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Vlaanderen en de Europese
Unie investeren liefst 50.000
euro in het herstel van de na
tuurlijke biotoop van de grote
modderkruiper, in de volks
mond bekend als ‘weeraal’. In
natuurreservaat de Rode Del
in Arendonk worden daarvoor
vier dichtgegroeide vijvers
van drie hectare weer open
gegraven. Honderden wilgen,
berken en elzen worden er ge
kapt en afgevoerd. De massale
ontbossing heeft één groot
doel: de ideale leefomgeving
creëren voor een zeldzame vis
die belangrijk is voor ons eco
systeem, maar nagenoeg over
al in Vlaanderen is uitgestor
ven en alleen nog in redelijke
aantallen voorkomt in het na
bijgelegen moerasreservaat
Het Goorken in Arendonk. 

Zwemmen en kruipen 

“De grote modderkruiper is
een unieke vis omdat hij tege
lijk ook een beetje een amfibie
is: hij kan zwemmen, maar

ook door de
modder krui
pen”, zegt
projectcoör
dinator Fre
derik Na
edts van Na
tuurpunt. 
“Deze donker
bruine vis is 30
centimeter lang,
voedt zich vooral met mug
genlarven en gedijt het best
op drassige veengrond of in
open plassen met veel riet en
waterlelies. Vroeger krioelde
het ervan in de Rode Del, toen
er hier overal turf gestoken
werd en er zo tal van ondiepe
plassen ontstonden.”

Visbokaal op keukenkast

 Vele boeren in de streek
hadden toen ook een visbo
kaal op hun keukenkast staan,
met daarin een grote modder
kruiper die ze gevangen had
den in een modderpoel op hun
erf. De vis heeft immers een
bijzondere gave: hij kan het
weer voorspellen. “Bij schom
melingen van de luchtdruk,
zeg maar wanneer er regen op
komst is, wordt de weeraal
plots heel actief”, zegt Naedts.
“Wanneer de vis ineens hevig
begon te zwemmen of te spar
telen in zijn aquarium, wisten
de boeren dat ze nog even
moesten wachten om te maai
en en te hooien. Barometers
bestonden er toen nog niet, en
al zeker geen buienradar.” 

Tegen half februari hoopt
Natuurpunt de historische

vijvers van de Rode Del in hun
oude glorie te herstellen. Be
doeling is dat er daarna veer
tig tot vijftig weeralen wor
den uitgezet in de vrijgemaak
te wateren. “Of grote
modderkruipers gewoon te
koop zijn in de viswinkel?
Nee, we gaan ze aan de over

kant van het ka
naal, in Het
Goorken, moe
ten halen en
eventueel ook
in enkele natte
veengebieden
in Nederland.
We doen dat

met fuiken. Dat zijn speciale
kooien met een versmalde in
gang. Zodra de weeralen erin
zwemmen of kruipen, geraken
ze er niet meer uit en kunnen
wij ze overbrengen naar
hier.” 

Om de weeraal weer tot le
ven te brengen in de Rode Del

ontvangt Natuurpunt forse
Vlaamse én Europese subsi
dies. Liefst 70 procent wordt
betaald door Europa via het
zogenaamde Life BNIPfonds.
“Einddoel van dit eerste
grootschalige natuurproject is
het befaamde Natura 2000
netwerk”, zegt Frederik Na
edts van Natuurpunt. “Dit
ecologische netwerk verbindt
de meest kostbare natuurge
bieden in heel Europa tot een
duurzaam geheel, zodat zeld
zame en waardevolle dier
soorten vlotter kunnen mi
greren en meer kansen krij
gen om te overleven.”

EU investeert in natuurherstel voor modderkruiper in natuurgebied de Rode Del

50.000 euro voor vis die het weer kan voorspellen
In de Rode Del in Aren
donk start een grootscha
lig natuurproject om de 
grote modderkruiper te
rug te halen. Dat is een 
mysterieuze vis die vroe
ger bij nogal wat Kempen
se boeren in een bokaal op
de keukenkast stond om 
het weer te voorspellen. 
Vandaar zijn bijnaam: 
weeraal.

ARENDONK 

W Natuurpunt zet de grote middelen in om de vijvers weer open te maken om de modderkruipers terug te halen.
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“Als er regen op komst
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