Beleef de natuur in het water van het
Blauwe Hart, en zwem mee rond
Pampus”
“Natuur beleef je in het water”
Vandaag wordt er gezwommen rond het eiland Pampus.
Zwemmen in het openwater, speciaal in het
IJsselmeergebied, is een unieke ervaring. Zes jaar geleden
is dit ‘Rondje Pampus’ gestart met als doel om aandacht te
vragen voor de kwaliteit van het water in het
IJsselmeergebied als Blauwe Hart van Nederland. Dit
initiatief is uitgegroeid tot een terugkerende activiteit
waarbij ruim 250 recreatie- en wedstrijdzwemmers
genieten van deze unieke locatie. Elk jaar gaat een deel van
de opbrengst van deelnemers en sponsoren naar een goed
doel, dat bijdraagt aan de verbetering van de
waterkwaliteit en specifiek de visstand in het
IJsselmeergebied.

Werken aan een gezond
IJsselmeergebied voor nu en later

en

vitaal

De natuur in het IJsselmeergebied heeft het moeilijk. De
visstand is slecht, het ontbreekt aan een goed leefgebied,
harde dijken en oevers houden de trekvissen tegen.

Samenwerkingsverband het Blauwe Hart(*) initieert en
realiseert projecten die de kwaliteit van het
IJsselmeergebied helpen verbeteren ’ en wil het gebied
beleefbaar maken voor meer Nederlanders. Voor nu en in
de toekomst! .
*Het Blauwe Hart is een samenwerkingsverband van verschillende
organisaties die zich inzetten voor een gezond en vitaal IJsselmeergebied
voor nu en later. Partners: Waddenvereniging, Landschap Noord-Holland,
Flevo-landschap, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Sportvisserij
Nederland, PWN (aspirant-lid) en Staatsbosbeheer.

Ook de natuur in het Markermeer is enorm
achteruitgegaan. Het meer is niet langer verbonden met de
zee en de rivieren. Het opwervelend slib kan niet weg, en
verstikt het bodemleven. En er zijn weinig opgroeigebieden
voor jonge vis. Met de aanleg van Marker Wadden nabij
Lelystad, wordt gewerkt aan het maken van eilanden met
natuurlijke oevers. Dat zijn voor vissen ideale paai- en
opgroeiplekken.

Toekomst voor de vis in het IJsselmeer
De komst van de Afsluitdijk bracht Nederland veiligheid en
economische vooruitgang. Maar de dijk was meteen ook
het begin van een probleem voor de natuur. Twee van de
grootste Nederlandse natuurgebieden – de Waddenzee en
de Zuiderzee – werden abrupt van elkaar gescheiden. Met
als gevolg dramatisch kelderende visstanden in het
IJsselmeergebied, vele vogelpopulaties die het zwaar
kregen en een zwart toekomstscenario voor de beroeps- en
sportvisserij.
Er wordt hard gewerkt om de visstand in het
IJsselmeergebied te verbeteren. Een aantal icoonprojecten
zoals de aanleg van Marker Wadden en de
Vismigratierivier zorgen er voor dat het leefgebied van de
vissen wordt verbeterd.

@markerwadden
MarkerWadden-Natuurmonumenten
De Vismigratierierivier is een innovatief project om de
Waddenzee en het IJsselmeer weer beter met elkaar te
verbinden.

Trekvissen hebben zoet en zout water nodig in
verschillende fases van hun leven. Met de aanleg van de
Afsluitdijk werd het voor vissen onmogelijk om te trekken
tussen de Waddenzee, het IJsselmeer en het achterland. Zo
verdween een visrijk brakwatermilieu met al zijn dynamiek
en biodiversiteit. De Vismigratierivier is niet zomaar een
‘gat’ in de Afsluitdijk, maar een drie kilometer lang ecoduct
in het water, die de overgang tussen zoet en zout water zo
natuurlijke mogelijk nabootst. Zo kunnen vele soorten
trekvissen hun paai- en leefgebieden weer bereiken.
@vismigratierivi , www.vismigratierivier.nl

Dit jaar wordt een deel van de opbrengst gebruikt voor
onderzoek naar de meest optimale paai- en groeiplaatsen
rond Marker Wadden.
Met de aanleg van Marker Wadden wordt een zo natuurlijk
mogelijke omgeving gemaakt voor jonge vissen. Ondiep
water, rijk aan waterplanten is cruciaal voor het opgroeien
van jonge vis. Het is essentieel dat jonge vissen eten vinden
en niet gevonden worden. Bijna alle vissoorten zoals voorn,
brasem of baars hebben profijt van Marker Wadden.
Natuurmonumenten wil samen met Sportvisserij
Nederland aan de slag met visbemonstering in de
oeverzones en ondiepe watergebieden. Hierbij zetten zij
deels in op nieuwe technieken zoals het gebruik van een
onderwater drone.
Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in en
om het IJsselmeergebied?
@HetBlauweHart

blauwehart

Dit zwemevent is georganiseerd door:

De Blije Vis
Als symbool voor de vrije doorgang voor trekvissen is de
‘Blije
Vis’
ontworpen
door
kunstenaar
en
landschapsarchitect Bruno Doedens. Tijdens de
Wereldvismigratiedag 2016 is de Blije Vis uitgeroepen tot
hét internationale symbool voor mensen, organisaties en
projecten die vissen weer willen laten zwemmen. Het
symbool verbindt overal ter wereld initiatieven van
particulieren, natuurorganisaties en overheden die
vispassages bevorderen en vismigratie weer mogelijk
maken.

Zwemmen voor het goede doel
De organisatie van het zwemevent is in handen van het
Samenwerkingsverband het Blauwe Hart en Swimfantastic.
Jaarlijks gaat een deel van de opbrengst van deelnemers en
sponsors naar een goed doel.

De R.V. Dreissena
Vorig jaar is door de deelnemers en sponsoren een cheque
van € 4.815,08 overhandigd aan VU wetenschapper Harm
van der Geest voor een nieuw onderzoeksschip in het
Markermeer. Het nieuwe vaartuig vervangt de sloepen die
de onderzoekers tot nog toe gebruikten voor het uitvoeren
van ecologisch onderzoek op het meer. Zo kan bijvoorbeeld
nu de voedselketen in en om het meer beter in kaart
worden gebracht. ‘Wat leeft er en wie eet er wat? Als je dat
weet, kun je ook zien wat er in de basis misgaat.’, aldus van
der Geest. De boot is vandaag te bekijken en ligt aan de
kleine stijger van Pampus.

Mede mogelijk gemaakt door:

