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Zeeforel gevangen in Peizerdiep
GERDT VAN HOFSLOT

GRONINGEN Een vliegvisser uit Ro-
den heeft een zeldzame zeeforel ge-
vangen in het Peizerdiep.

,,De vis komt uit Duitsland en is ja-
ren geleden in het Groote Diep uit-
gezet. Hij heeft vermoedelijk een
jaar in de beek geleefd en is toen
naar zee vertrokken. Daar is hij ver-
der opgegroeid en vervolgens weer
teruggekeerd naar de kop van Dren-
the’’, zegt directeur Henk Mensinga
van de Hengelsportfederatie Gro-
ningen Drenthe.

De visser heeft de beschermde én
smakelijke vis, die zo’n 45 tot 48 cen-
timeter lang was, weer teruggezet.
Helaas kon de man de zeeforel niet
fotograferen.

,,Maar ik ken hem al heel lang. Het

is iemand die dit gebied heel goed
kent en daar ook vaak vist’’, zegt
Mensinga.

Door de kleur van de ‘terugge-
keerde’ zeeforel was volgens hem
eenvoudig vast te stellen dat de vis
ook echt in zee heeft rondgezwom-
men. ,,Door zout water wordt hij zil-
verkleurig, net als het gevangen
exemplaar. Dan praat je dus ook
over een zeeforel.’’

Volgens hem is de vangst goed
nieuws. ,,We zijn er heel erg blij mee.
Het is een teken dat onze pogingen
om de zeeforel weer terug te krijgen
resultaat hebben. Ze doen het goed.
Alhoewel: één forel maakt geen zo-
mer, er moet nog veel gebeuren.’’

Door de aanleg van dijken, sluizen
en gemalen en de afsluiting van de
Lauwerszee in 1969, verdween de
natuurlijke verbinding tussen de zee

en het achterland. Dit was desa-
streus voor trekvissen zoals de zee-
forel. Die beginnen hun leven in de
bovenloop van beken en rivieren

Daar verblijven ze twee jaar voor
ze naar zee trekken, waar meer voed-
sel is te vinden. In de winter bivakke-
ren de dieren vaak in het grensge-
bied tussen zoet en zout water. Na
een paar jaar zoeken ze hun geboor-
tegrond weer op om te paaien. Zee-
forellen kunnen deze reis, in tegen-
stelling tot bijvoorbeeld zalmen,
drie tot vier keer maken.

Sinds 2012 werken de Hengel-
sportfederatie Groningen Drenthe
en Waterschap Noorderzijlvest sa-
men aan het herstel van dit systeem.
Ze hopen op dat er op die manier
weer een toekomst is voor trekvis-
sen in het Fries-Groningse kustge-
bied.


