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Voorwoord
Deze beschrijving van biologie en exploitatie van de haring werd gemaakt in opdracht
van het RIKZ in het kader van de Watersysteemverkenningen. Hij is bedoeld als
vervanging van een eerder ecoprofiel dat werd samengesteld door M. Bergman in 1990
in opdracht van de Dienst Getijdewateren (DGW).
Deze nieuwe versie is voor een groot deel gebaseerd op andere bronnen en
feitenmateriaal dan het voorgaande ecoprofiel. Veel van de nu verwerkte gegevens zijn
afkomstig van eigen onderzoek op het RIVO, en een deel van dit materiaal is nog niet
gepubliceerd. Extra aandacht in deze nieuwe versie is geschonken aan de exploitatie van
de haring, en de recente ontwikkelingen op het gebied van visserijbeheer. Daarentegen
is minder aandacht besteed aan de beschrijving van de Zuiderzeeharing, omdat deze
informatie heden ten dage weinig relevant is voor het visserij- en natuurbeheer.
Een belangrijk deel van het gebruikte feitenmateriaal werd verzameld door mijn collega
G. van de Kamp, die ook het eerste concept schreef voor enkele hoofdstukken.

1.

Inleiding

1.1.

Taxonomie

De Noordzeeharing behoort tot de soort Clupea harengus. evenals alle andere haringen
uit het noord-Atlantisch gebied. In het noordelijk deel van de Stille Oceaan komt een
verwante soort voor, Clupea palassi. De verspreiding van haring is beperkt tot het
noordelijk halfrond; op het zuidelijk halfrond wordt de ecologische niche van haring
ingenomen door diverse soorten Sardinella en Sardinops.
In het noord-Atlantisch gebied worden belanrijke haringpopulaties aangetroffen langs
de Canadese en Amerikaanse oostkust, bij IJsland, langs de kust van Noorwegen (tot in
de Barents Zee), in de Noordzee, Oostzee, Skagerrak en Kattegat, ten westen van
Schotland en Ierland, en in de Keltische Zee en het Engels Kanaal.
Binnen de Noordzee is er sprake van een aantal verschillende rassen:
- najaarspaaiers
- Noorse voorjaarspaaiers
- Oostzee voorjaarspaaiers
- voorjaarspaaiers van de zuidelijke Noordzee
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Deze rassen zijn te onderscheiden op grond van groeisnelheid, paaitijd, gemiddeld
wervelaantal en andere meristische en morphometrische kenmerken. Ondanks het feit
dat serologische en andere biochemische technieken geen bruikbaar kenmerk hebben
kunnen vinden om de diverse rassen binnen de Noordzee te onderscheiden (Zijlstra,
1973a), wordt aangenomen dat onderlinge kruising niet of nauwelijks optreedt en dat
de verschillende rassen tot op grote hoogte genetisch geïsoleerd zijn (Anon, 1958).
De najaarspaaiers vormen op dit moment veruit het belangrijkste haringras in de
Noordzee. De hierna volgende beschrijving van biologie en exploitatie heeft dan ook
uitsluitend betrekking op dit ras. Een verdere beschrijving van de voorjaarspaaiers in de
Noordzee wordt gegeven in hoofdstuk 6.
Binnen het ras van Noordzee najaarspaaiers kunnen een aantal afzonderlijke populaties
worden onderscheiden op grond van paaiplaats en -tijd:
- Shetland/Orkney paaiers (augustus)
- Aberdeen Bank paaiers (augustus/september)
- Centrale Noordzee paaiers (augustus/oktober)
- Zuidelijke Noordzee en Kanaal paaiers (november/december)
Binnen ieder van de bovengenoemde populaties zijn weer een aantal afzonderlijke
groepen te onderkennen, ieder met hun eigen specifieke paaiplaats binnen het grotere
gebied (Figuur 1). Zo bestaan (bestonden) er in de centrale Noordzee paaiplaatsen onder
de Schotse kust bij Edinburgh (Farne eilanden), bij de Noord-Oost Bank, onder de
Engelse kust bij Flambourough en Whitby, en langs de west- en zuidrand van de Doggers
Bank (Indefatigable Bank). Uit merkexperimenten en onderzoek van meristische
kenmerken is gebleken dat een haring in de paaitijd ieder jaar terugkeert op de plaats
waar hij voor de eerste maal gepaaid heeft (Zijlstra, 1973a). Het is onzeker of dit tevens
altijd de plaats is waar hij geboren is. Waarschijnlijk laat de haring zich bij de keuze van
zijn eerste paaiplaats leiden door andere, oudere haringen die al een plaatstrouw
ontwikkeld hebben. Toch heeft de haring bij de keuze van zijn eerste paaiplaats
waarschijnlijk een duidelijke voorkeur voor een paaiplaats binnen het grotere complex
waarin hij zelf geboren is.

