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Zalmpjes te water

VISSTANDBEHEER Jonge zalm uitgezet in Rode Beek bij Vlodrop

door Frank Clevers

W

Vier mannen met lieslaar-
zen waden met grote plastic
zakken en emmers door de
Rode Beek bij Vlodrop. Foto-
grafen en verslaggevers kij-
ken toe. Wat gebeurt er?

W illem Vergoossen,
Heinz Josef Jo-
chims, Thijs Belgers
en diens zoon Luuk

gaan voorzichtig te werk. Twaalf-
honderd zalmpjes moeten vanuit
twee grote plastic zakken in het wa-
ter van de Rode Beek uitgezet wor-
den. In de auto is de watertempera-
tuur in de zak natuurlijk iets opge-
lopen. Dus moet de zak eerst een

tijdje in het water van de beek han-
gen, zodat de temperatuur hetzelf-
de wordt. Jonge zalm uitzetten is
niet simpelweg een zak visjes leeg-
schudden, maar vanuit de zak wor-
den de zalmpjes van pakweg vier
centimeter met een schepnetje
overgeheveld in een emmer. Daar-
na worden ze voorzichtig bij een
plant, tak of steen te water gelaten.
Thijs Belgers van de Visserij Beheer
Commissie Roerdal legt uit dat het
uitzetten van de zalm onderdeel is
van een project om de zalm perma-
nent terug te krijgen in de Maas.
„De zalm hoort thuis in de Maas.
Hij is de koning der vissen, heeft al-
tijd in de Maas gezeten en het doel
is nu dat hij daar terugkomt. Daar-
voor moeten we wel de natuur een
handje helpen, als visstandbeheer-
ders voelen we ons daartoe een
beetje verplicht.”
De 1200 zalmpjes die in de Rode

Beek te water gaan, zijn de eerste
nakomelingen van in Nederland ge-
vangen zalmen. Ze zullen een jaar
op deze plek verblijven. Daarna zal
de zalm (zo’n 80 procent overleeft
dat jaar, de rest valt ten prooi aan
vissen of vogels of redt het niet van-
wege te weinig voedsel) wegtrek-
ken naar de Roer, de Maas en via
het Haringvliet naar de zee. Dan
trekken ze noordwaarts. Duizen-
den kilometers ver, de Faroër Eilan-
den, IJsland, Groenland. Ze verblij-
ven daar een, twee of drie jaar om
op te groeien en daarna ontstaat de
paaitrek terug. Het is wonderlijk
maar waar: ze gaan terug naar hun
geboorterivier. Belgers: „We moe-
ten de natuur nu nog helpen, maar
uiteindelijk willen we een zichzelf
in stand houdende zalmpopulatie
in de Maas hebben. Het zou mooi
zijn als de Maas weer een echte
zalmrivier wordt.”

Zalmpjes uitzetten in de Rode Beek bij Vlodrop, een secuur werkje.  foto John Peters


