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VISSEN

Algemeen Het bermpje is een kleine vissoort die op de bodem leeft. De vis heeft een voor-
keur voor ondiep, stromend water met voldoende dekking in de vorm van stenen, takken 
en planten. Het voedsel bestaat uit waterdiertjes die met behulp van de bekdraden wor-
den gevonden. Het bermpje paait ’s nachts in de periode van april-juni. De eitjes wor-
den in de waterkolom verspreid, waarna ze zich hechten aan de aanwezige onderlaag, 
zoals takken en planten. De soort komt voornamelijk voor op de hogere zandgronden 
ten oosten van de lijn Bergen op Zoom-Groningen. Beken vormen hier het belangrijkste 
leefgebied, maar ook in vaarten en sloten met enige stroming kan deze vis voorkomen.

Amersfoort
Waargenomen Het bermpje komt vrijwel uitsluitend voor ten oosten van Amersfoort, 
in de omgeving van Stoutenburg. De soort leeft hier in het stroomgebied van de Bar-
neveldse Beek en de Esvelder beek, evenals een aantal andere beken die van de Veluwe 
afwateren richting het Valleikanaal.
Komt vermoedelijk voor Ten westen van de Eem ter hoogte van Soest zijn in het verleden 
enkele waarnemingen gedaan, mogelijk bevindt zich hier nog een kleine populatie van 
de soort.
Ontwikkeling =  lijkt stabiel
Tips voor waarnemen Met een schepnet is het bermpje goed waar te nemen. Het best 
kan er geschept worden in de langzaam stromende oeverzone van beken zoals de Bar-
neveldse Beek.
 
Toekomst Het bermpje heeft in het verleden te lijden gehad van de verslechtering van 
de waterkwaliteit en het kanaliseren van beeksystemen. Als gevolg van de verbeterde 
waterkwaliteit en beekherstelprojecten komt de soort in veel beeksystemen weer al-
gemeen voor. Het leefgebied kan verder verbeterd worden door het terugbrengen van 
stromende omstandigheden en het aanleggen van vistrappen om stuwen te passeren. 

Bermpje Barbatula barbatula

www.ravon.nl/soorten/soortinformatie/bermpje-2
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VISSEN

Algemeen De bittervoorn is een kleine karperachtige die wijd verspreid voorkomt in Ne-
derland. De soort leeft in de plantenrijke oevers van meren, plassen kanalen, vaarten, slo-
ten, uiterwaardwateren en in de benedenlopen van riviertjes en beken. Het is belangrijk 
dat zoetwatermosselen als schildersmossel en zwanenmossel in hetzelfde water voor-
komen. Deze zijn onmisbaar voor de voortplanting, omdat de bittervoorn in de periode 
april-juni de eitjes in de kieuwholte van een levende mossel legt. Het vrouwtje doet dit 
met behulp van haar legbuis, waarna het mannetje zijn hom bij de instroomopening van 
de mossel loslaat. De vis voedt zich met plantaardig en klein dierlijk voedsel. 

Amersfoort
Waargenomen De soort is waargenomen op een twintigtal plaatsen in de gemeente 
Amersfoort. De meeste waarnemingen komen uit de polders langs de Eem (Hoogland-
West). In de bebouwde kom komen de meeste waarnemingen vanuit de Heiligenberger-
beek en het Valleikanaal en de hiermee verbonden wateren.
Komt vermoedelijk voor In de wijk Nieuwland.
Ontwikkeling +  lijkt te zijn toegenomen 
Tips voor waarnemen Met een schepnet, in de plantenrijke oeverzones van vaarten, zoals 
de Wijde Wetering (Polder Arkemheen) en de hiermee verbonden sloten.
 
Toekomst De bittervoorn wordt steeds meer aangetroffen binnen de gemeente Amers-
foort. De uitbreiding gebeurt vermoedelijk via de Eem en het Valleikanaal en de daarmee 
verbonden wateren. Bittervoorn is gevoelig voor toename van voedselrijkdom van wate-
ren, waardoor waterplanten verdwijnen. Ook het te intensief baggeren en schonen van 
watergangen is nadelig, want hierdoor verdwijnen waterplanten en de voor de voort-
planting belangrijke zoetwatermosselen. Als gevolg van de verbeterde waterkwaliteit 
en de toename van waterplanten komt de soort in Nederland weer algemeen voor. Het 
leefgebied kan verder verbeterd worden door aanleg van natuurvriendelijke oevers en 
gefaseerd schonen van wateren.