1.2.

Commercieel belang

De haringvisserij is voor Nederland in vroeger eeuwen een zaak van groot economisch
belang geweest. De visserij bereikte zijn glorietijd tussen het midden van de 16e eeuw en
het eind van de 17e eeuw. In later tijden daalde de betekenis van de haringvisserij door
het verlies van schepen en vangstgebieden t.g.v. oorlogshandelingen, en door de
toegenomen concurrentie vanuit Schotland (Kranenburg 1946, Hoogendijk 1893).
Tegenwoordig bedraagt de Nederlandse aanvoer ongeveer 120.000 ton/jaar, en de
aanvoer ligt daarmee op een hoger niveau dan tijdens de 17e eeuw. De economische
betekenis van de haringvangst is echter niet meer te vergelijken met die in vroeger jaren.
In waarde van de vangst staat haring met 80 miljoen gulden per jaar in Nederland nu op
de 4e plaats, na tong, schol en horsmakreel.
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De daling van de waarde heeft alles te maken met de lage marktprijs van haring op dit
moment. Terwijl in vroeger eeuwen (gezouten) haring een van de weinige vormen van
eiwitrijk voedsel was dat lange tijd (meer dan een jaar) bij kamertemperatuur bewaard
kon worden, speelt de houdbaarheid van het produkt tegenwoordig geen rol meer. De
conserveringmethode met zout is tegenwoordig vervangen door invriezen.
Haring moet nu op de wereldmarkt concurreren tegen andere soorten pelagische vis
(makreel, sardine), die in sommige gebieden in grote hoeveelheden gevangen worden. De
prijsdaling van haring hangt ook samen met het verlies van afzetmarkten in oost-Europa,
en met een veranderd voedselpatroon binnen west-Europa. Consumenten in met name
Engeland en Duitsland zijn van haring overgestapt op vleesprodukten, of op vis met een
minder doordringende geur en smaak.
Toch is de Nederlandse handel er de afgelopen jaren in geslaagd nieuwe afzetmarkten
voor haring te ontwikkelen. Zo bestaat er vanuit Japan grote belangstelling voor
haringkuit, dat daar als een soort kaviaar rauw (!) gegeten wordt op het Japanse
Nieuwjaarsfeest. Zeer interessant zijn de nieuwe contacten met China, waarheen dit jaar
de eerste scheepsladingen Nederlandse haring verzonden zijn. Het is te verwachten dat
er wereldwijd een redelijke vraag naar haring zal blijven bestaan, wat de drang tot
(over)exploitatie van Noordzeeharing in stand zal houden.
De Nederlandse haringvloot bestaat momenteel (1995) uit 12 schepen met een lengte
van 80 - 120 meter, en uit 14 spanvissers met een lengte van 30 - 40 meter. Zowel
vriestrawlers als spanvissers vissen voor ongeveer eenderde van hun tijd op haring; de
rest van het jaar wordt gevist op andere soorten. Op alle schepen tesamen varen ca. 500
man. Naast de Nederlandse vloot opereren er vanuit Nederlandse havens nog een 10-tal
vriestrawlers die onder Duitse, Engelse, Franse en Faroeesche vlag varen. Dit zijn van
origine Nederlandse schepen die "omgevlagd" zijn en voor een deel nog met Nederlands
kapitaal en mankracht werken.

1.3.

