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Tekst Bas van Dijk Foto’s Arthur de Bruin en Matthijs de Vos

Een fascinerende wereld vol natuurschatten gaat schuil onder de 
waterlijn van sloten, plassen, rivieren en moerassen. Duik mee in de 
onzichtbare rijkdom van de vele waterrijke gebieden in de provincie 
Utrecht met Arthur de Bruin, onderwaterfotograaf en onderzoeker 
bij RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland).

Een kringetje in het water, een zachte rimpeling, gespetter op een stille zomeravond. 
Dat is wat de meeste mensen zien van het leven onder water. De Bruin, die veel tijd 
langs het water doorbrengt als onderzoeker en onder water als fotograaf, doet niets 
liever dan de geheimen van die wereld delen met anderen. ‘Als je er eenmaal mee 
in contact komt, gaat er een wereld voor je open. Je ziet organismen die normaal 
gesproken helemaal aan je oog voorbijgaan. Het is altijd weer een geweldige ervaring 
als je met je hoofd tussen de planten in het water ligt. Het geluid valt weg, het licht 

Duik in de fascinerende 
wereld onder water 

‘Je kunt je niet 
voorstellen hoe 
mooi het daar is’
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Sloten en Utrecht horen bij elkaar

Padden houden van stilstaand water

 baarzen
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‘Een bijzondere vis, die van oorsprong 
waarschijnlijk heel algemeen was in de 
overstromingsmoerassen. Later werden 
die moerassen ingepolderd. De sloten 
vormden een prima vervangende habitat 
voor de grote modderkruiper. Hij hield 
het er eeuwenlang uit. Door de ruil-
verkaveling werden echter veel sloten 
gedempt. Dat was in het nadeel van 
deze vis. We zijn als RAVON de soort 
zorgvuldig in kaart aan het brengen. 
Zodoende ben ik er veel mee bezig. Het 
is een mysterieuze vis, waar ik uren over 
kan vertellen. Hij heeft een langwerpig, 
cilindrisch lichaam waarmee hij zich 
soepel door de vegetatie beweegt. De 
kleine oogjes verraden dat het een 
nachtactief beest is. Met zijn bekdraden, 
die voorzien zijn van smaakpapillen, 
kan hij voedsel op de tast vinden. De 
naam van deze vis verwijst trouwens 
naar een bijzondere eigenschap. Hij kan 
overleven in een modderlaag, onder 
vrijwel zuurstofloze omstandigheden. In 
de sloten rondom het Valleikanaal deden 
we zenderonderzoek en ontdekten dat 
grote modderkruipers perioden van twee 
maanden in de natte modder gewoon 
overleefden. Niet allemaal overigens. 
Veel dieren vielen ook ten prooi aan 
reigers, die in de droogvallende sloot een 
prima maaltijd vonden.’

wordt gefilterd in het slootwater, er 
zwemt, loopt en groeit van alles. Je kunt 
je niet voorstellen hoe mooi het daar is.’

Gastheer
Er kan van alles langskomen, daar 
onder water. ‘In een ondiep slootje kun 
je het driedoornig en het tiendoornig 
stekelbaarsje tegenkomen. Of jonge 
snoeken, die in het snel opwarmende 
slootje uit het ei gekropen zijn en daar 
opgroeien. Overal zie je watervlooien, 
op ieder plantje wandelt wel een slakje. 
Ik verbaas me elke keer weer over de 
enorme diversiteit aan onderwaterslak-
ken. Het krioelt ervan. Natuurlijk zijn er 
ook diertjes die de onderwaterliefhebber 
uitproberen als gastheer,’ lacht De Bruin. 
‘Als je in het verkeerde water ligt, vooral 
in ondiepe warme slootjes, maak je een 
goede kans op jeuk, de bekende zwem-
mersjeuk. Dat komt door een wormpje. 
Dat parasiteert een paar dagen in je huid, 
tot-ie merkt dat je niet de goede gastheer 
bent. Niet gevaarlijk, alleen een beetje 
lastig.’
 
Meerval van twee meter
De ontmoetingen onder water zijn soms 
indrukwekkend. ‘Als je oog in oog ligt 

Achter alles een verhaal
Sloten en ander stilstaand water 
herbergen tal van amfibieën. ‘Kleine 
watersalamander, poelkikker, bruine 
kikker, padden, noem maar op. Als die 
padden uitkomen is het of je langs een 
snelweg van jonge paddenlarfjes ligt. In 
één onafgebroken stroom komen ze dan 
langs. Het mooie is trouwens dat achter 
alles wat je ziet een verhaal schuilgaat. 
Neem bijvoorbeeld de kamsalamander, 
die in poelen in het rivierengebied 
voorkomt. Die vouwt een blaadje van 
een moerasplantje dubbel en stopt daar 
een eitje tussen. Fascinerend als je onder 
water al die dubbelgevouwen blaadjes 
aantreft.’
 
