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Vis envisserij in het IJsselmeergebied
Devisstanden devisserijvan hetIJsselmeerenMarkermeerzijn traditioneel
zeersterkverweven. Dat klinktlogisch,
maardieverwevenheidisophetIJsselmeerzointensdatjeje afkunt vragen
ofdesituatie welgezondgenoemdkan
worden. Destructuur van de visgemeenschap wordt volledigbepaald
doorde intensieve visserijactiviteiten;
een aantalsoorten wordtextreemoverbevist. Desterke visserijop roofvis
draagttegelijkertijdbij aaneengroot
bestandvan kleine vis. Deze vormteen
ideale voedselbron voorvisetende
vogels. Destrategischeliggingvan het
IJsselmeerals voormaligestuarium tussenzeeen rivierbiedtgoedepotenties
voortrekkende en(nunog) zeldzame
vissoorten, zekerwanneerdedynamischeaspecten van een estuarium meer
kunnenworden ontwikkeld.

Huidige visstand
Karakteristiek voor het IJsselmeergebied
(hier: IJsselmeer en Markermeer samen) is
het enorme areaal open water, zoet,
ondiep, voedselrijk, omsloten door strakke
oevers en strategisch gelegen tussen riviermonding en zee.Vissen van open water
die hun hele levenscyclus in het gebied
kunnen voltooien en weinig kritisch zijn
wat betreft eisen aan hun leefomgeving
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domineren de visstand. Dit zijn vooral zoöplanktoneters (Spiering,jonge Baars en
Blankvoorn) en consumenten van bodemfauna van voedselrijk water (Pos en Brasem)(Hartgers & Dekker, 2000). Natuurlijke oevers zijn schaars (met uitzondering
van de Friese kust) en oevergebonden
soorten komen nauwelijks voor. Ook algemenere soorten kunnen echter profiteren
van ondiepe oeverzones met waterplanten,
met name in de jongste levensstadia. Waar
vóór de aanleg van de Afsluitdijk trekvissen
als zalmachtigen, houtingachtigen, Fint,
Haring en Ansjovis kenmerkend waren
voor het gebied, spelen deze nu een zeer
bescheiden rol. Bijvangsten van de
beroepsvisserij laten een breed soortenspectrum zien, waarin naast de algemene
open-watersoorten ook kleine aantallen
oevergebonden soorten en trekvissen voorkomen (tabel 1;Hartgers & Dekker, 2000;
ter Hofstede & van Willigen, 2001; Winter
et al.,2001).
Afsluitdijk als barrière
Voor een aantal soorten zijn doortrekmogelijkheden tussen rivier en zeevan cruciaal belang. Erzijn soorten die zich voortplanten op zee en een deel van hun leven
in zoet water doorbrengen om daar op te
groeien (katadrome soorten). Palingen Bot

zijn de bekendste vertegenwoordigers.
Palingtrekt als glasaal binnen na een verre
oceaanreis vanafde paaigebieden. Bot
trekt vanuit de nabije kustwateren en de
Waddenzee naar het IJsselmeer. Daarnaast
zijn er soorten die zich in zoet water voortplanten en opgroeien in zee (anadrome
soorten), zoals Zalm, Zeeforel, houtingachtigen, Rivier- en Zeeprik, Elft en Fint.
Bijna al deze soorten zijn zeldzame verschijningen in het IJsselmeer. De Afsluitdijk belemmert niet alleen een vrije doorgang, maar blokkeert ook getijdebewegingen die zowel voor optrek (glasaal,
botlarven) als paaihabitat (bijvoorbeeld
voor de Fint) van belang zijn. Voor rivieroptrekkende soorten speelt ook mee dat
het verdwijnen van belangrijke rivierhabitats, dewaterkwaliteit en de aanwezigheid
van barrières (stuwen) beperkingen hebben opgelegd (Zalm, Zeeforel, Elft), al zijn
er verbeteringen zichtbaar (Winter etal.,
2001). De mate waarin de Afsluitdijk als
barrière werkt is soortafhankelijk. De verwachting is dat het verbeteren van de trek-

KleinesoortenalsSpieringen Pos
dominerendevisstandvanhetIJsselmeergebied,terwijlgroteroofvissen
alsBaarsschaarszijndoorintensieve
bevissing(foto:J.A. vanWilligen).