Plaats in het mariene ecosysteem

In de natuurlijke situatie is haring in gewicht waarschijnlijk een van de belangrijkste
vissoorten binnen het Noordzee ecosysteem. Aangenomen wordt dat de paaistand in
onbeviste situatie tussen 3 - 4 miljoen ton schommelt.
De haring weet als geen andere soort gebruik te maken van de sterke planktonbloei in
de noordelijke Noordzee in de vroege zomer. De scholen haring verplaatsen zich
voortdurend binnen het voedselgebied, en weten daardoor snel de concentraties van
Calanus en Spiratella te localiseren. Schots onderzoek kort na de oorlog toonde een
duidelijk verband aan tussen de verspreiding van haring en het voorkomen van zijn
belangrijkste voedselorganismen.
Haring is in staat in korte tijd een grote hoeveelheid voedsel op te nemen, en dit om te
zetten in vetreserves waarop hij de rest van het jaar kan teren. Door zijn aanzienlijke
migraties binnen de Noordzee verplaatst hij energie van het noordelijk deel van de
Noordzee naar het centrale en zuidelijke deel. Hier komt deze energie voor een deel weer
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beschikbaar voor andere dieren via eieren, en ook via predatie op haring door
roofvissen.
Aangenomen wordt dat haring in vroeger tijden het stapelvoedsel vormde voor een
aantal grotere vissoorten en zeezoogdieren in de Noordzee. We komen hierop terug in
sectie 2.7. Naast vissen en zeezoogdieren zijn er ook een aantal vogels voor wie (jonge)
haring een belangrijke voedselbron vormt.

2.

Biologische karakteristieken (Noordzee
najaarspaaiers)

2.1.

Paaigebieden

In tegenstelling tot de meeste andere zeevissoorten, zet haring zijn eieren af op de
bodem. De haring paait enkele decimeters boven de bodem, waarna de bevruchte eieren
naar de bodem zakken, en zich daar aan vasthechten. De eieren zijn het eerste half uur
zeer kleverig en hechten zich aan elk object waar ze tegenaan komen.
Doordat paaiplaatsen van beperkte omvang zijn (enkele honderden meters lang) worden
de eieren vaak in meerdere lagen boven elkaar afgezet, soms tot een dikte van enkele
centimeters. Voor de overleving van de eerste eieren is dit funest, want de onderste
lagen krijgen geen zuurstof meer, en de eieren sterven af.
Voor een succesvolle embryonale ontwikkeling is een voortdurende toevoer van
zuurstofrijk water nodig. De eieren mogen daarom niet bedekt raken met slib of zand.
Vandaar dat de haringpaaiplaatsen gesitueerd zijn in gebieden met sterke getijstroming
en harde bodem (grind of rots).
De huidige paaigebieden van Noordzeeharing zijn weergegeven in Figuur 1. De
paaiplaatsen liggen alle in het westelijk en noordwestelijk deel van de Noordzee, met
uitzondering van de paaiplaats van de Kanaalharing, die gelegen is in het Kanaal voor de
Franse kust bij Dieppe. De diepte van de paaiplaatsen bedraagt 25 - 50 meter. Alle
paaiplaatsen zijn zodanig gelegen dat de bestaande reststroom de pasgeboren larven
onder normale omstandigheden meevoert naar de ondiepe en voedselrijke wateren van
de oostelijke Noordzee, die dienen als "kinderkamer" voor de haring.
De haring paait bij een watertemperatuur van 10-12°C. Dit is de optimale temperatuur
voor de embryonale ontwikkeling van de eieren. Bij de meest noordelijk gelegen
paaiplaatsen ligt de bodemtemperatuur al in juli/augustus op het optimale peil. Verder
naar het zuiden stijgt de temperatuur in de zomer tot boven 12°C, en moet de haring
wachten tot het water in het najaar weer afgekoeld is tot het vereiste niveau. De
temperatuurgradient in de Noordzee loopt van noord naar zuid, en hierdoor valt de
paaitijd later naarmate de paaiplaats verder naar het zuiden gelegen is.
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In de centrale Noordzee is er ook een progressie in paaitijd van west naar oost. De eerste
haring zet zijn eieren af op dicht onder de kust gelegen paaiplaatsen. Dit zijn gebieden
waar sprake is van "upwelling" van koud water, dat aangezogen wordt door de
verplaatsing van het warme oppervlaktewater door de aflandige westewind. Op
infrarood satelietbeelden zijn deze upwellingsgebieden fraai te zien. Op de plaats waar
kouder water wordt aangezogen, is de hele waterkolom verticaal gemengd. Ten oosten
hiervan ligt water dat thermisch gelaagd is: een warme oppervlaktelaag wordt door een
thermocline gescheiden van een koudere bodemlaag. De grens tussen het gemengde
water dicht onder de kust en het gelaagde water verder naar het oosten, wordt een
hydrografisch front genoemd. In de loop van september

en oktober koelt het

oppervlaktewater in het gestratificeerde deel van de Noordzee af, en het gebied met
gemengd water breidt zich uit.

