
De Stichting Milieufederatie Groningen behartigt de belangen van natuur, milieu en land-
schap in de provincie Groningen en ondersteunt mensen en organisaties die zich daarvoor 

inzetten.

Het werk van de Stichting Milieufederatie Groningen wordt mede mogelijk gemaakt met 
financiële bijdragen van de Nationale Postcode loterij.

Contactgegevens: Zuiderpark 16 | 9724 AG Groningen | 050 - 313 08 00
www.mfgroningen.nl/vismigratiekaart 

De Groninger 
vismigratiekaart

Vismigratiekaart toont Groninger 
knelpunten
De belangrijkste - prioritaire - 
knelpunten zijn nu ook te vinden op 
de Groninger Vismigratiekaart. Van al 
deze knelpunten staat vermeld wan-
neer en hoe ze worden aangepakt.  
De kaart kwam tot stand in samen-

werking met de waterschappen Hunze 
en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip 
Fryslân. De situatie op de kaart is een 
momentopname maar geeft wel een 
goed beeld van de grote schaal van 
het probleem en laat ook zien dat het 
onderwerp bij de waterschappen hoog 
op de agenda staat. 

U vindt de Vismigratiekaart op de website van de Milieufederatie Groningen op 
www.mfgroningen.nl/vismigratiekaart
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Stuwen, gemalen en sluizen staan een gezonde visstand in de weg.  
Vissen kunnen daardoor niet vrij rondtrekken en veel vissen raken  
verminkt of komen om in de schroeven van gemalen. Alleen al in de 
provincie Groningen komen vissen meer dan 1.000 van dergelijke  
obstakels op hun weg tegen. Met de Groninger Vismigratiekaart brengt 
de Milieufederatie Groningen deze verborgen problematiek in kaart.

Vismigratie en barrières
Vissen moeten vrij kunnen zwemmen. 
Ze moeten voedsel kunnen zoeken 
en in staat zijn te vluchten bij gevaar, 
zoals lokale vervuiling. Ook moeten 
zij ruimte hebben voor het uitbreiden 
van hun leefgebied en het rondtrekken 
tussen andere vispopulaties. In een 
ideale viswereld zijn geen obstakels. 

In landen zoals Nederland ligt dat 
anders. Hier moeten we het waterpeil 
sterk aanpassen om droge voeten te 
houden. Daarom ontkomen we niet 
aan waterregulerende maatregelen 
zoals stuwen, gemalen en sluizen. 

Door al deze barrières kunnen vissen 
niet vrij rondtrekken. Veel vissen 
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raken onderweg verminkt of komen 
om in schroeven van gemalen. De 
visstand neemt hierdoor voor som-
mige soorten af en dat heeft ook weer 
gevolgen voor de ecologie van het wa-
ter. Nederland heeft ongeveer 15.000 
stuwen, gemalen en sluizen. Daarvan 
liggen er ruwweg 1.000 in de provincie 
Groningen.

Vispasseerbaar
Gelukkig groeit de aandacht voor het 
probleem van de visbarrières. Steeds 
meer waterbeheerders pakken deze 
problemen aan. Mogelijkheden om 
de barrières weer vispasseerbaar 
te maken zijn er genoeg. Zo bieden 
vispassages en vrije doorgangen de 
vis veilige routes om te trekken. Ook 
aangepast sluisbeheer, visvriende-
lijke vijzels in de gemalen en andere 
slimme oplossingen, waarbij vissen 
worden overgeheveld naar het hogere 
of lagere water, behoren tot de moge-
lijkheden.

Belangrijkste knelpunten aanpakken
Niet alle visbarrières hebben een 
negatief effect op de vrije migratie of 
overlevingskansen van de vis.  
Sommige barrières voorkomen juist 
dat ongewenste soorten een ge-
bied binnenkomen en dan andere 
vissoorten verdrijven. Ook liggen 
veel barrières buiten belangrijke 
trekroutes.
Om de echte knelpunten aan te  
pakken geeft de Kaderrichtlijn Water 
aan in welk water de waterkwaliteit, 
en daarmee dus ook de visstand, op 
orde moet zijn.  

De waterschappen Hunze en Aa’s en 
Noorderzijlvest stelden naar aanleiding 
daarvan een visie op voor vismigratie 
in Groningen en Noord-Drenthe. In de 
visie staan de belangrijkste knelpun-
ten genoemd. In de provincie Gronin-
gen zijn dat er ongeveer 150.