De
Levende
Natuur
Tabel 1.Voorkomen vanvissoorten
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ringen met degrotekuil (sleepnet
van7m breed;gemiddelden over
1995-2000, de Leeuw etal., 2001),
(2) bijvangsten inaalfuikenop

Overbevissing iseenvisserijkundige term die
aangeeft datdevisserijinspanning groter is
dan optimaal zouzijn voordevisser (fig.1).
Als in nauwelijks bevist waterdevisserijinspanningtoeneemt (meer boten,meer netten,
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1995-2000,Winter etal.,2001) en
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Snoekbaars

10

netten (totaal over1995-2000;loca-
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442.6
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Hofstede& vanWilligen,2001).
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de kans niet krijgt voldoende te groeien (groei-

minderdan1/1000fuikdagenzijn
niet indelijstopgenomen.

overbevissing) en/ofomdat erteweinigvol-

Meerval
Trekvissenzoet-zout

wassen vissen overblijven om voor voldoende

Aal
Bot

nageslachtte kunnen zorgen (recruut-overbe-

Zeeforel

4-9

48

Rivierprik

4-34

3'

Driedoornige stekelbaar;

4-2

Diklipharder

1.27

vissing). Determ "duurzame visserij" wordt
vooral gebruikt alstegenhanger vanoverbevissing.Toch betekent overbevissing niet perse
dat devisserij niet "duurzaam" zouzijn:overbevistevisbestanden kunnen langdurig rond
eenlaagniveau schommelen. Overbeviste
bestanden fluctueren wel sterker rondeen
langjariggemiddelde (enzijn dus minder stabiel) dan minder beviste bestanden.Behalve
dat overbevissingvisserijkundig eneconomisch ongunstig is (minder opbrengst,teveel
onnodige kosten intermen vantijd enmateriaalvoor eenlageopbrengst) iseen situatie
vanoverbevissingook ongewenst inverband
met neveneffecten vandevisserij:hoe meer

mogelijkheden voor veel soorten en vooral
kleine (jonge) vis een belangrijke vooruitgang zal betekenen (Winter et al.,2001).
Het IJsselmeer biedt goede potenties
als verbinding tussen zeemilieu en rivieren,
niet alleen als snelle doortrekroute tussen
voortplantings- en opgroeigebied, maar ook
als tijdelijk foerageergebied (Zeeforel, Fint,
Diklipharder). Eenverschuiving van het huidige meerkarakter naar een gebied met een
vooral estuarien karakter, gekenmerkt door
een toegankelijke zout-zoet-gradiënt en een
natuurlijke (getijden)dynamiek, lijkt voor
veel soorten dus een aantrekkelijk alternatief.

25
2-5

360.5

Zeeprik

0.79

Fint

0.24

2

Grote marene
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Oevergebonden metwaterplanten

vistuigwordt ingezet, hoe meer ookonbe-

Snoek

2-43

Rietvoorn

1.8

Zeelt

1.23

doelde vis ofduikende watervogels worden

Intensieve visserij

Kroeskarper

0-77

gevangen.Waarom iserdan toch overbevis-

Devisserij in het IJsselmeergebied heeft een
lange historie; de huidige visserij is nog diep
verankerd in het verleden. De vroegere
Zuiderzeevisserij met zijn karakteristieke
cultuur en nationaal en internationaal
befaamde vissersstadjes zijn herkenbaar
gebleven. Die cultuur bepaalt ook nu nog de
visserij in het gebied. Erwordt met diverse
vistuigen op verschillende soorten gevist, al
naar gelang aanbod en afzetmarkt. De
inpolderingen hebben het bevisbaar areaal
gehalveerd,terwijl de visserij isgeïntensiveerd (grotere schepen met meer motorvermogen en efficiëntere visserijmethoden).
Het gevolg is een situatie waarin al vele tientallen jaren sprake is van extreme overbevissing (kader 1) die economisch nauwelijks
rendabel is. Desondanks proberen zoveel
mogelijk vissers hun bestaan in de visserij
voort te zetten, al neemt het aantal visserijbedrijven gestaag afvan circa 1000 bedrijven omstreeks 1950tot zo'n 65 nu. Het lijkt
erop dat die dalende trend zich zal voortzetten, al is het maar in een poging de overbevissing terug te dringen.