Dit betekent dat het front zich naar het oosten

verplaatst.
Uit Deens onderzoek is gebleken dat in de loop van het seizoen de opeenvolgende
scholen haring geleidelijk verder naar het oosten gaan paaien. De paaiende haring volgt
a.h.w. het opschuivende hydrografische front. Het hydrografisch front blijkt een gebied
te zijn van verhoogde planktonproduktie, doordat hier mineraalrijk bodemwater
gemengd wordt met warm oppervlaktewater. Copepoden blijken te reageren op de
opleving van phytoplankton door meer eieren te gaan produceren (Christensen et al,
1985 ). Door zijn eieren te leggen in de nabijheid van een dergelijk hydrografisch front,
zorgt de haring voor een optimaal voedselaanbod voor de larven die 2 weken later uit
het ei komen (Van de Kamp en Corten, 1982).

2.2.

Larve- en juveniele stadium

Na 2 weken komt de haringlarve uit het ei, en wordt vervolgens passief meegevoerd
door de aanwezige reststroom. Door de intensieve getijdestromingen in de omgeving
van de paaiplaatsen breidt de larvenconcentratie zich al na enkele dagen uit over een
grotere oppervlakte.

Figuur 2 geeft de gemiddelde verspreiding van pasgeboren

haringlarven gedurende de jaren 1976 - 1981. Het gaat hier om larven kleiner dan 10
mm, die 1 - 14 dagen oud zijn.
Na het interen op de in de dooierzak aanwezige voedselreserves, zijn de larven
afhankelijk van de nog aanwezige planktonproduktie in de buurt van hun
geboorteplaats. Met behulp van dit voedsel groeien zij in de volgende maand door tot
een lengte van ongeveer 15 mm. Dan breekt het winterseizoen aan, met een schaarste
aan voedsel. Deze periode gebruiken de larven om zich over een grote afstand passief
mee te laten voeren met de reststroming in de Noordzee. In de periode november maart drijven de meeste larven van de westelijke Noordzee naar de

ondiepe

kustgebieden van de oostelijke Noordzee en Skagerrak/Kattegat (Figuur 1).
Larven die geboren zijn in het Kanaal nemen een uitzonderingspositie in. Op het moment
dat deze larven geboren worden (december/januari), is de planktonproduktie praktisch
tot stilstand gekomen. Vandaar dat deze larven een grotere voedselvoorraad meekrijgen
uit het ei in de vorm van een grote dooierzak. Hiermee moeten zij de eerste weken
kunnen overleven. Deze larven hoeven slechts een betrekkelijk korte afstand te
overbruggen tot de kinderkamers in de kustgebieden van de zuidelijke Noordzee. De
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verspreiding van haringlarven in de zuidoostelijke Noordzee werd kort na de oorlog
door Duitse onderzoekers voor het eerst in kaart gebracht (Bückmann 1950). In een
RIVO bemonsteringsprogramma van haringlarven in de westelijke Waddenzee waren de
larven van centrale en zuidelijke Noordzee meestal goed te onderscheiden. De larven uit
de westelijke Noordzee arriveerden vanaf februari en hadden een lengte rond 40 mm.
Die uit de zuidelijke Noordzee arriveerden vanaf maart, en hadden een lengte rond 30
mm (Corten en Van de Kamp, 1979).
Vanaf 1976 wordt de verspreiding van haringlarven in februari over de hele Noordzee
