Groep 5/6
Wat heb je
nodig?
Internet, pen,
tekenspullen,
printblad
stripverhaal

De steur komt
terug!

Tijd
30 minuten
Werkwijze
Alleen

Je leert over de grote
trekvis die misschien
terugkomt in Nederland.

Onderzoek
van Janouk

Bedreiging
De steur is een trekvis die heen en weer zwemt
tussen de rivier en de zee. Bekijk het plaatje.

Deze steur is onderweg van de rivier naar de zee. Maar
er zijn obstakels onderweg. Schrijf op wat de steur op
iedere route tegenkomt.

.

De steur leeft niet meer in
Nederland, maar ook niet in
veel andere landen. Hij is
ernstig bedreigd.

.

De steur kan in de zee en
in de rivier overleven. Niet
veel vissen kunnen in beide
wateren overleven.

.

Sommige vissen leven alleen
in rivieren en meren, zoals
de snoek en de baars.

.

Andere vissen leven alleen in
de zee, zoals de makreel en
de stekelrog.

.

Op de plek waar de rivier en
de zee samenkomt, ontstaat
brak water. Dat is een
mengsel van zoet en zout
water.

Streep het foute
antwoord door:
Zeewater is:
zoet / zout

Ga naar www.wwf.nl/bron
1. Klik op: ‘Les 43: De steur komt terug!’
2. Lees het interview van Janouk met Bas van WWF.

Water in rivieren is:
zoet / zout

De Rijn
a. Steuren hebben erg lang in Nederland geleefd. Vind je dat mensen moeten zorgen
dat dieren die verdwenen zijn in een gebied altijd weer terug moeten komen? Leg je
antwoord uit.

b. De Rijn is volgens Bas de beste rivier om de steur in uit te zetten. Hier heeft de
steur vroeger ook geleefd. Zoek in de Atlas naar de Rijn. Geef antwoord op de vragen:

In welke provincie komt de Rijn ons land binnen?

In welke rivieren splitst de Rijn zich in ons land?

In welk land begint de Rijn?

Stripverhaal

Maak een stripverhaal over de terugkeer van de steur. Gebruik
hiervoor het printblad. Je gaat 2 korte verhaaltjes maken. Per
verhaal heb je 3 tekenvakjes.
In het eerste verhaaltje laat je zien waarom de steur is
uitgestorven in Nederland. Bijvoorbeeld doordat hij gevangen
werd door een visser of niet naar zee kon door een dam.
In het tweede verhaaltje teken je de toekomst, waarbij de
steur weer leeft in Nederland en een goed leven heeft en vrij
kan zwemmen naar zijn paaigrond.

Steuren hebben
raden, waarmee
eld
vo
ze voedsel op de
bodem van de rivier
den!
en zee kunnen vin

TIP: Probeer een grappig verhaal te maken, door het bijvoorbeeld
te vertellen uit de ogen van 1 steur of een steurenfamilie.

Mening geven
Lees het stripverhaal van een klasgenoot. Geef aan
wat je ervan vond.
Ik heb het verhaal van

gelezen.

Mijn beoordeling:
Als je nog niet klaar bent met de steur
Er zijn meerdere trekvissen die terug kunnen komen in de
Nederlandse rivieren. Maak een weetjeskaart over tenminste 3
andere trekvissen. Je mag op internet zoeken.

Toekomst-vraag
van Janouk
Wat kunnen we
doen om te zorgen
dat steuren in de
toekomst niet
alsnog per ongeluk
gevangen worden
door vissers?
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Dankzij het plan van Bas kan de steur misschien terugkomen in
de Nederlandse rivieren.

Printblad

De steur komt terug!
Teken hier jouw stripverhaal.
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Verhaal 2