Grote modderkruiper

0.16

sing? Het gegeven dat elkevis maar éénkeer
gevangen kanworden leidt tot een korte-termijn-strategie die bekend staat als de "tragedy
ofthecommons": elkevis dieje nu nietvangt
(om nogevendoor te laten groeien),kan
ondertussen worden weggevangen dooreen
collega-beroepsvisser, danweieen stroper,
hengelaar ofvisetendewatervogel.Het gevolg
isdat men probeert elkaarvoor tezijn. Het
vereist eensterke reguleringvande beherende
instantie,eneen sterke betrokkenheid van alle
partijen om eensituatie van overbevissing
tegen tegaan.Het visserijbeleid van het
Ministerie van LNV endevisserijsector iserop
gericht gezamenlijk eenduurzame visserij te
bereikenwaarbij met namewordt gestreefdde
bijvangsten vanjongevis (aalfuiken) enwatervogels (staande netten) te reduceren. Punt
vandiscussie isvooralwelke mate van reductie sociaal-economisch enecologisch acceptabel isenopwelketermijn.
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Het IJsselmeergebied kent een gevarieerde visserij. De belangrijkste doelsoorten zijn Paling (in de visserij vaker aangeduid als Aal), Snoekbaars, Baars en
Spiering, maar daarnaast worden ook Brasem, Blankvoorn, Pos en Bot voor commerciële doeleinden gevangen.
De aalvisserij is met ruim 300 ton
per jaar (omzet: 6 miljoen gulden) economisch de belangrijkste. Het is een typische zomervisserij van april tot oktober.
Erwordt gevist met fuiken (grote staande
fuiken op vaste locaties langs de oevers of
schietfuiken op de bodem van het open
water), hoekwant (haken met aasvisjes
aan lijnen) en kistjes (houten kistjes
waarin Aal kan wegkruipen). In de fuiken
sterft een aanzienlijke hoeveelheid andere
vis als bijvangst die niet verhandeld
wordt. Het bestand van de Aal is onder
meer afhankelijk van de intrek van jonge

1
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Fig. 1. Relatietussenvisserij-inspanningenpaaistand,bijvangsten
opbrengst uitdevisserij.BijdehuidigeoverbevissingopAal,Snoekbaars
en Baarsisalsgevolgvaneenhoge
visserij-inspanning deopbrengst lager
dan mogelijk,depaaistandgeringen
debijvangst hoog.Vanuit dehuidige
situatiezaldevisserijinspanning moetenverminderen,zodatdeopbrengst
hogerwordt,debijvangst afneemt en
depaaistandtoeneemt.
•isserij-inspanning

bestand

visserij
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optreedt met als gevolg een dichtheidsafhankelijke groei (Mous, 2000).
Brasem wordt de laatste jaren veel
gevangen en levend verhandeld als pootvis
ten behoeve van de sportvisserij in visvijvers, met name in België. Er is geen officiële registratie van de omvang van deze
vorm van visserij, maar de jaarlijkse vangst
wordt op meer dan 1000 ton geraamd.
Blankvoorn, Bot en Pos ten slotte worden
ook wel verhandeld, maar deze visserijen
zijn beperkt van omvang en hebben een
meer incidenteel karakter.
Gegeven het feit dat de huidige visserij
veelal nauwelijks rendabel is,een aantal
ongewenste neveneffecten heeft en de aalstand achteruit gaat, wordt door de overheid en de visserijsector gezamenlijk
gestreefd naar aanzienlijke vermindering
van de visserij in het IJsselmeergebied.
Voedselweb

spiering

blankvoorn
Fig.2. Biomassaverhoudingen inhetvisbe-

bestandsschattingen gevenaan hoeveelvis

stand inhet najaar (onderzoeksgegevens

aanwezig is,niet hoeveeler potentieelbevis-

RIVOmet sleepnetvan7 mbreed (=grote

baarzouzijn.Spieringisweinigaanwezig,

kuil)) enindeverhandeldevangsten (aan-

maar groeitzo harddatdezesoorttochde

landingenop visserij-afslagen). N.B. De

grootste productievoorzijn rekeningneemt.