Rivieren
Een groot deel van de gebieden die 
Utrechts Landschap beheert, ligt langs de 
Nederrijn en de Lek. ‘De waterkwaliteit 
van de rivieren was lange tijd een 
bottleneck, maar daar is de laatste jaren 
grote verandering in gekomen. Veel 
vissoorten maken een comeback. De 
winde is weer algemeen, en ook barbeel 

 driedoornige stekelbaars mannetje in paaikleed

en sneep komen weer geregeld voor, 
typische soorten die bij die rivieren 
horen. Ook trekvissoorten als rivierprik, 
zeeprik, zalm en houting waren allemaal 
lange tijd nagenoeg uitgestorven, maar 
zijn ook langzamerhand terug aan het 
komen. Dat is, behalve aan de toegeno-
men waterkwaliteit, ook te danken aan 
allerlei maatregelen die de vismigratie 
mogelijk maken, zoals vispassages bij 
stuwen en sluizen.’

Sloten lijken op riviermoerassen van lang geleden

Invasie
Opvallend is de verschuiving in vissamen-
stelling in grote rivieren. ‘Invasieve 
exoten rukken enorm op. Ze verdrijven de 
inheemse rivierdonderpad. Op som-
mige plekken, als je daar je hoofd onder 
water steekt, tel je zo twintig uitheemse 
zwartbekgrondels per vierkante meter. 
Daar kunnen we weinig aan doen. De 
stortstenen oevers van onze grote rivieren 
vormen een zeer geschikt plekje voor 

met een snoek van meer dan een meter: 
die grote bek vlak voor je!’ Wat diepe 
indruk maakte, was de ontmoeting 
met een meerval, niet zo lang geleden. 
‘Zes dagen lang zagen we alleen maar 
schimmen. Uiteindelijk vonden we het 
beest. We lagen met de camera op tien 
centimeter van de kop van de twee meter 
lange vis. Ongelofelijk!’

Sloot en plas
Sloten en Utrecht horen bij elkaar. 
De Bruin ging in menige sloot in de 
waterrijke provincie kopje onder om te 
onderzoeken wat er leeft aan vissen en 
hoe het hen vergaat, onder andere in het 
gebied tussen Bunnik en Langbroek en 
in sloten rond het Valleikanaal. ‘Sloten 
hebben een bijzonder milieu en lijken 
op de riviermoerassen die ons land heel 
vroeger kende. Een relatief extreem 
milieu eigenlijk. Een sloot warmt snel 
op, heeft een modderlaag, dichte groei 
van waterplanten én wordt elk jaar 
schoongemaakt, omdat waterafvoer de 
primaire functie ervan is.’

Maanden in de modder
Een soort die zich prima thuis voelt 
in sloten, is de grote modderkruiper. 

 De grote modderkruiper vindt zijn voedsel op de tast

 snoek
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deze Oost-Europese nieuwkomers. Dat is 
kennelijk de loop van de natuur. Andere 
soorten, zoals snoekbaars en meerval, 
profiteren er weer van. Die eten die 
grondels graag.’

HeeRSeRS vAn Het lucHtRuIM 
boven SoeSteRbeRG
Leer alles over herkenning, jachttechniek 
en het broedgedrag van roofvogels op 
Park Vliegbasis Soesterberg. Onder 
leiding van Hugh Jansman volgt u 
een presentatie over roofvogels op de 
voormalige vliegbasis. Na de presentatie 
en koffie of thee gaan we op zoek naar de 
‘heersers van het luchtruim’. Neem uw 
fiets en verrekijker mee! 
Maximaal 20 personen
zaterdag 14 maart, 9.30 – 12.30 uur

ReeënexcuRSIe,  
AlS De AvonD vAlt 
We gaan speuren naar reeën. Deze 
kleinste hertachtigen in Nederland zijn 
fascinerende dieren. We kunnen ze overal 
in ons land tegenkomen, maar omdat ze 
schuw zijn en daardoor moeilijk zichtbaar, 
is het niet gemakkelijk om ze in het wild 
te spotten. Met een beetje geluk laten 

de reeën zich op deze schemerige avond 
zien. Inclusief een presentatie over reeën, 
zodat we weten waar we het over hebben.
Maximaal 20 personen.
-  donderdag 19 maart, 17.00 - 19.00 uur: 

Park Vliegbasis Soesterberg (met fiets!)
-  vrijdag 20 maart, 17.00 - 19.00 uur: 

landgoed De Paltz

cultuuRHIStoRIe In en  
RonDoM Molen De HooP
Laat u verwonderen over de cultuurhis-
torische waarde van Molen De Hoop 
en haar omgeving! Onder leiding van 
de molenaar krijgt u een rondleiding 
in de molen, waarna u vertrekt voor 
een cultuurhistorische wandeling door 
Loenen en langs de Vecht. Rond half 
vier bent u weer terug in de molen en bij 
een kopje koffie of thee wordt de korte 
film Wiekenvlucht getoond van Robin 
Weijers.
Maximaal 20 personen
zondag 31 mei, 14.00 – 16.00 uur

