
Landen in de hele wereld schen-
ken op deze dag extra aandacht
aan vismigratie. Bij Kornwerder-
zand gebeurt veel om de omstan-
digheden voor trekvissen te
verbeteren. Rijkswaterstaat en De
Nieuwe Afsluitdijk organiseren
daarom op 24 mei van 12.30 tot
16.00 uur op Kornwerderzand een
interactief programma over vis-
migratie. Kom je ook langs?

Beleef deze middag hoe het is om
als vis de Afsluitdijk te passeren.
Bouw zelf een Vismigratierivier en
speel met eb en vloed. Tijdens de
workshop Waddensushi kun je de
smaak van koken met producten
uit de Waddenzee ervaren. Ook
kun je meevaren met de vissers 
tijdens een van onze boottochten.
Blijf je liever aan wal? Praat dan
eens met een van de verhalenver-
tellers die rondlopen of bekijk een
film in de bioscoop. De vismigra-
tiedag op Kornwerderzand is voor
iedereen vrij toegankelijk!

De Afsluitdijk gaat open voor vis
Kom naar de Wereldvismigratiedag!

Zaterdag 24 mei is het Wereldvismigratiedag



Vismigratiespel - vanaf 4 jaar
Tentoonstelling Afsluitdijk en 
vismigratie * 
Professor Zout *
Hengelspel - vanaf  4 jaar
Aquarium met levende vis *
Kleurwedstrijd ‘mooiste visje van 
de zee’*
Workshop Waddensushi 
Rijke visverhalen - 
Aanvang: 13.00, 14.15 en 
15.30 uur * 
Verzamelpunt boottocht * – 
Vertrek: 13.30 en  14.45. 
Duur: ca. 45 minuten 
Vismonitor - vanaf 6 jaar
Vismigratiebioscoop * – 
Aanvang: 12.30, 13.30, 
14.30 en 15.30 
Ontwerp een Vismigratierivier - 
vanaf 6 jaar
Informatiepanelen Vismigratie-
rivier*

Onderweg ontmoet u Ali de Paling &
Stella Stekelbaars. Meer informatie over
het programma leest u op:
www.deafsluitdijkgaatopenvoorvis.nl

Vismigratie bij Kornwerderzand

Rijkswaterstaat werkt met visvriendelijk
sluisbeheer en de bouw van zoutwater-
afvoersystemen aan de verbetering van
de passeerbaarheid van de Afsluitdijk via
de huidige sluizencomplexen. Onder
regie van het programmabureau De
Nieuwe Afsluitdijk zijn de plannen voor
de Vismigratierivier inmiddels ver-
gevorderd. Meer weten over de projec-
ten? Zie: www.vismigratierivier.nl 
en www.rws.nl/vismigratie-afsluitdijk
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Kazemattenmuseum*.

* Alle leeftijden
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