geregisteerd tijdens de IBTS (International Bottom Trawl Survey). De larven worden
bemonsterd met een grofmazig plantonnet, het zgn. Methot Isaacs-Kidd net (MIK-net).
Figuur 3 geeft een beeld van de verspreiding van de larven over de hele Noordzee op dit
moment.
Zodra de larven in het voorjaar in de kustzone arriveren, versnelt hun groei, en bereiken
ze in korte tijd het metamorfose-stadium. Bij een lengte van 5 cm veranderen ze dan in
kleine haringen of "bliekjes", die de zomermaanden doorbrengen in de de wateren dicht
onder de kusten van Denemarken, Duitsland en Nederland. Voor Nederland is vooral de
Waddenzee van belang, maar er wordt ook bliek aangetroffen in de Zeeuwse stromen,
en dicht onder de Hollandse kust. De jonge haring blijkt aangetrokken te worden door
zoet water, en hij heeft de neiging om estuaria binnen te trekken. Ook is waargenomen
dat bliek zich verzamelt in de buurt van sluizen waar zoet water op zee geloosd wordt.
Tot voor kort werd aangenomen dat de metamorfose van haring alleen gebeurde in de
beschutting van kustwateren, en dat er geen sprake kon zijn van metamorfose op volle
zee. Tijdens recente echosurveys in de zomermaanden werden er echter verscheidene
malen grote concentraties bliek van 10 cm aangetroffen in de westelijke Noordzee op
grote afstand (100 mijl) uit de kust. Verondersteld moet worden dat het hierbij gaat om
haring die geboren is in het Shetland gebied (of op paaiplaatsen ten westen van
Schotland), en die sinds het larve-stadium nooit in de buurt van kustwater is geweest.
Deze bliek zwom overdag in extreem geconcentreerde scholen aan de bodem, en
verspreidde zich bij donker in een uitgestrekte laag in het midden van de waterkolom.
Het overgrote deel van alle Noordzeeharing brengt echter zijn eerste zomer door in de
ondiepe kustzones van de oostelijke Noordzee en het Skagerrak/Kattegat. Aan het eind
van deze zomer trekt de bliek vanuit de kustwateren verder de zee op. Hij heeft dan een
lengte van 10-13 cm. Het daaropvolgend voorjaar wordt de dan 1.5-jarige haring
aangetroffen over grote delen van de zuidoostelijke Noordzee, en ook in het Skagerrak
en Kattegat (Figuur 4). De twee laatstgenoemde gebieden spelen een belangrijke rol als
"kinderkamer" voor Noordzeeharing, vooral in het geval van sterke jaarklassen. De meeste
bliek in dit gebied is er waarschijnlijk als larve gearriveerd, maar de mogelijkheid van een
aktieve migratie van bliek vanuit de Noordzee naar Skagerrak en Kattegat kan niet
worden uitgesloten.
Gedurende zijn tweede jaar groeit de haring tot een lengte van ongeveer 20 cm, en
verplaatst zich geleidelijk naar de diepere, meer noordelijk en westelijk gelegen gebieden
van de Noordzee. Nakomelingen van de Kanaalharing zijn gemiddeld ongeveer 3 cm
kleiner dan de haringen van de andere populaties (Van de Kamp en Lammers, 1992). Ook
de bliek uit het Skagerrak en Kattegat keert terug naar de Noordzee. Een belangrijk
verspreidingsgebied voor de 2-jarige haring, ook wel "toters" genaamd, ligt in de

