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Toen het duidelijk werd dat elke ge-
meente in Limburg een soort zou
adopteren in het teken van het pro-
ject Gemeenten adopteren Limburg se
soorten, werd er ook in Herk-de-Stad
di.ep nagedacht. Meerdere soorten
kwamen in aanmerking maar enkele
mensen uit de stedelijke MINA-raad
en de natuurverenigingen startten
lobbywerk voor hun kandidaat, de
Grote modderkruiper. Deels uit heim-
wee omdat ze het beestje sinds hun
jeugd niet meer konden bewonderen
in het Schulensbroek of elders in
Herk-de-Stad, maar deels ook omdat
het een mooie kapstoksoort was om
te werken rond water en waterhuis-
houdingr grachten en poelen. De toen-
malige schepen van leefmi.lieu was
bovendien enthousiast over het ver-
haaltje dat de Grote modderkruiper
een halve eeuw geleden nog als baro-
meter werd gebruikt. Herk-de-Stad
adopteerde dus z'n weeraal, de Grote
modderkruiper.

Toch was de Grote modderkruiper voor de
meeste Herkenaren een grote onbekende.
Niet alteen omdat hij, zoals zijn naam a[ doet
vermoeden, grotendeels verborgen leeft in de
modderlaag van sloten, maar ook omdat het
aantal Grote modderkruipers de voorbije de-
cennia sterk achteruit gegaan is in Herk-de-
Stad en de rest van Vlaanderen. Bovendien is
de Grote modderkruiper een vis die precies
weet wat hij wit. Enket in een teefgebied (r)
dat optÍmaal beheerd wordt, zodat een dikke
sliblaag en plantengroei kan ontwikketen; (z)

waarin een optimale, zo natuurlijk mogetijke
waterhu ishoud ing gew aarborgd wordt en (:)

Figuur r. Terreinbezoek van de werkgroep Grote modderkruiper (foto: Regionaal Landschap Haspengouw
en Voeren).

waarin een optimale waterkwaliteit verzekerd
wordt, voelt de Grote modderkruiper zich
th u is.

Verwezentijkingen

Terretnacties
A[ sneI bleek dat als Herk-de-Stad zich wílde
inzetten voor haar moddervriend, ze moest
starten in het Schulensbroek, de kern van het
Herkse leefgebied van deze soort. In het kader
van het Grote Landschappelijke Eenheden-
project 'ïrage Waters in het Schulensbroek,
werd daarom door het Regionaal Landschap
Haspengouw en Voeren en De Vrienden van
het Schulensbroek een werkgroep opgericht
waarin verscheidene partners rond de tafet
gingen zitten om de belangrijkste knelpunten
te bespreken en oplossingen te zoeken,

Dit initiatief werd nadien opgenomen door het
Demerbekkensecretariaat en resulteerde in

het'Integraal Project Schulensbroek,. De be-
staande werkgroep werd uitgebreid met pro-
fessione[e vertegenwoordigers van de ver-
schi[[ende beherende instanties uit het gebied.

Zodoende kreeg het integraal waterbe[eid in
het Schu[ensbroek een stevig boost. Die inte-
grale benadering was nodig want a[ sneI bleek
dat het geen eenvoudige opdracht was om de
Grote modderkruiper in het Schulensbroek te
hetpen. De sanering van een Aquafín-over-
stort en de verbetering van de waterkwaliteit,
het hersteI van oude waterverbindingen, het
wijzigen van de pompintensiteit, zijn essentie-
e[e, maar geen eenvoudig uitvoerbare maatre-
gelen. Ze vragen veeI overleg, voorbereidend
onderzoek en ge[d. Het overleg begínt echter
zijn vruchten af te werpen, zo wordt bijvoor-
beeld na twee jaar overleg de opheffing van
het overstort in de Vroente onderzocht door
Auqafin. Daarnaast werden er a[ enkele klei-
nere maatregelen gerealiseerd zoals ruiming
van verlande poeten, omvorming van een
weekendvijver tot een natuurlijkere poeI en
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Figuur z- De boekenwijzer die in het kader van het project door de stedelijke MINA-raad aan elke Herke-
naar werd uitgedeeld (foto: Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren).
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hersteI van een oude waterverbinding.

Uiteraard is een terreinactie voor een gemeen-

tebestuur niet vanzelfsprekend. Doch logis-

tieke ondersteuning, stimulering van acties

en participatie in overleg met a[[e betrokken

partners, zijn wet mogetijke kansen voor het

stadsbestuur, dat momenteel a[ hier en daar

logistieke ondersteu ning geeft.