glasaal die van de paaiplaatsen in deAtlantische oceaan het binnenwater intrekt o m
daar op te groeien. Sinds 1980 is de intrek
in heel Europa sterk afgenomen (tot minder dan 10%van weleer met een dieptepunt in 2001), waardoor de toekomst van
de aalstand zorgwekkend is (Dekker,
2000).
Baars en Snoekbaars zijn de belangrijkste roofvissen in het IJsselmeergebied.
Ze eten bij voorkeur Spiering en, afhankelijk van het aanbod en naarmate ze groter
worden, ook Pos, Baars en Blankvoorn.
Baars en Snoekbaars worden gevangen
met staande netten in het najaar en de winter. Baars is met een vangst van rond de
200 ton (omzet: 1,5 miljoen gulden) de
belangrijkste, terwijl Snoekbaars met
gemiddeld minder dan 100ton (omzet:
< 1miljoen gulden) de tweede plaats
inneemt. Door de intensieve nettenvisserij

is er weinig roofvis in het IJsselmeergebied.
De nettenvisserij kent een aanzienlijke bijvangst van in het gebied overwinterende
watervogels (van Eerden et al.,1999).
Spiering is de talrijkste soort van het
IJsselmeer en in gewicht de grootste producent van de visstand (fig.2; Mous,
2000) en de belangrijkste consument van
zoöplankton. Het is een kortlevende soort
die zich na 1 jaar kan voortplanten. De paai
vindt gedurende een korte periode plaats
in het vroege voorjaar (eind maart), waarbij de Spiering massaal naar de oevers
trekt. De spieringvisserij is geheel gericht
op die periode van paaitrek. In enkele
weken wordt gemiddeld 1000 ton Spiering
gevangen met fuiken voor de kust (omzet
ca 1miljoen gulden). Toch is de visserij
niet beperkend voor de stand van Spiering.
De nieuwe generatie is doorgaans in de
zomer alweer zo talrijk dat voedselgebrek
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Devisserij is van invloed op de soortverhoudingen. De intensieve nettenvisserij
houdt het bestand Baars en Snoekbaars
laagen daarmee het bestand prooivis
hoog. Intensieve spieringvisserij rond de
paaiperiode in maart heeft veel minder
effect op het prooivisbestand. Dat betekent
dat in de zomermaanden een groot
bestand aan jonge vis (vooral Spiering,
Baars en Pos) aanwezig is dat niet wordt
bevist en een lage predatiedruk ondervindt
van roofvis. In de zomer en het najaar zijn
de aantallen kleine vis dan ook aanzienlijk.
Meeuwen en sterns (nazomer), futen
(nazomeren herfst) en zaagbekken (winter) profiteren van dat rijke aanbod (fig.3).
Onderling kunnen de verschillende visserijen elkaar ook beïnvloeden. De aalvisserij
met fuiken heeft bijvoorbeeld een nutteloze
bijvangst van jonge Baars en Snoekbaars
die de verhandelbare vangst van grotere
exemplaren overtreft in aantal én in
gewicht. De spieringvisserij in het vroege
voorjaar verkleint het voorjaarsbestand van
prooivis voor Baars en Snoekbaars. Naast
de genoemde, vooral spieringetende,
watervogels kennen Aalscholvers een gevarieerd dieet (waarin Aal overigens geen rol
van betekenis meer speelt). Deze complexe
interacties zijn niet eenvoudig te kwantificeren. Modelstudies (Lammens, 1999;
Mous, 2000) laten dan ook zien dat de
interacties tussen vogels, visserij en vis^
bestanden (roofvis en prooivis) geen simpele optelsom zijn, maar een samenspel
waarin de verschillende spelers een meer
of minder belangrijke rol spelen.

