10jaarBOVAR. De Veluwerandmeren als snoekhabitat

Inleiding
Het Veluwemeer-Drontermeer kende begin
jaren zestig een redelijk florissante snoekbevolking en een uitbundige begroeiing
van kranswieren en fonteinkruiden.
De ineenstorting daarvan rond 1967 volgde
op lozingen door eendenmesterijen en
-slachterijen. Vermagerde snoeken met
huidaandoeningen getuigden van vervuiling
en van stress door het verdwijnen van de
beschutting van onderwaterplanten
(ministerie van LNV, ongepubliceerde
gegevens).
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Veel is verbeterd. Het areaal aan waterplanten is flink toegenomen [1] en snoek
heeft zich enigszins hersteld. Hoe hoopvol
ook, die ontwikkelingen zijn niet genoeg.
Er is nog geen evenwichtsituatie bereikt.
Daarvoor is het gewenst dat de roofvis
voorkomt dat er teveel andere vis rondzwemt. Vooral vissen die watervlooien eten
(en die daardoor indirect de algen bevoordelen) en vissen die de bodem omwoelen
en kiemen van planten bedreigen (brasem
en karper) moeten beteugeld worden.
Immers, planten zijn het instrument om
eutroof water helder te houden. Dit betekent dat ook vissen die horen bij helder en
plantenrijk water, ruisvoorn en blankvoorn, beteugeld moeten worden. Teveel
van deze vissen resulteert in wegvraat van
waterplanten [2, 3, 4].De hoeveelheid roofvissen die nodig is om de productie van
andere vissen in toom te houden hangt af
van de voedselrijkdom: meer fosfaat betekent meer visproductie. Nu is er meer
roofvis nodig dan in de jaren zestig.
Wat de Veluwerandmeren missen als leefmilieu voor snoek en hoe we daarvoor
kunnen compenseren wordt hier kort
beschreven.
De leefomgeving van snoek
Een optimale leefomgeving biedt in overmaat de kans om:
1. eieren af te zetten en snoeklarven te
laten metamorfoseren tot snoekbroed;
2. dit snoekbroed snel te laten groeien op
watervlooien en insectenlarven;
3. snoek vanaf 10-15 cm tot circa 60 cm
succesvol vanuit hinderlagen op vis te
laten jagen.
Waar de natuur de vrije hand heeft zijn al
deze componenten ruim voorhanden.
In maart-april zijn natuurlijke wateren ver
buiten hun oevers getreden. De onder-
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Samenvatting
De Veluwerandmeren zijn een marginaal leefgebied voor roofvissen. Daardoor blijft
de snoekpopulatie met een factor tien onder de gewenste biomassa van 50 kg/ha.
Het niet voorhanden zijn van ondergelopen oeverlanden en van onderwaterplanten
is daarvoor verantwoordelijk. Compenserende maatregelen zijn: de 'bouw' van
kraamkamers in de vorm van vergraving van de voormalige Zuiderzeekust en de
aanleg van inundatielanden; het doen uitbreiden van de onderwaterplanten door
het scheppen van een goed licht- en kiemklimaat door beheersvisserijen; het
aanbrengen van extra vegetatie als réfugia voor snoek in de winterperiode.

