grote modderkruiper. Paragraaf 8.1 t/m 8.5 gaan in op
de wijze waarop de hierboven genoemde sturende factoren van invloed kunnen zijn op het
voorkomen van de grote modderkruiper.

Afbeelding 8.1 Hypothetische weergave van de invloed van sturende factoren op het voorkomen van de grote modderkruiper. Bovenin
de afbeelding is een watersysteem met een tweetal wateren die geschikt leefgebied voor de grote modderkruiper bevatten geschematiseerd.
Binnen de wateren is onderscheid gemaakt tussen winter habitat, zomer habitat, paaihabitat en opgroeihabitat. De pijlen in de
figuur geven weer tussen welke habitattypen mogelijk dispersie/migratie optreed. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen dispersie van
adulte dieren en dispersie van juvenielen. Onderaan de figuur worden de belangrijkste sturende factoren en de wijze waarop deze
factoren van invloed kunnen zijn op de grote modderkruiper en zijn leefgebied weergegeven. Menselijk ingrijpen in het watersysteem
kan de sturende werking van de factoren en hiermee het voortbestaan van grote modderkruiper populaties beïnvloeden.
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8.1

Hydrodynamiek
De factor hydrodynamiek in van groot belang voor het ontstaan van wateren met
verlandingsvegetaties. In natuurlijke rivieren en beeksystemen worden tijdens piekafvoeren
nieuwe geulen uitgeschuurd. Als gevolg van sedimentatie en het verleggen van de loop
komen delen geïsoleerd te liggen. Binnen deze laagdynamische delen (strangen) treed
verlanding op waarbij geschikt habitat voor de grote modderkruiper ontstaat. Van nature
vindt in deze systemen een continue successie (verlanding) plaats, waardoor er voor de grote
modderkruiper altijd geschikt habitat in het watersysteem beschikbaar blijft. Bij het
ongeschikt worden van een water doordat dit te veel verland en opdroogt kan de grote
modderkruiper zich verplaatsen of opnieuw vestigen op plaatsen met een jonger
verlandingsstadia. Tijdens perioden met hoge waterstanden kan de grote modderkruiper
nieuw habitat koloniseren en kan er uitwisseling plaatsvinden tussen voorheen geïsoleerde
populaties.
In de huidige situatie heeft de regulering van rivieren en beken er toe geleid dat de factor
hydrodynamiek een veel geringere rol speelt bij het ontstaat van nieuw geschikt
verlandingshabitat. Het proces waarbij nieuwe geulen uitgeschuurd worden die vervolgens
verlanden vindt veelal niet langer plaats. Veel van de oudere uiterwaardplassen en afgesloten
meanders zijn op den duur zo sterk verland dat deze ongeschikt geworden zijn als habitat
voor de grote modderkruiper. Hierdoor is op grote schaal in heel West Europa natuurlijk
habitat van de grote modderkruiper verdwenen.

