
 

Samenkomst aan de kerk van Geistingen om 9.00 uur. 

Volgende trajecten worden onderzocht:  

1. Witbeek  thv  Kollegreend 

2. Witbeek thv de RWZI in het gebied Boterakker aan de Vilgertenweg 

3. Witbeek aan de stuw in Geistingen thv de Spaanjerd 

4. Witbeek opwaarts de stuw in Geistingen 

5. Witbeek in Ophoven thv de Leustraat ( thv de kapel) 

6. Witbeek thv de Weertersteenweg 

 Meetpunt 

1 
2 3 4 5 6 

Baars 15 4 9 30 8  
Berm 8 95  5 21  

Blankvoorn 10 8  3 1  

Blauwbandgrondel 31 8 2  1  
Driedoorn. Stb. 300 897 270 10 7 7 

Kolblei  1     
Kopvoorn 2      

Marmergrondel   15    
Paling      1 

Rietvoorn  4     

Riviergrondel 3    10  
Serpeling 3      

Snoek  1  1  2 
Tiendoorn. Stb. 6 6 20   3 

Winde 7 2     

Zeelt 1  1    
Zonnebaars  2 3   1 

Zwartbekgrondel   6    

Zaterdag 6 september 

 

 

 

 

Visinventarisatie op de Witbeek te Kinrooi en Maaseik

 



Meetpunt 1:  Bij een ietwat mistige start beginnen we er aan, en ja, we hebben er zin in! 

 

    

 

 

 



  

Al vlug zwemmen de eerste vissen in onze kuip: 

2 prachtige kopvoorns van 24 en 32 cm  

 

 

 

 

 



7 windes van 13 tot 22 cm 

 

 

En wat dacht u van deze zeelt van 20 cm? 

 

10 blankvoorns van 8 tot 15 cm 

 



En verder een driehonderdtal driedoornige stekelbaarsjes, 15 baarzen, 8 bermpjes, 3 

serpelingen en nog enkele rivier- en blauwbandgrondels  

 

 

 

Meetpunt2:  

 

Bijna 900 driedoornige stekelbaarsjes, een honderdtal bermpjes van ca  

6 cm, één snoekje van 24 cm, 2 windes, 2 rietvoorns, 8 blankvoorns en een 



kolblei van 9 cm 

 

Meetpunt 3 en 4:  

   

 

 

 



15 marmergrondels 

 

 



Discussie… is het nu een zwartbek- of een marmergrondel? 

 

Voor een aantal onder ons de eerste confrontatie met deze 2 vissoorten! 

 

 



De Marmergrondel behoort tot de familie van de grondels (Gobiidae).  
Het lichaam is gedrongen en donkerbruin tot donkergrijs met een gemarmerde tekening met 
daarin grote donkere vlekken. Mannetjes kleuren in de paaitijd bijna zwart, de voorste rand 
van hun eerste rugvin kleurt oranje en de rand van de tweede rugvin en staartvin kleuren wit 
tot rood. De soort kan ruim 10 cm worden. 
De marmergrondel verschilt van onze inheemse rivier- en beekdonderpad doordat de 

borstvinnen van de marmergrondel vergroeid zijn tot een zuignap, bij de donderpadden zijn 

deze vinnen gescheiden.  

De marmergrondel onderscheidt zich van de zwartbekgrondel doordat marmergrondel 

buisvormige neusopeningen heeft, de andere grondelsoorten hebben dit niet. 

Door zijn sterke kolonisatiedrift vormt de soort mogelijks een bedreiging voor inheemse 

bodemsoorten zoals rivierdonderpad en bermpje 

De marmergrondel heeft zich vanuit zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied rond de 

Kaspische en Zwarte Zee via de Donau steeds verder uitgebreid naar West-Europa. In 1985 

werd de soort voor het eerst waargenomen in de bovenloop van de Donau, in 2000 was de 

grondel tot Bonn gevorderd en in het voorjaar van 2002 bleek de soort in Nederland 

gearriveerd. 

In België is de soort voor het eerst aangetroffen in 2009, in de Maas In 2010 werd de vis ook 

in Vlaanderen aangetroffen 

 

Meetpunt 5: 

Voor een goede vangst, soms in moeilijke omstandigheden,  vlug een kaarsje branden in de 

nabijgelegen kapel! 

  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bonn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maas
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen


Driedoornige stekelbaars, baars, riviergrondel en blauwbandgrondel 

 

 

Mooie riviergrondel van 14 cm 

 



Nog even verbroederen met de buurt 

 

en dan naar … Meetpunt 6: 

waar we dit visonderzoek afsluiten met een mooie paling van 62 cm 

       

Guido Jansen 
               



 

 

 


