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• VISSEN IN DE REGIO

r is de laatste jaren 
steeds meer aan-
dacht voor onder 

andere de achteruitgang 
van de visstand. Het thema 
‘vismigratie’ is een belangrijk 
aandachtspunt van de noor-
delijke waterschappen. Dit is 
ook te zien op plekken waar er 
wordt gevist. Zo zijn er op ver-
schillende plaatsen vistrappen 
aangelegd. Om de jeugd meer 
te betrekken bij vissoorten, 
waterkwaliteit, vismigratie en 
verstandig sportvissen, zal het 
IVN een compleet schoolbreed 
onderwijsprogramma vissen 

VISSEN ALS AMBASSADEURS VOOR 
WATERKWALITEIT

In Nederland zijn ieder jaar een half miljoen vissende kinderen aan de waterkant te 
vinden. Daarmee is vissen een van de meest voorkomende vrijetijdsbestedingen die 
kinderen in de natuur doen. Deze manier van natuurbeleving biedt aantrekkelijke 
mogelijkheden om de jeugd meer te leren over het leefgebied van vissen, de 
onderwaterwereld en het belang van een goede waterkwaliteit. Daarbij kan 
tegelijkertijd de ‘kwaliteit’ van het vissen verhoogd worden door de jeugd 
verantwoord te leren omgaan met vissen door hun vistechniek te verbeteren.
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ontwikkelen. Dit programma 
is een unieke samenwerking 
tussen de Hengelsportfede-
ratie Groningen-Drenthe, 
Sportvisserij Oost-Nederland, 
de waterschappen, van Hall 
Instituut, IVN en NMO (Na-
tuur en Milieu Overijssel). 

ONDERWIJS-
ACTIVITEITEN
Het programma bestaat uit 
een breed scala aan onderwijs-
activiteiten (onder andere ont-
dekpad, visles en -excursie). 
De opgeleide vismeesters van 
de beide hengelsportfederaties 

IVN
IVN is een unieke organisatie die mensen betrekt bij natuur, milieu en landschap. Voor IVN gaat het om kennis, passie en 
doen: hoofd, hart en handen. Met natuur- en milieueducatie (NME) willen we het belang van een duurzame, groene leefom-
geving behartigen. Nu en in de toekomst. Dit doen we met educatie die raakt en de onlosmakelijke relatie tussen mens en 
natuur benadrukt. Dat kunnen we dankzij de 19.000 IVN-leden van de vereniging, die zich inzetten voor lokale natuur- en 
milieueducatie verspreid over heel Nederland. Extra aandacht hebben we voor de relatie tussen kind en natuur, die door na-
tuur- en milieueducatie wordt versterkt. Vanuit de provincies en het landelijk kantoor in Amsterdam zijn IVN-beroepskrach-
ten actief om op regionaal en provinciaal niveau te werken aan NME-arrangementen op het gebied van water, klimaat en 
energie, landschap en groen. Steun van donateurs en samenwerking met diverse partners is onmisbaar voor IVN. Vrijwilligers zijn het hart van IVN. Met hun 
activiteiten werken zij aan bewustwording over natuur, milieu en landschap en bereiken hiermee ongeveer twee miljoen Nederlanders per jaar.

krijgen nadrukkelijk een plek 
binnen dit onderwijsaanbod. 
Met het project willen we via 
verwondering en natuurbele-
ving het respect voor vissen 
verhogen. In het voorjaar van 
2012 gaat dit project voor het 
eerst van start. 
Dat gebeurt op 
basisscholen die 
zijn aangesloten 
bij één van de 
gemeentelijke 
scholennetwer-
ken Natuur- en 
Milieueducatie 
(NME) in de 
gemeente 
Emmen. Deze 
netwerken 

VRIJWILLIGERS 
GEZOCHT
Voor een goede uitvoering van dit 
project hebben we enthousiaste 
vrijwilligers nodig! Als je een 
 bijdrage wilt leveren aan dit pro-
ject, meld je dan aan bij één van 
de beide  hengelsportfederaties. 
Het project maakt onderdeel uit 
van een groter NME- arrange-
ment: Jongleren Waterbeheren. 

Voor meer informatie over 
het project kun je ook contact 
 opnemen met Agnes Bakker van 
het IVN. a.bakker@ivn.nl of 
06-46353647.

Ook het herkennen van 
 vissoorten hoort uiteraard bij 

een educatieve les.

E
een educatieve les.

zijn in beheer van het IVN 
Consulentschap Drenthe. 
Tevens wordt deze werkwijze 
in Overijssel geïmplementeerd 
in het project Uitbreiding en 
versterking van Natuur- en 
milieueducatie van NMO. De 
komende jaren zullen ruim 
30.000 kinderen van de basis-
school met het project ‘vissen 
als ambassadeurs voor water-
kwaliteit’ aan de slag gaan. 

IVN leert kinderen op een educatieve manier kennis maken met de onderwaterwereld.
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