8.2

Peildynamiek
Met betrekking tot de factor peildynamiek is er onderscheid te maken tussen de buitendijkse
situaties waarbij het peil gerelateerd is aan de rivierafvoer en de binnendijkse situaties waar de
mens het waterpeil heeft afgestemd op de landbouw.
Buitendijks
Door het vastleggen van de rivier met kribben en dijken vindt tegenwoordig meer dan
vroegen waterafvoer plaats over een smalle zone. Als reactie op deze beteugeling zoekt de
rivier zijn ruimte in de diepte. Door erosie van de rivierbodem is de Rijn afgelopen decennia
gemiddeld 1 a 2 cm per jaar gedaald. Op sommige plaatsen in de Rijn bedraagt de daling van
de rivierbodem over de afgelopen eeuw wel twee meter. De daling van de rivierbodem is met
name te merken tijdens laag water, met het dalen van de waterstand in de rivier daalt ook de
grondwaterstand langs de rivier waardoor verdroging kan optreden. Bij de ontwikkeling van
vegetatierijke uiterwaardplassen speelt peildynamiek een grote rol. Naarmate een
uiterwaardplas op kortere afstand van de rivier ligt, zal het waterpeil in deze plas het rivierpeil
sterker volgen. Het aandeel drijfbladplanten en helofyten is het hoogst bij een gemiddelde
peilfluctuatie. Peilfluctuatie neemt af door sedimentatie met kleideeltjes of ophoping van
organisch materiaal bij een toenemende ouderdom van de plas. Bij toenemende leeftijd van
de plassen, verschuift de vegetatiesamenstelling van ondergedoken waterplanten naar
drijfplanten en helofyten. (Van Geest, 2005). Hiermee is het aannemelijk dat ook de grote
modderkruiper buitendijks gebonden is aan oudere vegetatierijke wateren.
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Binnendijks
Binnendijks is het peilbeheer van belang voor ontwikkeling van verlandingsvegetaties. Indien
peilfluctuaties onnatuurlijk zijn (hoge zomerstanden en lage winterstanden) krijgen
moerasplanten geen mogelijkheden om in de zomer te kiemen op opdrogende oevers.
Hierdoor blijft de vestiging en ontwikkeling van moerasplanten beperkt tot een smalle in
plaats van een brede oeverzone. Dit is ongunstig voor de grote modderkruiper. Daarnaast
kunnen onnatuurlijk lage waterstanden in de winter sterfte tot gevolg hebben indien naast
het water ook de modderbodem bevriest (Bejie et al. 1994).
Peildynamiek en verspreiding
De grote modderkruiper lijkt binnen een poldersysteem een zeer gering dispersiegedrag te
hebben (Meyer en Hinrichs, 2006). Van oorsprong bewoond de grote modderkruiper
geïsoleerde wateren in de overstromingsvlakten van rivieren die periodiek tijdens hoog water
verbonden worden met andere wateren. Een eigenschap van de grote modderkruiper is dat
deze soort een verhoogde activiteit vertoont voorafgaand aan en tijdens lage
luchtdrukgebieden. Een verklaring voor dit gedrag zou kunnen zijn dat de grote
modderkruiper de strategie heeft om zich tijdens hogere waterstanden (bij hevige regenval) te
verspreiden. In poldergebieden vinden overstromingen (of hoge waterstanden in het
voorjaar) vrijwel niet meer plaats waardoor de soort zich niet meer kan verspreiden. Ook kan
de soort zich bij lokaal uitsterven niet meer opnieuw vestigen vanuit andere gebieden.

8.3

Beheer en inrichting van het landschap
In de afgelopen eeuwen zijn grote delen van de oorspronkelijke overstromingsvlakte van de
stromende wateren omgevormd tot agrarisch gebied. Als gevolg van de ruilverkaveling is het
landschap veranderd van een begeleid natuurlijk landschap met een hoge diversiteit tot een
uniform landschap met een geringere variatie in milieuomstandigheden waar met name
habitatspecialisten als de grote modderkruiper onder te leiden hebben. Ten gevolge van de
ruilverkaveling is de grote modderkruiper uit veel gebieden verdwenen. Intensieve landbouw
is van invloed op de waterkwaliteit en hiermee op de plantengroei in sloten. Intensief
slootbeheer zorgt voor een afname van verlandingshabitat en is tevens direct van invloed op
de grote modderkruiper doordat een deel van de populatie bij het schonen en baggeren op
de kant beland en sterft (Meyer en Hinrichs, 2003).

8.4

Waterkwaliteit
Waterkwaliteit is van invloed op de ontwikkeling van watervegetatie. In gebieden waar de
waterkwaliteit goed is (bijvoorbeeld onder invloed van kwel) kunnen verlandingsvegetaties
met krabbenscheren ontstaan. Vervuild water (bijvoorbeeld met veel sulfaat) werkt negatief
uit op eerder genoemde verlandingvegetaties, daarnaast heeft een slechte waterkwaliteit
mogelijk ook invloed op de geschiktheid van de modderbodem voor de grote
modderkruiper.
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8.5

Aanwezigheid andere vissoorten
De grote modderkruiper blijkt in zijn jonge levensfase erg kwetsbaar voor predatie door
andere vissoorten (Bohl, 1993). Vooral de jonge dieren zouden specifieke habitat (ondiep
verlandend) buiten het bereik van andere vissoorten prefereren. Hierdoor wordt getracht
predatie door andere vissoorten te minimaliseren (Käfel, 1991). Bij gebrek aan een brede
verlandingszone lijkt het plausibel dat de aanwezigheid van andere vissoorten leidt tot
verhoogde predatie van de grote modderkruiper en mogelijk tot het verdwijnen van deze
soort.
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9