LkL

Levende
Natuur

230

bijvangst

Literatuur
Dekker,W.,2000.Naareen duurzameAalvisserij?
DeLevendeNatuur101:170-174.
Eerden,M.R.van,W.Dubbeldam&).Muller,1999.
SterftevanwatervogelsdoorvisserijmetstaandenetteninhetIjsselmeerenMarkermeer.RIZArapport
99.060.
Hartgers,E.M.&W.Dekker,2000.Vissen.In:
Noordhuis,R.(red.) Biologischemonitoringzoete
rijkswateren:watersysteemrapportage Ijsselmeeren
Markermeer.RIZArapport2000.050.
Hofstede,R.ter&J.vanWilligen,2001.Zeldzame
visseninhetIJsselmeergebied.Jaarrapport2000.
RIVOrapportC0./01.
Lammens,E.H.H.R.,1999.HetvoedselwebvanIjsselmeerenMarkermeer.Veldgegevens, hypotheses,
modellenenscenario's.RIZArapport99.008.
Leeuw,).).de,W.Dekker&D.J.Sluis, 2001.VismonitoringIjsselmeerenMarkermeerin2000.RIVO rapportC041/01.
Mous,P.J.,2000.Interactions betweenfisheriesand
birdsinIjsselmeer,TheNetherlands.Proefschrift,
LandbouwuniversiteitWageningen,Wageningen.
Winter,H.V.,JAM.Wiegerinck&H.J.Westerink,
2001.Trendsensamenstellingvandevisstandin
2000opbasisvanvangstenmetfuikenen zalmsteken.RIVOrapportC0./01.

baars
snoekbaars

viseters
baars

snoekbaars

Beheer en visstand
Dat maakt het voorspellen van veranderingen in devisstand bij veranderend beheer
niet eenvoudig.Wel zijn er ontwikkelingsrichtingen aan te geven.Zo zal een verbeterde zoet-zout-overgang met name het
herstel van populaties trekvissen ten goede
komen en bijdragen aan de diversiteit van
de visgemeenschap. Ook ontwikkeling van
meer natuurlijk ingerichte oeverzones met
waterplanten kan de diversiteit vergroten.
Veranderingen in de nutriëntenhuishouding
zullen de sterkste effecten hebben laag in
de voedselketen, dus bij zoöplanktivore
jonge vis en Spiering. De grootste veranderingen in voedselwebrelaties mogen echter
worden verwacht bij het verminderen van
de visserijdruk. Bij een reductie van de nettenvisserij zal het bestand van grote roofvissen toenemen ten koste van kleine vis
(prooivis). Bij een vermindering van de fuikenvisserij kan echter weer meer jonge vis

Fig.3.Interactiestussenvogels, visstandenvisserijinhetIjsselmeer.
ProoivisisonderscheidennaarSpieringenoverigesoorten (voornamelijk
PosenjongeBaars).Devoedselketen
rondSpieringenvisetersvormtde
belangrijkstebronvaninteracties
(naar:Mous, 2000).

overleven, maar vervolgens ook ten prooi
vallen aan de grotere roofvis, waarbij kannibalisme van Baars en Snoekbaars in
betekenis zal toenemen.Veranderingen in
visserijbeheer zullen dus zeker effect hebben op de visstand. Hoe de visstand zich
precies zal ontwikkelen is door de complexe interacties niet te voorspellen.
Daarin ligt misschien juist een aantrekkelijk vooruitzicht, passend bij een streven
naar een systeem met meer natuurlijke
dynamiek.

•

OfdeFintkanpaaieninhetIjsselmeerhangtafvandemogelijkheden
omeenestuariumkarakterteherstellenmetzoetwater-getijdendynamiek
(foto:W.C.Cazemier).
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Summary
FishandfisheryinLakeIjsselmeer
Thefishcommunityofthelarge,shallowfreshwater
LakeIjsselmeerrepresentsmainlyresidentpopulationsofeutrophicspecies.Anintensemixed fishery
targetsfor Eel(300tonsperannum),Perch(200
tonsp.a.),Pikeperch(100tonsp.a.),Smelt(1000
tonsp.a.) andBream(1000tonsp.a.).StocksofEel,
PerchandPikeperchareheavilyoverexploited. Low
stocksofpredatoryPerchandPikeperchcontributeto
largestocksofsmallzooplanktivorousfish,which
attractslargenumbersoffisheatingbirds. Sustainablefisherywithlimitednegativesideeffectscan be
achievedthroughreductionsofeelfykefishery(high
bycatchofsmallfish)andgillnetfisheryfor Perch and
Pikeperch (bycatchofwaterbirds).Migratoryand
estuarinefishspecies (Salmon,SeaTrout, Shad,
Schelly,etc.)arescarceinthisformerestuarydueto
limitedopportunitiesatthesluicesinthebarrierdam
(Afsluitdijk) formigrationbetweenIjsselmeerand
WaddenSea.Enhancementofmigrationfacilitiesand
developmentofvegetatedshorezonesaresuggested
forincreasingspeciesdiversityandrehabilitationof
migratory,estuarineandriparianfishspecies.
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