gelopen oeverlanden bieden een overmaat
aan ondiep en beschut en plantenrijk
water. Daar zet de snoek haar eieren af.
Snoeklarven en jonge snoek vinden in het
snel opwarmende water een groot voedselaanbod en beschutting tegen onderlinge
vraat.
Terugtrekkend water brengt de snoekjes
naar het zomerbed van het meer. Eerst
naar de brede rietkragen, mattenbiesvelden
en ondiepe poelen waar ze begin juni
visbroed bejagen. Dan naar onderwatervegetaties waar zij verder groeien.
Waterplanten verdwijnen in de herfst. Er is
dan overbevolking en daardoor onderlinge
vraat. Echter, onder natuurlijke omstandigheden stijgt het waterpeil en wordt het
verlies aan waterplanten deels gecompenseerd door land- en moerasplanten.
In de periode dat vegetatie van nature
minimaal is (december-begin mei) worden
kannibaalse neigingen onderdrukt [5].
Beheerde en beheerste wateren
Door het constante waterpeil is de
begroeiing in de oeverzone marginaal [6],
Open vegetatie wisselt af met zeer dichte
begroeiing. In de open begroeiing hebben
golven vrij spel. De eieren en larven zijn
daardoor ook blootgesteld aan slibdepositie
waardoor de overlevingskansen sterk negatiefworden beïnvloed. De dichte rietgordels
zijn niet toegankelijk.
Er zijn geen ondergelopen oeverlanden.
Omdat ook onderwaterplanten ontbreken
in het voorjaar, zijn er geen goede kraamkamers (zie hierna). Als de snoeken eieren
afzetten, dan gebeurt dit op rietstobben
waardoor de (buiken van de) vissen ernstig
beschadigen. Dit werkt grote sterfte in de
hand.

In mei en september-december is er weinig
beschutting voor alle snoeken. Onder deze
condities is het dragend vermogen voor
snoek 5-10 kg/ha [7, 8] in plaats van de
circa 50 kg/ha die nodig is [9].Alleen door
de voorwaarden voor een op roofvis afgestemde natuurontwikkeling te scheppen
kan aan de vereisten die snoek aan zijn
omgeving stelt worden voldaan.
De bouwstenen voor de leefomgeving
van snoek
Kraamkamers
Verbetering van de condities waaronder de
voortplanting plaatsvindt is een eerste
vereiste. Daarvoor moet er in het vroege
voorjaar meer begroeid areaal onder water
aanwezig zijn. Het imiteren van condities
die met ondergelopen oeverlanden
geassocieerd zijn is dan een oplossing.
Dat kan in de vorm van:
1. beschutte poelen, d.w.z. 'vijvers' van
0,1-1 hectare. Deze kunnen onder water
worden gegraven en omgeven worden door
het uitgegraven materiaal dat met opgaande vegetatie wordt beplant.
De uitgestrekte ondiepten van de voormalige Zuiderzee kust zijn daarvoor de
aangewezen plaats (afb. 1);
2. omdijkte en tot het zomerpeil opgehoogde gebieden in de meren zelf. Replica's
van de ooit vertrouwde inundatiezones
(afb. 2). 's Zomers als gras/hooilanden
beheerd, 's winters met behulp van windkracht geïnundeerd. Eind mei wordt het
water samen met jonge snoekjes naar de
meren afgelaten.
Binnen deze arealen zijn de condities voor
de overleving van het eistadium, maar ook
voor de groei en overleving van jonge
snoekjes goed.

Aß. 1 - Poelen langs en in het meer als vervangende kraamkamers. Dimensies 0,1-1,5 ha.
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Afb. 2 - Beheerde 'inundaticlanden 'als vervangende kraamkamers in het meer.Inrichtingsstructuur greppels,wallen en
•weiden van 0,1-1,5 ha.

Leef- enjachtgebied voorsnoeken buitende
kraamkamers
Buiten de kraamkamers functioneren
onderwaterplanten voor snoek als
1. dekking tegen onderlinge vraat in de
periode mei-medio december;
2. beschutting die snoek als hinderlaagjager nodig heeft.
Begroeiingals beschutting
In de Veluwerandmeren ontbreken onderwaterplanten in mei en vanaf eind augustus. Om de condities voor de overleving
van (kleinere) snoeken in die periode te
verbeteren moet er additionele vegetatie
worden aangebracht. Dit kan door:
1. het aanplanten van vegetatie die ook 's
winters zichtbaar aanwezig is, riet bijvoorbeeld. Rietgordels hebben als voordeel dat
zij 2-3 x zo hoge snoekconcentraties
kunnen huisvesten dan andere vegetatie;
2. het vergroten van het areaal van kleinschalige, beschut gelegen, met opgaande
vegetatie omzoomde poelen met een
permanent aanbod aan onderwaterplanten.
Begroeiingalscamouflage voordejacht
Kleine snoek groeit snel en heeft daardoor
veel voedsel nodig: jonge vissen. Wenselijk
is dan ook om veel kleinere individuen
(< 45 cm) in de populatie te hebben.