KENNISLEEMTES EN AANBEVELINGEN

9.1

Lokale verspreiding en populatieomvang
Op dit moment is het niet mogelijk om uitspraken te doen over de verspreiding en de
populatieomvang van de grote modderkruiper binnen de gebieden die als belangrijk voor
deze soort beschouwd worden. Het is hierdoor ook niet goed mogelijk om het belang van de
verschillende gebieden als leefgebied aan te geven. Dit komt doordat de kennis over het
voorkomen van de grote modderkruiper in deze gebieden zich veelal beperkt tot één of
enkele waarnemingen. Een deel van de verspreidingsgegevens zijn verouderd (36 % van de
gegevens is van voor 2000) waardoor er geen duidelijk beeld is van de huidige verspreiding.
Met name in de uiterwaarden van het rivierengebied is het aantal waarnemingen zeer gering
(<10% van het totaal aantal waarnemingen). Het lijkt erop dat er nog maar weinig
buitendijkse leefgebieden van de grote modderkruiper aanwezig zijn. Doordat de hier
gelegen wateren vaak niet of onvoldoende onderzocht zijn is het aannemelijk dat er
populaties over het hoofd gezien zijn. De uiterwaard bij Keent is een voorbeeld van een
grote modderkruiperpopulatie die pas bij het uitvoeren van graafwerkzaamheden ontdekt
werd.

9.2

Ecologie en dispersiemechanismen
Er is weinig bekend over de ecologie van de grote modderkruiper, met name de
dispersiemechanismen zijn onduidelijk. Voor de instandhouding en het herstel van grote
modderkruiperpopulaties is meer inzicht in de ecologie en levensstrategieën van deze soort
gedurende de verschillende levensfasen vereist. Het vrijwel uitsluitend voorkomen van de
grote modderkruiper in oude wateren duidt erop dat deze soort in het huidige landschap en
bij het huidige waterbeheer niet in staat is om nieuwe gebieden te koloniseren. In veel
natuurgebieden zijn de standplaatsfactoren (abiotiek) hersteld. Voor de soorten die niet terug
keren lijken de dispersiemogelijkheden vaak een beperkende factor voor natuurherstel
(Antheunisse, 2008). Het is aannemelijk dat de grote modderkruiper zich in zijn natuurlijke
levensgebied verspreid tijdens hoge waterstanden (overstromingen). De grotere mobiliteit en
bewegelijkheid van deze soort bij een toenemende luchtdruk wijzen op een strategie om zich
te verspreiden bij een stijgend waterpeil ten gevolge van onweersbuien. Er is echter weinig
bekend over de dispersiemechanismen van de grote modderkruiper. Onduidelijk is of
dispersie alleen vertoond wordt door volwassen dieren of dat verspreiding ook geschiedt
middels het juveniele levensstadium.

9.3

Invloed van sturende factoren en herstelmaatregelen
Ingrepen in het rivierengebied, ruilverkavelingprojecten, een onnatuurlijk waterpeilbeheer,
intensief schonen van watergangen en eutrofiering hebben ertoe geleid dat de grote
modderkruiper in ons land sterk is afgenomen. Er zijn weinig voorbeelden bekend van
inrichting- en beheermaatregelen met een positief effect op het voorkomen van de grote
modderkruiper. De Zouweboezem is een voorbeeld van een gebied waar hantering van een
natuurlijke peildynamiek in hoge dichtheden grote modderkruipers geresulteerd heeft.
Te einde het effect van beheer- en inrichtingsmaatregelen voor de grote modderkruiper te
voorspellen is het noodzakelijk om over meer auto-ecologische kennis van deze soort te
beschikken. Hierbij moet gedacht worden aan de (a-)biotische karakteristieken van een
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geschikt habitat, maar ook aan de reactie op verschillende vormen van beheer. Het verdient
aanbeveling om de in hoofdstuk 8 omschreven stuurvariabelen in relatie tot het voorkomen
van de grote modderkruiper te onderzoeken om inzicht te krijgen in het belang van iedere
afzonderlijke variabele (en het mogelijke verschil hierin tussen verschillende typen
leefgebieden). Op basis van de verkregen kennis kan op gebiedsniveau inzichtelijk gemaakt
worden wat de voorwaarden zijn voor een duurzame grote modderkruiperpopulatie en welke
herstelmaatregelen genomen kunnen worden.
9.4

