
Bronnen: Encyclopedia Britannica en National Geographic

Het project Vissen voor Verbinding onderzoekt de visstand van het

Lauwersmeer en neemt verschillende maatregelen om de visstand te

verbeteren. Tijdens 4 verhalenavonden vertellen de betrokkenen over die

werkzaamheden. Wij nodigen u van harte uit om te komen luisteren en leren

over de trek van vissen van Waddenzee, via het Lauwersmeer, tot ver in

Drenthe!

Verhalenavonden

Zeeforel als icoon

donderdag 1 dec van 19.00 – 21.00 uur

Jaarlijks worden er duizenden jonge zeeforellen
uitgezet en met kleine zenders gevolgd op hun
reis. De zeeforel is een vissoort die na jaren in
de Waddenzee en Noordzee te hebben
doorgebracht terugkeert naar het zoete water.
Marcus de Boer (Sportvisserij Nederland) en
Jimmy van Rijn (Hogeschool Van Hall
Larenstein) nemen u mee in het bijzondere
verhaal van de zeeforel en de routes die deze
vis aflegt door het Drentse en Groningse land. 

Locatie: Activiteitencentrum Lauwersnest, De Rug 1, 9976 VT Lauwersoog
Kosten: 1,- per persoon
Aanmelden: mail naar lauwersmeer@staatsbosbeheer.nl o.v.v. Aanmelding
verhalenavond Vissen voor verbinding

Tussen zoet en zout

donderdag 2 feb van 19.00 – 21.00 uur

De slingerende beken keren weer terug in het
landschap en ook binnen het project Vissen
voor Verbinding wordt hier hard aan gewerkt.
Onder andere door het aanbrengen van
grindbedden. Henk Mensinga (Sportvisserij
Groningen Drenthe) en Edwin van de Pouw
Kraan (Waterschap Noorderzijlvest) leggen uit
waarom stromend water belangrijk is voor
vissoorten als winde en zeeforel.

donderdag 23 feb van 19.00 – 21.00 uur

Wouter van der Heij (Waddenvereniging) en
Edwin van de Pouw Kraan (Waterschap
Noorderzijlvest) vertellen over hoe de visstand
in het Lauwersmeer en de Waddenzee wordt
gemonitord. Aantallen en diversiteit aan vis
vertelt veel over waterkwaliteit. Om die reden
wordt om de 5 jaar de visstand van het
Lauwersmeer in beeld gebracht. Ook in de
Waddenzee wordt jaarlijks gekeken naar hoe
het met de visstand staat. 

donderdag 12 jan van 19.00 – 21.00 uur

De harde grens tussen zoet en zout water is het
resultaat van dammen en dijken. Veel
vissoorten maakt echter gebruik van zowel zee
als binnenwater. Voor hen zijn de dammen,
dijken en sluizen een groot probleem. Jeroen
Huisman (Hogeschool Van Hall Larenstein) en
Jan Kamman (Sportvisserij Nederland)
vertellen hoe onderzoekers binnen het project
deze vissoorten volgen en werken aan het
wegnemen van barrières.

Gespreid grindbedje Vis als graadmeter


