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RIVIERGRONDEL (Gobio gobio) 
 

 
 
Leefomgeving 
 
De riviergrondel is één van de kleinere 
rheofiele karperachtigen. De lichaams-
bouw, de onderstandige bek en de baard-
draden laten zien dat de riviergrondel een 
karakteristieke bodembewonende vissoort 
is. De riviergrondel stelt geen hoge eisen 
aan zijn leefomgeving en komt dan ook in 
een groot aantal watertypen voor.  
 
De riviergrondel heeft een voorkeur voor 
het heldere, stromende water van beken, 
waar hij tot in het leefgebied van de 
beekforel voorkomt. Maar ook in rivieren 
en kanalen en zelfs in vele stilstaande 
wateren kan deze soort worden aan-
getroffen. Alleen zachte veenbodems 
worden gemeden.  
 
In beken is de riviergrondel in kleine 
scholen te vinden op trajecten met een 
geringe diepte (minder dan 1 meter), 
waar hij zich - vooral onder bruggen - 
ophoudt op reliëfrijke plekken zoals een 
hellende bodem, aanzandingen en geulen. 
 
Voortplanting 
 
De paaitijd valt in de maanden april t/m 
juni, bij een watertemperatuur van 12 tot 
17 °C. Aan de paaiplaatsen worden 
duidelijk meer eisen gesteld dan aan het 
leefgebied.  
 
In de paaitijd zoekt de riviergrondel 
ondiepe plekken met een schone zand- of 

grindbodem op, waar het water langzaam 
stroomt en bij voorkeur helder is.  
Hier worden de eieren los of in klompjes 
vastgekleefd aan bij voorkeur kiezels of 
grind, maar ook wel aan waterplanten, 
boomwortels en op de bodem liggende 
bladeren. 
 
De riviergrondel overwintert op diepere 
plekken met zwak stromend of stilstaand 
water. 
 
Voedsel 
 
Het voedsel van de riviergrondel bestaat 
uit bijna alles wat aan klein dierlijk leven 
op en in de bodem te vinden is, zoals 
wormen, kreeftachtigen en muggenlarven, 
maar ook detritus en algen. Jonge 
riviergrondels eten daarnaast ook 
zoöplankton. 
 
Groei en leeftijd 
 
De maximale lengte van de riviergrondel 
is 20 cm. In het eerste jaar wordt een 
lengte bereikt van 2 tot 7 cm. De 
riviergrondel is na 2 tot 3 jaar geslachts-
rijp bij een lengte van 8 tot 9 cm.  
 
De maximale leeftijd is 6 jaar, maar de 
meeste riviergrondels worden nier ouder 
dan 3 jaar. 
 