Beschermingsmaatregelen
Een belangrijke reden voor de achteruitgang van de grote modderkruiper is het grootschalig
herinrichten van gebieden. Het actuele verspreidingsgebied, dat zich voornamelijk in oude
waterlopen of restanten hiervan bevindt, duidt hierop. Momenteel wordt de grote
modderkruiper nog steeds bedreigd door herinrichtingsmaatregelen. Ook maatregelen in het
kader van natuurontwikkeling kunnen hierbij nadelig uit pakken doordat bij het
herinrichtingsplan geen rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van de grote
modderkruiper of doordat de aanwezigheid onbekend is. Uitgangspunt van bescherming
dient te zijn:
1. Het veiligstellen van de locaties waar de soort nu nog voorkomt.
2. Het, daar waar noodzakelijk, verbeteren van de habitatomstandigheden.
3. Kijken naar de mogelijkheden waarop krachtige populaties als bronpopulatie kunnen
fungeren.
Buitendijks
Met name in het rivierengebied waar er veel buitendijkse inrichtingsplannen zijn voor het
verhogen van de rivierdynamiek (in het kader van Ruimte voor de Rivier) in laagdynamische
uiterwaarden is oplettendheid vereist. De uitgevoerde herinrichtingsmaatregelen in de
uiterwaarden bij Keent en de Millingerwaard zijn voorbeelden van plannen waarbij géén
rekening gehouden is met de grote modderkruiper. Bij de afgraving van uiterwaarden kunnen
oude uiterwaardplassen als gevolg van een toenemende dynamiek hun laagdynamische
karakter en bewoners (zoals de grote modderkruiper) verliezen. Het succes van
natuurontwikkeling kan vergroot worden indien rekening gehouden wordt met de al
aanwezige natuurwaarden. De uitgangssituatie bij de ontwikkeling van riviernatuur zou een
vormgeving moeten zijn die de overstromingsvlakte van voor de bedijking benaderd waarbij
ook plaats is voor oudere laagdynamische vegetatierijke wateren.
Binnendijks
Het komt regelmatig voor dat in gebieden met grote modderkruipers gebouwd wordt of
anderzijds functieveranderingen plaatsvinden. In vrijwel alle gevallen wordt er een ontheffing
met compenserende of mitigerende maatregelen verleend als reactie op de beschermde status
die de soort heeft volgens de flora- en faunawet. Het is echter niet duidelijk in hoeverre de
habitat van de grote modderkruiper te compenseren valt met bijvoorbeeld een nieuw
gegraven sloot of poel. Daarnaast worden compensatiemaatregelen geregeld ontoereikend, of
niet uitgevoerd (Schippers, 2007). Ook vindt veelal geen monitoring plaats van de
effectiviteit van de toegepaste maatregelen. De beschermde status als soort van bijlage 3 van
de Flora en Faunawet houd in dat de werkzaamheden het voortbestaan van de soort niet in
gevaar mogen brengen (www.minlnv.nl). Op dit moment is het niet duidelijk of de huidige
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hantering van de natuurwetgeving voor een duurzame instandhouding van de soort in
Nederland zorgt. Om dit vast te stellen is het nodig dat:
•
•

9.5

er meer begeleiding van deskundigen komt bij de uitvoering van
compensatiemaatregelen,
om compensatiemaatregelen te testen op effectiviteit dienen de effecten hiervan op de
grote modderkruiper te worden gemonitord.

