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Terugkeer van de meivis
Zeven jaar geleden startte het 
herintroductieprogramma van de 
elft, ofwel de meivis. Dit lijkt 
succesvol. Toch is het uitzetten van 
gekweekte larven nog een tijdje 
nodig. Daarvoor wordt een kwekerij 
langs de Rijn opgezet. 

Vissen is een 
dubbelzinnig genoegen
Kunst is meer dan je direct ziet, dat 
geldt zowel voor de schilderkunst 
als de literatuur uit de 17e eeuw. 
Veelal werden erotische 
boodschappen verborgen in de 
kunstwerken. 

Nieuwe Rode Lijst 
zoetwatervissen laat 
lichte verbetering zien
Sinds januari is er een nieuwe 
Rode Lijst. Hierin is te lezen 
welke Nederlandse vissoorten 
zijn verdwenen, bedreigd of juist 
zijn toegenomen. De lijst werd 
geanalyseerd ten opzichte van 
die uit 1997.

Levendige herinneringen 
aan de laatste steur

In 1952 werd een foto genomen 
van een zeer grote steur. Willem 
Lavooi en Janny Slingerland-Klop 
blikken terug op dat moment toen 
zij oog in oog stonden met 
deze laatste in Nederland 
gevangen steur. 
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Zilveren beelden voor een ‘Blauw Hart’

Na de aanleg van de Afsluitdijk is het met de visstand in het IJsselmeer 
bergafwaarts gegaan. Met het ‘Masterplan voor visstand en visserij in het 
IJsselmeer’ streven diverse partijen naar een (vis)rijk IJsselmeer, met 
goede potenties voor vis, natuur, recreatie, sportvisserij en een 
kleinschalige, duurzame beroepsvisserij.
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Zijlijnen 
Wetenswaardigheden over vis en 
water. Met onder meer aandacht 
voor de ruisvoorn die een 
fijnproever blijkt te zijn en een 
hulpmiddel tegen aalscholvervraat.
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Spaar de moedervis
Dat grote vissen noodzakelijk zijn 
voor het nageslacht van de soort 
is in de westerse wereld wel 
bekend. Maar hoe maak je dit 
hongerige Afrikanen wijs? 
Columnist Cees van Kempen doet 
een poging.

Nederlandse reels voor 
Amerikaanse presidenten

De fijninstrumentenmaker Ari ’t 
Hart maakt de mooiste reels.  
Hij wordt verliefd op een stuk 
materiaal en maakt er dan iets 
unieks van. Zijn visie: “Functioneel 
moet het zijn, maar mag het ook 
mooi zijn?” Zijn reels gaan de hele 
wereld over. 

Was de aal maar 
aaibaar
Paling staat op de nieuwe viswijzer 
donkerrood gekleurd. Ir. Margreet 
van Vilsteren gruwt van elke paling 
die nog ergens over de toonbank 
gaat. En nog meer van de 
misinformatie en 
drogargumentatie vanuit de 
palinglobby, vaak krommer en 
glibberiger dan de aal zelf.

Kiezen voor gezond en 
beleefbaar stadswater

In Brabant is de Keuzewijzer 
stadswateren ontwikkeld. 
Gemeenten en waterschappen 
hebben hiermee een instrument in 
handen om door maatwerk een 
stadswater optimaal in te richten 
en effectief te beheren.

Nieuwe Nederlandse 
modderkruipers

Bij toeval werd onlangs ontdekt 
dat er naast de kleine 
modderkruiper ook een hybride 
voorkomt in Nederland. Waar 
komen deze voor, hoe herken je ze 
en wat zijn de mogelijke effecten 
hiervan op de inheemse kleine 
modderkruiper?

Neonicotinoïden 
bedreigen vissen

Neonicotinoïden zitten in 
bestrijdingsmiddelen tegen 
plaaginsecten in de land- en 
tuinbouw. Deze stoffen komen 
echter uiteindelijk in het 
oppervlaktewater terecht, waar zij 
een bedrijging vormen voor de 
aanwezige macrofauna en dus ook 
voor vissen.

Tien jaar vismigratie 
gemaal Meerweg
Bij Meerweg werd tien jaar geleden 
het eerste visvriendelijke gemaal 
van Nederland in gebruik 
genomen. Dit moest een voorbeeld 
zijn voor de rest van het land. Deze 
innovaties worden nu ook gebruikt 
bij andere gemalen. 
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