Bittervoorn Rhodeus sericeus 
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VISSEN

Algemeen Grote modderkruiper is een zeldzame soort met een voorkeur voor sloten en 
dichtgegroeide wateren met een dikke modderlaag en veel waterplanten. De vis houdt 
zich overdag verscholen en voedt zich ‘s nachts met kleine waterdiertjes. Deze spoort hij 
op in de bodem met behulp van zijn bekdraden. De voortplanting vindt plaats van april-
juni in ondiepere, warme en vegetatierijke delen. Door huid- en darmademhaling (via in-
geslikte lucht) kan deze vis ook bij lage zuurstofgehaltes leven. In drooggevallen wateren 
kan de soort zelfs enige tijd ingegraven in de modder overleven door de levensfuncties 
tot een minimum te beperken en gebruik te maken van huidademhaling. 

Amersfoort
Waargenomen De grote modderkruiper is zeer zeldzaam in en om Amersfoort. Er zijn 
enkele waarnemingen uit de sloten nabij Landgoed Coelhorst en ook noorderlijker in 
Polder Zeldert in sloten langs de Eem. Ook in de sloten rondom de provinciale weg naar 
Bunschoten, ten noorden van de A1, komt hij nog voor. 
Komt vermoedelijk voor Vóór 2005 is de soort ook waargenomen in het gebied rondom 
Stoutenburg. 
Ontwikkeling =  lijkt stabiel
Tips voor waarnemen Deze vis kan ’s nachts met een zaklamp (in ondiepe heldere sloot-
jes) of overdag met een schepnet worden waargenomen. Zit vaak in de rietoevers of hol-
le slootkanten van kleine slootjes, zoals bij Landgoed Coelhorst. Zet het schepnet haaks 
op de oever en jaag de dieren met de laarzen in het net (een waadpak is aan te bevelen).
 
Toekomst Een aanzienlijk deel van het leefgebied bevindt zich tegenwoordig in polder-
sloten. Het grootschalig uitbaggeren en schonen van sloten vormt een serieuze bedrei-
ging, doordat de vissen hierbij op de kant belanden en sterven. Om het leefgebied in 
stand te houden is het daarom van belang dat er kleinschalig en gefaseerd geschoond en 
gebaggerd wordt. De soort is voor de voortplanting gebaat bij een natuurlijk waterpeil 
waarbij er in het voorjaar plas-drassituaties ontstaan. 

Grote modderkruiper Misgurnus fossilis 

www.ravon.nl/soorten/soortinformatie/grote-modderkruiper
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VISSEN

Algemeen De kleine modderkruiper is een bodemvisje dat in Nederland wijd verspreid 
voorkomt. Hij heeft een voorkeur voor stilstaand tot langzaam stromend, ondiep water 
met een rijke plantenbegroeiing en een zandige of met dunne sliblaag bedekte bodem. 
De paaitijd loopt van april tot juli. De eieren worden afgezet tussen vegetatie en, als dit 
ontbreekt, tussen stenen, takken of boomwortels. De soort is met name in de scheme-
ring en ’s nachts actief. Overdag rust de vis, verscholen tussen de vegetatie of ingegraven 
in de bodem, met enkel zijn kop eruit stekend. Hij voedt zich door de onderlaag van de 
bodem op te happen en daaruit de eetbare deeltjes en waterdiertjes te filteren.

Amersfoort
Waargenomen De soort is vrij wijd verspreid aanwezig in de buitengebieden van Amers-
foort, met name in Hoogland-West, Stoutenburg-Noord en Over de Laak. Waarnemingen 
komen uit de polders langs de Eem, de Barneveldse Beek, de Heiligenbergerbeek en het 
Valleikanaal en de hiermee verbonden wateren.
Komt vermoedelijk voor Ook in de grachten in het centrum van Amersfoort lijkt de soort 
voor te komen.
Ontwikkeling +  de soort lijkt zich uit te breiden
Tips voor waarnemen Gebruik een schepnet. Het best kan er geschept worden in de oe-
verzone, waarbij met het schepnet de bodem beroerd wordt. In helder water is deze vis 
ook ’s nachts met een zaklamp te zien. 

Toekomst De kleine modderkruiper is gevoelig voor watervervuiling. Ook het verdwij-
nen van onderwatervegetaties, door te voedselrijk water of het intensief schonen van 
watergangen, vormt een bedreiging. Door de verbetering van de waterkwaliteit in pol-
derwateren is de soort sinds het eind van de 20e eeuw toegenomen. Het leefgebied kan 
verder verbeterd worden door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het gefaseerd 
schonen van wateren.