De actieradius van kleine snoeken is
beperkt. Daarom moet de meerbodem een
fijnmazig mozaïek van open en begroeide
plaatsen zijn. Snoeken jagen bij voorkeur
vanuit breedbladige fonteinkruiden, waterpestvelden en kranswieren. In de Veluwerandmeren is het begroeid oppervlak
onvoldoende. Bovendien staan de meeste
planten in zeer ondiep water waarvan nog
niet is aangetoond dat snoeken dit als
permanent leefgebied gebruiken.
Voor de uitbreiding van het begroeid
oppervlak is het nodig dat:
1. het lichtklimaat verbetert door een
adequate controle van de visstand door
bevissing totdat de bodem in voldoende
mate is overgroeid (afb. 3);
2. het vestigingsklimaat voor jonge
kiemplanten verbetert. Voor de Veluwerandmeren betekent dit allereerst een
reductievisserij (zie 'inleiding') en de plaatsing van viswerende werken (zie onder
'blijvend onderhoud?').
Bestendiging van een goed leefklimaat voor
planten, en dus ook van controle van
plantenminnende vis, is vervolgens van
wezenlijk belang (zie 'inleiding'). Zo lang
roofvissen in te geringe mate aanwezig
zijn, is onderhoudsvisserij gewenst.

Afb. 3 - Overzicht van de noodzakelijke componenten en hun hoedanigheden van het snoekbiotoop.
De ondergrens van de opgroeigebieden van jonge snoek isberekend op basis van deproductie van jonge snoek die bijeen
bepaalde productiviteit van het watergewenst is.De ondergrens van het refugium isberekend op basisvan de omvang
van depaaipopidatie die minimaal aanwezig moet zijn om ondergunstige omstandigheden hetgewenste aantal
bevruchte eierentekunnen produceren. De ondergrens van het kraamkamerareaal voor de depositie eieren isafgeleid van
degewenste hoeveelheid eierenen degemiddelde dichtheid die doorgaans wordt afgezet.
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Bouwstenen

Minimaal areaal beslag van het meer
alleen vegetatie

Kraamkamer
Refugium

vegetatie +
omsloten water

poelen en
inundatie landen

10 %
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rietgordels 2-4 m breed
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± 5% *)
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andere permanente vegetatie
(bv ingroeiend struikgewas)
J a c h t areaal

onderwaterplanten +
overige vegetatie

10%
± 80 %
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80%

*) door de aanleg van poelen + omringende met riet begroeide dammen wordt ± 0,5% van dit areaal
beslag gerealiseerd. Aanwezig is circa 1,5% in de vorm van begroeiing langs de oevers.

Het oppervlaktebeslag van de
bouwstenen
Vanaf het eistadium tot volwassen snoek is
er sprake van verliezen op grote schaal.
In meren die 's winters veel groter werden
en daardoor een ruim aanbod van kraamkamers en réfugia hadden werd dit gecompenseerd [5].
De aanleg van compenserende werken is
kostbaar. In de praktijk worden dan ook
minimum opties nagestreefd. Afbeelding 3
geeft daarvan per bouwsteen een overzicht.
Blijvend onderhoud?
Meren boven een voormalige zeekust,
wateren waaraan de natuurlijke dynamiek
is ontnomen: ziedaar de Veluwerandmeren.
Meren ook die na ingrepen in de visstand
een zo aantrekkelijk foeragegebied vormen
dat de vissen vanuit het Gooi- en Eemmeer zich onder en tussen de boten mee
het Nuldernauw in laten schutten. Dat zijn
meren waarin compensatoire en mitigerende maatregelen nodig zijn: de aanleg
van (beheerde) kraamkamers, viswerende
werken en een incidentele onderhoudsvisserij. Naarmate het oppervlak van voor
snoek noodzakelijke habitatcomponenten
meer in overmaat aanwezig is, zal flankerend onderhoud minder intensief en
frequent hoeven te zijn.
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