
Vrijwilligersproject	  “Vissen	  langs	  de	  dam”	  
	  
Monitoring	  langsdammen	  in	  de	  Waal	  
Tussen	  Wamel	  en	  Ophemert	  zijn	  een	  deel	  van	  de	  kribben	  vervangen	  door	  
langsdammen.	  De	  Radboud	  Universiteit	  doet	  in	  opdracht	  van	  Rijkswaterstaat	  
onderzoek	  naar	  de	  ecologische	  effecten	  van	  de	  langsdammen	  en	  hoe	  deze	  door	  
gebruikers	  van	  het	  rivierengebied	  wordt	  beleefd.	  	  
	  
Onderzoek	  naar	  de	  ecologie	  achter	  de	  langsdammen	  
De	  effecten	  van	  de	  langsdammen	  voor	  de	  aquatische	  flora	  en	  fauna	  in	  het	  gebied	  
worden	  in	  de	  komende	  jaren	  gemonitord	  door	  onderzoeker	  Frank	  Collas	  (Radboud	  
Universiteit).	  Gedurende	  het	  onderzoek	  de	  komende	  2	  jaar	  zullen	  11	  verschillende	  
locaties	  worden	  bemonsterd	  in	  het	  gebied.	  Tot	  de	  locaties	  behoren	  niet	  alleen	  plekken	  
nabij	  de	  langsdam	  maar	  ook	  kribvakken,	  harde	  oevers	  en	  de	  nevengeul	  van	  Gameren.	  
Hierdoor	  kan	  de	  ecologische	  waarde	  van	  de	  langsdammen	  in	  een	  breder	  perspectief	  
worden	  geplaatst.	  Alle	  visvangsten	  die	  vrijwilligers	  doorgeven	  vormen	  een	  belangrijke	  
aanvulling	  op	  dit	  visonderzoek.	  
	  
Onderzoek	  naar	  de	  beleving	  van	  de	  langsdammen	  
Met	  de	  komst	  van	  de	  langsdammen	  verandert	  ook	  het	  uitzicht,	  het	  aantal	  plekken	  om	  te	  
vissen	  en	  de	  toegankelijkheid	  van	  het	  gebied.	  Het	  belevingsonderzoek	  van	  Laura	  
Verbrugge	  (Radboud	  Universiteit)	  richt	  zich	  op	  het	  gebruik	  en	  waardering	  van	  het	  
gebied	  door	  recreanten,	  waaronder	  sportvissers.	  Met	  behulp	  van	  vragenlijsten	  worden	  
tijdens	  de	  meetperiode	  jouw	  beleving	  en	  ervaringen	  in	  kaart	  gebracht.	  

	  
Dit	  onderzoek	  maakt	  deel	  uit	  van	  het	  programma	  RiverCare.	  Wil	  je	  meer	  weten	  over	  al	  
het	  RiverCare	  onderzoek,	  kijk	  dan	  op	  de	  website:	  http://www.ncr-‐‑
web.org/rivercare/projects	  	  
	  
	  
	  
	   	  



Uitleg	  voor	  vrijwilligers	  

	  
Wat	  willen	  we	  weten	  en	  hoe	  kan	  je	  visvangsten	  doorgeven?	  

•   Noteer	  voor	  alle	  vangsten	  in	  elk	  geval	  de	  volgende	  gegevens:	  datum,	  tijd,	  locatie	  
(GPS	  via	  Google	  Maps)	  en	  soort.	  Maak	  als	  het	  je	  lukt	  ook	  een	  foto	  (niet	  verplicht),	  
en	  zet	  in	  de	  naam	  van	  het	  bestand	  de	  soortnaam,	  datum	  en	  tijd.	  	  
	  

•   Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  voor	  iedere	  gevangen	  vis	  een	  aparte	  melding	  wordt	  
gemaakt,	  zodat	  alle	  vangsten	  kunnen	  worden	  meegenomen.	  
	  

•   Geef	  je	  waarnemingen	  door	  via	  het	  invulformulier	  en	  stuur	  deze	  (met	  foto’s)	  via	  
email	  op	  naar	  l.verbrugge@fnwi.ru.nl.	  	  
	  

•   Nadat	  je	  bent	  gaan	  vissen	  en	  je	  waarnemingen	  hebt	  doorgeven,	  ontvang	  je	  een	  
uitnodiging	  voor	  het	  invullen	  van	  een	  vragenlijst	  over	  je	  beleving	  van	  het	  gebied	  
(maximaal	  een	  keer	  per	  maand).	  Via	  een	  link	  in	  deze	  mail	  kun	  je	  de	  vragenlijst	  
invullen	  en	  opsturen.	  

	  
Meer	  informatie	  en	  evenementen	  	  
•   In	  mei	  vindt	  er	  een	  bijeenkomst	  plaats	  voor	  vrijwilligers	  om	  kennis	  te	  maken	  met	  

de	  betrokken	  onderzoekers,	  en	  medewerkers	  van	  Rijkswaterstaat,	  Sportvisserij	  
Nederland	  en	  de	  Hengelsportfederatie	  Midden-‐‑Nederland.	  Tijdens	  deze	  
bijeenkomst	  krijg	  je	  informatie	  over	  de	  laatste	  stand	  van	  zaken	  over	  de	  
langsdammen	  en	  het	  onderzoek.	  Ook	  is	  er	  gelegenheid	  voor	  het	  delen	  van	  
viservaringen	  en	  het	  stellen	  van	  vragen.	  	  
	  

•   Ongeveer	  elke	  twee	  maanden	  ontvang	  je	  een	  nieuwsbrief	  met	  daarin	  de	  laatste	  
tellingen,	  bijzondere	  vangsten	  en	  andere	  nieuwtjes.	  

	  
•   De	  meetperiode	  in	  2016	  wordt	  in	  oktober	  afgesloten	  met	  een	  bijeenkomst	  

waarbij	  de	  voorlopige	  resultaten	  worden	  gepresenteerd	  en	  ervaringen	  kunnen	  
worden	  gedeeld.	  
	  

•   Alle	  deelnemers	  ontvangen	  een	  bedankje	  in	  de	  vorm	  van	  een	  visboekje	  en	  maken	  
bovendien	  kans	  op	  één	  van	  de	  vier	  hengelsportbonnen	  (t.w.v.	  25	  euro)	  die	  
worden	  uitgereikt	  aan	  de	  deelnemers	  met	  de	  meeste	  waarnemingen	  en	  /	  of	  
meest	  bijzondere	  vangsten.	  

	  
	  
Heb	  je	  vragen,	  suggesties	  of	  opmerkingen?	  Hiermee	  kan	  je	  altijd	  terecht	  bij	  
Laura	  Verbrugge	  (Radboud	  Universiteit)	  via	  email	  (l.verbrugge@fnwi.ru.nl)	  of	  
telefoon	  (024-‐‑3653117).	  

	  