Kleine modderkruiper Cobitis taenia 

www.ravon.nl/soorten/soortinformatie/kleine-modderkruiper
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VISSEN

Algemeen De rivierdonderpad is een zeldzame maar wel vrij wijd verspreide soort in Ne-
derland. De vis leeft in rivieren, beken, meren, kanalen en vaarten. Hij leidt een verborgen 
bestaan en verschuilt zich overdag tussen stenen, boomwortels en oeverbeschoeiing. 
Deze plekken worden ook als nestholte gebruikt. In stilstaand water verblijft de rivier-
donderpad het liefst op zuurstofrijke plaatsen, zoals plekken onder stuwtjes waar water 
overheen valt. De vis is ’s nachts actief en eet kleine waterdieren. Het vrouwtje legt haar 
eitjes in de periode maart-april, waarna het mannetje de nestholte bewaakt en de eitjes 
van vers water voorziet door met zijn borstvinnen te wapperen.

Amersfoort
Waargenomen Het is een zeer zeldzame soort in Amersfoort. Sinds 2013 wordt hij, na 
meer dan vijftig jaar, met enige regelmaat weer gevonden in de beken ten oosten van 
Amersfoort. Vroeger is de soort ook in de Eem en de Heiligenbergerbeek aangetroffen.
Komt vermoedelijk voor Recent waargenomen in de wijk Vathorst, mogelijk komt de soort 
hier voor in de Laak. Wellicht ook in de oude grachten van Amersfoort. 
Ontwikkeling +  sinds 2013 weer waargenomen in de omgeving van Amersfoort
Tips voor waarnemen Zet een schepnet op de bodem van stromend water (Barneveldse 
Beek), stroomopwaarts van stenen en verschuif de stenen met je voeten, waardoor de 
visjes in het net gejaagd worden. In ondiep en/of stilstaand water kun je ‘s nachts met 
een sterke zaklamp in het water schijnen bij stenen of oeverbeschoeiing.
 
Toekomst De soort is gevoelig voor lage zuurstofgehalten en waterbodemverontrei-
niging. Het leefgebied kan verbeterd worden door het terugbrengen van stromende 
omstandigheden en het aanleggen van vistrappen om stuwen te passeren, en het leef-
gebied zo te vergroten. De grootste bedreiging bestaat op dit moment uit de sterke toe-
name van invasieve exoten, zoals zwartbekgrondel en kesslers grondel. Deze verdringen 
de rivierdonderpad; ze hebben een vergelijkbare voorkeur qua leefgebied en voedsel en 
verjagen andere vissen, zoals de rivierdonderpad. 

Rivierdonderpad Cottus perifretum 

www.ravon.nl/soorten/soortinformatie/rivierdonderpad
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VISSEN

Algemeen Winde leeft vooral in grote rivieren en de hiermee in verbinding staande wa-
teren, zoals de Randmeren en het IJsselmeer. In de periode maart-mei trekken de volwas-
sen vissen naar de paaigebieden. Dit zijn oeverzones van stromende wateren waarbij de 
bodem bestaat uit zand of grind. Tijdens hoogwater wordt ook gepaaid op ondergelo-
pen graslanden in de overstromingsvlakten van rivieren. Meestal paait een vrouwtje met 
meerdere mannetjes. Jonge windes groeien op in de ondiepere langzaam stromende  
oeverzones. Naarmate ze groter worden trekken ze naar dieper water. De soort eet voor-
namelijk dierlijk voedsel, zoals insectenlarven, slakken, mosselen en kleine vissen.

Amersfoort
Waargenomen De winde komt op enkele plekken voor in Amersfoort, vooral in de grotere 
wateren zoals de Eem en het Valleikanaal. Vandaaruit trekken de vissen in het voorjaar 
de beken in de Gelderse Vallei op, om te paaien. De vis is daar waargenomen in de Barne-
veldse Beek, Esvelderbeek en de Heiligenbergerbeek. 
Komt vermoedelijk voor Aangetroffen in de wijk Vathorst, mogelijk komt de soort hier 
voor in de Laak, die afwatert op de Randmeren. Het kan ook zijn dat de vis hier is uitgezet, 
want het is een populaire soort bij hengelsporters.
Ontwikkeling +  de soort lijkt zich uit te breiden 
Tips voor waarnemen Gebruik een hengel, in de Eem en het Valleikanaal. Voor jonge win-
des, gebruik een schepnet in de oeverzone of zijsloten. 
 
Toekomst De soort is sinds het eind van de 20e eeuw weer toegenomen door een verbe-
terde waterkwaliteit, aanleg van vistrappen om stuwen te kunnen passeren en maatrege-
len om het leefgebied te herstellen, zoals de aanleg van nevengeulen en natuurvriendelijke 
oevers in de grote rivieren. De toename in en om Amersfoort komt mogelijk door de verbe-
terde vismigratiemogelijkheden vanuit de Randmeren naar de beken in de Gelderse Vallei. 
Het leefgebied bij Amersfoort kan verder verbeterd worden door het terugbrengen van 
stromende omstandigheden en het verder opheffen van barrières in de beken. 

Winde Leuciscus idus

www.ravon.nl/soorten/soortinformatie/winde


