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Zaterdag 21 mei 2016 is het  
Wereld Vismigratiedag. Met dit 
unieke evenement wordt wereld-
wijd aandacht gevraagd voor het 
belang van trekvissen en gezonde 
en productieve rivieren.

De doelgroep van Wereld Vismigratiedag 2016 is breed en 
beslaat alle lagen van de samenleving; van kinderen tot 
beleidsmakers en politici. Het creëren van bewustwording 
en draagvlak op alle niveaus is namelijk een essentiële stap 
om herstel- en beschermingsprogramma’s voor vrije migra-
tieroutes en gezonde rivieren te realiseren. Wereld Vismigra-
tiedag is een Nederlands concept dat wereldwijd is opge-
pakt. In 2014 vond de eerste wereldwijde dag plaats, waarbij 
op 270 locaties in 50 verschillende landen activiteiten geor-
ganiseerd werden door meer dan 1.000 organisaties.

Topprestatie
Trekvissen zoals zalm, paling, prik, zeeforel en steur 
leveren regelrechte topprestaties. Ze zwemmen van de 
plaats waar ze zijn opgegroeid naar plaatsen waar ze 
voedsel vinden of zich kunnen voortplanten en leggen 
daarvoor soms wel duizenden kilometers af. Onderweg 
trotseren ze gevaren als stroomversnellingen, visnetten, 
waterkrachtcentrales, gemalen en zelfs de klauwen van 
roofdieren. Deze bijzondere vissoorten vormen een 
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Internationaal samenwerkingsverband

De Wereld Vismigratiedag 2016 wordt georganiseerd door het World 
Fish Migration Platform, het samenwerkingsverband van verschillende 
Nederlandse en internationale organisaties die zich inzetten voor de 
wereldwijde bescherming en het behoud van migrerende vissoorten en 
daarmee ook aan bescherming, herstel en duurzame ontwikkeling van 
rivieren, kusten en zeeën. 
Dit platform bestaat uit de World Fish Migration Foundation, het Wereld 
Natuur Fonds, The Nature Conservancy uit de Verenigde Staten, Water-
schap Amstel Gooi en Vecht, hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier, Freshwater Fish Specialist Group en Linkit Consult.

belangrijke schakel in ecosystemen, overal ter wereld. 
Veel dieren zijn afhankelijk van trekvissen als voedsel. 
Neem bijvoorbeeld de zalmen in Alaska, die zijn onmis-
baar voor Grizzlyberen en zeearenden. 

Overbevissing
Ook voor mensen zijn trekvissen belangrijk. Hoewel in 
Noord-Amerika en Europa mensen inmiddels veelal 
vlees eten, vormt vis op veel plekken in Zuid-Amerika, 
Afrika en Azië de belangrijkste bron van dierlijke eiwitten. 
Trekvissen vormen daarbij in sommige regio’s tot wel 30 
procent van het visbestand voor consumptie. Wereldwijd 
bedreigen menselijke activiteiten zoals blokkering van 
migratieroutes, versnippering van leefgebied, vervuiling 
en overbevissing van trekvissen. Een verandering in ons 
beheer van rivieren is noodzakelijk. Zonder onze hulp 
zullen veel van deze bijzondere vissen uitsterven. 

Wereldwijd
Tijdens Wereld Vismigratiedag worden er op een groot 
aantal locaties in allerlei landen over de wereld activiteiten 
gehouden om mensen bewust te maken van de noodzaak 
om migratieknelpunten op te lossen. In Nederland is er op 
zaterdag 21 mei 2016 in ieder geval genoeg te beleven. Veel 
organisaties openen dan speciaal hun deuren voor het 
publiek. Als bezoeker kom je hiermee op plekken waar je 
normaal niet komt. Zo kun je gemalen bezoeken, vispas-
sages in actie zien en monitoring van trekvissen van dichtbij 
bekijken. Kijk voor wat er allemaal te doen is op: 
www.worldfishmigrationday.com/events
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De tijgervis is een algemeen voorkomende riviertrekvis in Zuid-Afrika.




