Groep 7/8
Wat heb je
nodig?
Internet, pen,
tekenspullen,
printblad
stripverhaal

De steur komt
terug!

Tijd
30 minuten
Werkwijze
Alleen

Je leert over de terugkeer
van de steur in Nederland.

Onderzoek
van Janouk

Verdwenen
Lang kwam de steur voor in Nederland, maar zo’n
70 jaar geleden is deze trekvis verdwenen uit de
Noordzee en de rivieren in ons land. Hoe kan dat
gebeurt zijn denk je? Schrijf alles op wat je kunt
bedenken.

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

.

Water in zee is zout, water
in rivieren en meren is zoet.

.

Waar zout en zoet water
samen komen, ontstaat brak
water. Voor jonge steuren
uit de rivier is dat een fijne
plek om te wennen aan het
zoute water van de zee.

.

Trekvissen trekken tussen
zoet en zout water, maar
veel andere vissen overleven
alleen in de zee of in een
rivier.

.

Voorbeelden van
zoetwatervissen zijn de
snoek en de baars.

.

Voorbeelden van
zoutwatervissen zijn de
makreel en de stekelrog.

.

Nederland is de
‘toegangspoort’ voor veel
trekvissen die reizen tussen
de rivieren in Europa en de
Noordzee.

In welk land
begint de Rijn?

Trekvissen
a. Je weet nu meer over de steur. Wat vind je bijzonder aan deze vis? Schrijf het op.

b. Naast de steur, zijn er ook andere trekvissen die in de Noordzee en de Nederlandse
rivieren leven. Zoek er 2 op internet. Maak er een kleine tekening van en schrijf bij
iedere vis 3 weetjes.
Naam:

Naam:

Stripverhaal
Bas van WWF werkt aan een plan om de steur terug in de
Nederlandse rivieren te krijgen. Als dat lukt, kunnen we deze
oeroude vis weer verwelkomen in ons land.
Maak een stripverhaal over de terugkeer van de steur.
Vertel jouw verhaal vanuit de ogen van de steur. Waarom
was die steur verdwenen? En waardoor kan de steur nu weer
terugkeren in de Nederlandse wateren?
Bij het verhaal van Bas vind je weetjes die je kunt verwerken,
maar je mag ook op internet zoeken.

TIP: Probeer ook
humor toe te voegen
aan je verhaal.
Laat bijvoorbeeld 2
steuren wat tegen
elkaar zeggen over
de bedreigingen die er
waren in hun rivier.

Gebruik hiervoor het printblad, daar staan 6 tekenvakjes.

Lees het stripverhaal van een klasgenoot. Geef aan
hoe leerzaam en grappig je het vond.
Ik heb het verhaal van

gelezen.

Leerzaam:
Grappig:
Als je nog niet klaar bent met de steur
Maak een informatiekaartje over de rivier de Rijn. Door welke
landen stroomt de Rijn? Wat voor leven is er te vinden? En
door welke steden stroomt de rivier?

Toekomst-vraag
van Janouk
Moeten we dieren
die uit ons land
verdwenen zijn altijd
proberen te laten
terugkeren?
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Doorgeven

Printblad

De steur komt terug!
Teken hier jouw stripverhaal.
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