Onderzoeksopgaaf
Op dit moment is er onvoldoende kennis over de grote modderkruiper om de
instandhouding en het herstel van populaties te kunnen waarborgen. Er zijn drie belangrijke
kennisleemtes:
1. Onvoldoende inzicht in de lokale verspreiding en omvang van grote
modderkruiperpopulaties en hiermee in het belang van deze gebieden voor deze soort.
2. Onvoldoende inzicht in de ecologie en met name de dispersiemechanismen van de grote
modderkruiper.
3. Onvoldoende inzicht in de invloed van sturende factoren op het voorkomen van de
grote modderkruiper en de herstelmaatregelen die genomen kunnen worden voor het
instandhouden en herstellen van deze soort.
Ad 1) Het verkrijgen van inzicht in de lokale verspreiding en de populatieomvang van de
grote modderkruiper vraagt om een uitgebreid veldonderzoek in de belangrijke leefgebieden
van deze soort. De lijst uit paragraaf 4.4 kan hierbij als uitgangspunt genomen worden.
Ad 2) Op dit moment is het onduidelijk in hoeverre de grote modderkruiper gedurende zijn
levenscyclus gebruik maakt van verschillende habitattypen en in hoeverre dispersie en
migratiemechanismen een rol spelen bij het bereiken van deze habitat. Er zijn aanwijzingen
dat de grote modderkruiper zich verspreid tijdens hoog water (overstromingen) in het
voorjaar. Er is echter weinig informatie bekend over dit mechanisme. Onduidelijk is of dit
gedrag alleen vertoond wordt door adulte dieren of dat dit ook een rol speelt tijdens de
juveniele levensfasen zoals bekend van andere riviergebonden vissoorten. Om dit inzicht te
verkrijgen dient onderzoek verricht te worden naar het dispersiegedrag en de
habitatvoorkeur van de grote modderkruiper tijdens de verschillende levensstadia. Tijdens dit
onderzoek moet de habitatvoorkeur van de verschillende levensstadia (ei, larvaal, juveniel,
adult) gedurende het groeiseizoen en verschuivingen hierin in relatie tot factoren als
peilschommelingen onderzocht worden.
Ad 3) Door het onderzoek beschreven onder punt 2 uit te voeren in gebieden die verschillen
ten aanzien van factoren als hydrologie (binnendijks, buitendijks, peilbeheer,
overstromingsdynamiek) en vegetatiestructuur (brede en smalle verlandingszone) wordt
inzicht verkregen in de invloed van sturende factoren (afbeelding 8.1) binnen een
watersysteem (beek, rivier, polder) op de grote modderkruiper. Door gebieden te kiezen waar
reeds herstelmaatregelen zijn uitgevoerd kan het effect van dergelijke maatregelen op het
voorkommen van de grote modderkruiper bepaald worden. Binnen de verschillende
onderzoeksgebieden dienen de habitatvariabelen en sturende factoren op een uniforme
manier vastgesteld te worden.
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gelderse_poort.pdf
www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/082/082_gebiedendocument_
uiterwaarden_lek.pdf
www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/105/105_gebiedendocument_
zouweboezem.pdf
www.fryskegea.nl
www.boerennatuurzwk.nl
www.staatsbosbeheer.nl
www.goedespoorwaspik.nl
Visschenwinkel http://home.casema.nl/b.zoetemeyer/
www.watwaswaar.nl
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BIJLAGE 1: Hoogte in NAP op locaties met grote modderkruipers
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Fossiel uit een dynamisch deltagebied, 2009
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BIJLAGE 2: Kwelintensiteit op locaties met grote modderkruipers
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Fossiel uit een dynamisch deltagebied, 2009
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BIJLAGE 3: Vegetatietypen waarmee de grote modderkruiper veel
voorkomt
Kikkerbeetverbond
Het kikkerbeetverbond omvat onder andere de Associatie van Groot Blaasjeskruid en de
Krabbenscheerassociatie. Tot in de jaren 1950 was deze begroeiing zo algemeen dat de
Krabbenscheer uit de sloten werd gevist (‘scheren trekken’) voor gebruik als meststof op
landbouwgrond. Tussen 1960 en 1990 ging Krabbenscheer hard achteruit en de soort
verdween zelfs op veel plaatsen. In de laatste jaren treedt enig herstel op door verbetering
van de waterkwaliteit in de laagveengebieden. In het rivierengebied bestaan de begroeiingen
van dit habitattype tegenwoordig vooral uit gemeenschappen met groot blaasjeskruid.
Krabbenscheergemeenschappen zijn hier vrijwel volledig verdwenen (SynBioSys).
Waterscheerling verbond
Het waterscheerling verbond omvat gemeenschappen die bestaan uit drijvende planten,
wortelend in sapropelium; in zoet, eutroof tot mesotroof water. Het verbond is optimaal
ontwikkeld op en langs drijftillen. Drijftillen ontstaan vanuit losgeslagen delen van
oeverbegroeiingen die vervolgens verder uitgroeien, of als een verlandingsstadium dikwijls
volgend op een stadium met Krabbescheer. Met het oog op landaanwinning sleepten de
boeren drijftillen met een boot naar een gewenste plaats, alwaar ze aan land werden bevestigd
(SynBioSys).
Puntkroosverbond
Het puntkroosverbond kent slechts één associatie namelijk die van het watervorkje. De
watervorkjes associatie groeit vaak in de schaduw van hoger opgaande gemeenschappen,
bijvoorbeeld langs en tussen riet- en zegge-gemeenschappen, in bospoelen en in door elzen
belommerde sloten en greppels. De associatie heeft een voorkeur voor gebieden waar kwel
optreedt. De waterdiepte is gewoonlijk gering; Müller & Görs (1960) noemen diepten van 525 cm. De watervorkjes associatie is van betekenis als indicator van weinig of niet vervuild
water. Verdere achteruitgang, als gevolg van eutrofiëring, betekent een convergente
ontwikkeling van de kroosgemeenschappen: de identiteit van de afzonderlijke typen
verdwijnt gaandeweg (SynBioSys).
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