Roofvogels op de vliegbasis, reeën spotten 
of wandelen door Loenen aan de Vecht

Aanmelden
De excursies zijn uitsluitend voor 
Beschermers van Utrechts Land
schap. Het aantal plekken is beperkt. 
Aanmelden kan via www.utrechtsland
schap.nl/beschermersexcursie onder 
vermelding van uw Beschermers
nummer. Vol=vol!

excursies speciaal voor beschermers!
In het voorjaar bieden wij een aantal exclusieve excursies en lezingen 
aan, speciaal voor onze beschermers. Met een kleine groep mensen 
bezoekt u onder begeleiding van een gids een unieke plek of een 
bijzonder gebied. Meld u snel aan, want er kan maar een beperkt aantal 
mensen mee. voor alle excursies geldt dat honden niet mee mogen. 
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 zwartbekgrondel

 Arthur de Bruin

blik onder water 
De Bruin zwierf als jongetje al met een 
schepnet langs de sloot om kikkers en 
stekelbaarsjes te vangen. Hij raakte 
gefascineerd door de geheimzin
nige onderwaterwereld, met name 
door vissen. Wat hij ving, wilde hij op 
naam brengen, en zo groeiden zijn 
interesse en kennis. Na zijn studie 
Natuur en landschapstechniek aan 
Van Hall Larenstein ging De Bruin aan 
de slag bij RAVON, een onderzoeks 
en kennisorganisatie voor reptielen, 
amfibieën en vissen, die in opdracht 
van overheden en organisaties als 
Utrechts Landschap werkt. In zijn werk 
doet De Bruin met name onderzoek 
naar vissen. Daarnaast doet de bio
loog aan onderwaterfotografie, om de 
prachtige wereld, die hij onder water 
tegenkomt, te delen met anderen. Zijn 
prachtige foto’s en video’s zijn te zien 
op de website www.blikonderwater.nl. 
Blikonderwater is een gezamenlijk ini
tiatief van Arthur de Bruin en Matthijs 
de Vos om de verborgen onderwater
wereld met iedereen te delen.

belang nevengeulen
Veel uiterwaarden in het rivierengebied 
zijn volop in ontwikkeling. In 2014 
werd de aanleg van de nevengeul in de 
Amerongse Bovenpolder afgerond. In de 
Palmerswaard, bij Rhenen, start dit jaar de 
herinrichting. ‘Uiterwaarden zijn mooie 
plekken,’ vindt De Bruin. ‘Daar komen 
stromend water en stilstaand water bij 
elkaar.’ 
Afgelopen jaren heeft RAVON veel 
onderzoek gedaan naar de paai- en 
opgroeimogelijkheden voor vissen in 
nevengeulen. ‘In de rivier zelf is weinig 
ruimte voor de ontwikkeling van 
waterplanten en rustige plekken en is de 
dynamiek door de scheepvaart vrij hoog. 
Daarom zijn de nevengeulen, die ondieper 
zijn en delen met stilstaand water hebben, 
ook zo belangrijk. Een soort als de winde 
bijvoorbeeld profiteert van zo’n geul. 
Net als andere soorten, die overwegend 
stromingsminnend zijn. Het biedt een 
veilige plek om te paaien en op te groeien. 
Als je een jaar of twee na de aanleg van 
een nevengeul onder water kijkt, kom je 
ongetwijfeld jonge vissen tegen.’

Kansen voor beheer
Voor natuurbeheerders en grondeigenaren 
zijn er veel kansen als het gaat om de 

wereld onder water, vindt De Bruin. 
‘Sloten hebben primair een waterafvoe-
rende functie voor de landbouw. In veel 
gevallen is er na de schoning van sloten in 
september geen sprietje watervegetatie 
meer om je als vis achter te verschuilen. 
Dan wacht de vissen een barre periode van 
enkele maanden voordat de vegetatie weer 
begint te groeien. Meestal is er voldoende 
ruimte om niet honderd procent van de 
vegetatie weg te halen tijdens het schonen, 
zodat er een soort overhoekjes ontstaan. 
Verder helpen natuurvriendelijke oevers 
de natuur onder water enorm, omdat 
je die niet ieder jaar hoeft te schonen. 
Voor sommige echt zeldzame soorten 
als de grote modderkruiper is maatwerk 
nodig. Al met al zie ik veel kansen en ook 
positieve ontwikkelingen.’ 

ook voor dummies
Iedereen kan de mooie onderwaterwereld 
ontdekken, verzekert De Bruin. ‘Ga met 
een schepnetje lopen op een plek waar 
dat mag, en je zult al versteld staan van 
al het moois dat je ontdekt. Of doe een 
duikbril op en ga met een snorkel onder 
water in een mooie zwemplas. Als je heel 
rustig langs een rietkraag zwemt, sta je 
in no time oog in oog met een snoek of 
zie je een posthoornslak op zijn gemak 
over een rietstengel kruipen. Of je nu een 
ringslang weg ziet schieten of waterjuffers 
onder water hun eitjes af ziet zetten, 
het is allemaal even mooi. Een wereld 
vol natuurschatten, die allemaal hun 
eigen verhaal hebben. Als je die wereld 
eenmaal ontdekt, ben je voorlopig niet 
uitgekeken.’■
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