Communicatie
Inzake communicatie naar de bevolking toe

werd er info verspreid via het gemeentelijk in-

fobtad. De stedelijke MINA-raad zo(gdevoor

een boekenwijzer voor iedere Herkenaar en

verspreidde die via o.a. het gemeentelijk info-

btad en de bibtiotheken (Figuur z). Daarnaast

werd er in september zooS in de hoofdbibtio-

Figuur 3. Op zoek naar de Grote modderkruiper in

het Schulensbroek (foto; Regionaal Landschap

Haspengouw en Voeren).

theek een infostand over de Grote modder-

kruiper geplaatst. Ook op de Greenspot Schu-

lensbroek ([andschapswandetingvan het Re-

gionaal Landschap Haspengouw en Voeren)

werd aandacht besteed aan de Herkse mod-

dervriend. Op TV Limburg tenslotte werd de

Grote modderkruiper twee maal in de kijker

gezet, één keer tijdens de zomerreportage
over Herk-de-Stad, een tweede keer in het ka-

der van een reportage over de geadopteerde

Limburgse soorten in januari zoo9.

Monitoring
Aangezien het bij het begin van het project

Gemeenten adopteren Limburgse soorten on-

duidetijk was hoe het met de Grote modder-

kruiper in Herk-de-Stad was gesteld werd in

de zomer van 2006 gestart met een eerste ge-

richte inventarisatie en afvissing door de Uni-

versiteit Antwerpen gefinancierd door de

Vrienden van het Schulensbroek en de stede-

tijke MINA-raad. In de nazomer van 2oo8

werd een tweede inventarisatieronde opge-

zet op initiatief van het Agentschap voor Na-

tuur en Bos met medewerking van Natuur-
punt De Vrienden van het Schulensbroek
(Figuur 3). Er werden tijdens geen van beide in-

ventarisatierondes Grote modderkrui pers ge-

vonden. Dit betekent niet noodzakelijk dat de

soort niet langer in het gebied aanwezig is.

Het vinden van Grote modderkruipers is im-

mers geen eenvoudige zaak. Toch geven deze

inventarisatieresultaten aan dat het niet goed

gesteld is met de Grote modderkruiper. Niet

enkel in Herk-de-Stad maar ook in de omlig-
gende broekgebieden werd de soort niet meer

teruggevonden.

Kansen en knetpunten
Er is dus nog veel werk aan de winkel om de

Grote modderkruiper in Herk-de-Stad terug

kansen te geven. De afvissing in zoo8 werd

bijvoorbeeld stopgezet omdat er door wer-

king van een overstort van een collector van

Aquafin naar het waterzuiveringsstation te

Halen, vervuild water met ogz" zuurstof in de

grachten van het Schu[ensbroek werd ge-

stuwd-

Bovendien is de Grote modderkruiper geen

aaibare soort. Je kan bijvoorbeeld beter een

Grote zilverreiger zljn dan een Grote modder-

kruiper als je bescherming nodig hebt.

De Minaraad van Herk-de-Stad verkoos echter

toch de Grote modderkruiperte behouden om

verder te werken rond biodiversiteit. Doch ze

wensen de communicatie uit te breiden naar

andere "modderkruipers" zoals amfibieën,

sommige planten en misschien ook kreeftach-

tigen. Goede modder is nodig voor de nesten

van Zwaluwen en ook de Grutto (modelvoor

het logo van de ptaatselijke natuurvereniging

De Vrienden van het Schulensbroek) en an-

dere steltlopers en weidevoge[s foerageren

best in "gezonde" modder. Meer soorten bij

het verhaal betrekken maakt het boeiender,

maar laat bovendien toe de biodiversiteit in

een veeI breder kader te plaatsen. Biodiversi-

teit gaat immers over meer dan één soort.

Conctusie
Het ziet er dus naar uit dat ze in Herk-de-Stad

nog een poosje kunnen blijven aanmodderen

om de aanwezige biodiversiteit te behouden

en te verbeteren. Hopelijk tot eer en glorie

van de Grote modderkruiper.
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Summary
The city of Herk-de-Stad adopted the weath-

erf i s h (.tt4isgurnus Jossilis). Man agi n g wate r-

masses in Flanders is complex, as many stake-

holders and levels of government are involved.

Therefore a forum was created where all these

people could discuss existing problems and

find solutions. This is a slow process. Never-

theless, a few sma[[ actions, such as cleaning

a pond, regrooving a former recreative pond

and reconnecting a natural river branch have

been realised. The residents of Herk-de-Stad

were informed via articles and broadcasts on

[ocaI television. The tocaI environmentaI advi-

sory board also made a bookmark, presenting

the weatherfish. Atthough the university of

Antwerp twice searched the streams in Schu-

[ensbroe( an areawhere the weatherfish lived

before zooo, no specimens cou[d be found.
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