9

oostelijke Noordzee voor de ingang van het Skagerrak. In sommige jaren komen er ook
veel toters voor in het westelijk deel van de Noordzee, en hun verspreiding overlapt dan
met die van de 3-jarige haring. Dit veroorzaakt in sommige jaren aanzienlijke bijvangsten
van toters in de visserij op volwassen haring.
De verspreiding van 2.5-jarige haring, aan het begin van zijn 3e zomer, is weergegeven
in Figuur 5. Het gros van deze haring zal zich binnen enkele maanden voegen bij de
scholen volwassen haring in de noordwestelijke Noordzee, en vanaf dat jaar gaan
deelnemen aan de jaarlijkse voortplantingscyclus.

2.3.

Verspreiding volwassen haring

Aan het begin van de zomer bevindt de meeste volwassen haring zich in het noordelijk
deel van de Noordzee. De afgelopen 10 jaar worden de eerste concentraties
fouragerende haring in april/mei aangetroffen in de Noorse zone en in het Skagerrak. In
juni verspreidt de haring zich geleidelijk in noordwestelijke richting naar het gebied rond
de Shetland eilanden en de meer zuidelijk gelegen gedeelten van de centrale Noordzee.
De haringscholen zwemmen overdag soms dicht aan het oppervlak, en kunnen
afstanden van meer dan 20 mijl per dag afleggen. Deze snelle verplaatsingen, hoog in
het water, maken het voor haringvissers bijzonder moeilijk om concentraties haring
langer dan een paar dagen te volgen. Op zeker moment zijn de scholen plotseling
verdwenen, en de schepen moeten dan op goed geluk weer op andere plaatsen gaan
zoeken.
In juli heeft een groot deel van de oudere haring al voldoende vetreserves opgebouwd,
en stopt dan met eten. Terwijl de vetreserves worden omgezet in hom of kuit begint de
haring een steeds sterker schoolgedrag te vertonen. Overdag zwemt hij in dichte
scholen bij de bodem, en alleen tijdens de (korte) nacht lossen de scholen zich even op.
De jaarlijks in juli gehouden acoustische survey geeft een goed beeld van de verspreiding
van haring in deze periode (Figuur 6).
Vanaf medio augustus wordt er gepaaid in de omgeving van de Shetland en Orkney
eilanden, op de Aberdeen Bank, en bij Longstone en Whitby. Na het paaien verspreidt
deze haring zich in noordoostelijke richting. De volgende lichting paait in
september/oktober op de meer oostelijk gelegen paaiplaatsen in de centrale Noordzee.
De Kanaalpaaiers tenslotte verzamelen zich in juli in het diepere water op de Fladen
Grounds. De rijping van de gonaden komt bij deze haring later op gang; hierdoor is in
juni de Kanaalharing op grond van zijn rijpheidsstadium goed te onderscheiden van de
andere najaarspaaiers in de Noordzee. Pas in september/oktober trekt de (volle)
Kanaalharing langs de Nederlandse kust in de richting van zijn paaigronden. Onder de
beschutting van de Vlaamse Banken wordt het juiste moment van paaien afgewacht. Dit
begint midden november en loopt door tot eind december. Na het paaien drijft de
haring langzaam in verspreide concentraties terug in noordwaartse richting. Van
december tot maart wordt er door Nederlandse spanvissers onder de Nederlandse kust
gevist op deze "ijle" haring. In april/mei is deze haring nog te traceren in de westelijke
centrale Noordzee, maar hierna voegt hij zich in juni bij de haringen van andere
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populaties die zich op dat moment in de noordelijke en noordwestelijke Noordzee aan
het voeden zijn.
De Nederlandse visserij maakt van eind mei tot aan maart jacht op de haring. Een
overzicht van de posities waar bedrijfsschepen monsters voor

het RIVO genomen

hebben (Figuur 7) geeft een beeld van de verspreiding van volwassen haring in de
Noordzee. Hierbij moet opgemerkt worden dat de Nederlandse vissers terughoudend
zijn om in de Noorse zone te vissen vanwege extra administratieve procedures die vereist
zijn. Hierdoor worden er praktisch geen monsters geleverd uit dit gebied.
De vangstgebieden voor haring in de noordwestelijke Noordzee vormen een aangesloten
geheel met de vangstgebieden ten westen van Schotland en Ierland (Figuur 8). In deze
westelijke wateren zijn de vangsten van haring (evenals die van makreel en horsmakreel)
geconcentreerd langs de 200 meter dieptelijn. In de Noordzee is hiervan minder sprake;
de meeste haring in de noordelijke Noordzee wordt verspreid aangetroffen tussen de
100 en 200 meter dieptelijn. Verder naar het zuiden komt volwassen haring ook voor op
ondieper water, tot ongeveer 60 meter.

2.4.

Groei

De haring die behoort tot de centrale en noordelijke populaties groeit iets sneller dan de
haring die paait in de zuidelijke Noordzee. Dit wordt geïllustreerd in onderstaande tabel,
die de gemiddelde lengte per leeftijd weergeeft op de paaiplaatsen (3e kwartaal voor
centrale en noordelijke Noordzee, en 4e kwartaal voor zuidelijke Noordzee en Het
Kanaal)
leeftijd

2

lengte centrale 21.8
+

3

4

5

6

7

8

9

26.2

27.7

29.0

29.7

30.5

31.4

31.9

25.1

26.7

27.9

28.4

29.5

29.8

30.2

noord.

Noorzee
zuid. Noordzee 23.8
+ Kanaal
Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de Nederlandse marktbemonstering in de jaren
1990 - 1994. Op de cijfers is een diepvriescorrectie toegepast van 0,5 cm.
Opgemerkt moet worden dat de groeisnelheid gedurende de eerste 2 jaar enigszins
afhankelijk is van de jaarklassterkte. In Skagerrak en Kattegat is een relatie aantoonbaar
tussen jaarklassterkte en groeisnelheid van de jonge haring: bij sterke jaarklassen wordt
de groei tijdens de eerste twee levensjaren vertraagd. In de Noordzee is dit niet het
geval; hier beconcurreren de jonge haringen elkaar kennelijk niet om voedsel. Ook op
latere leeftijd kan er in de Noordzee geen dichtheidsafhankelijke groei worden
aangetoond, evenmin als in andere gebieden (Anon 1990).
De maximale leeftijd voor Noordzeeharing bedraagt ongeveer 15 jaar. In de afgelopen
decennia hebben echter weinig Noordzeeharingen de gelegenheid gehad om deze
leeftijd te bereiken. Bij de relatief hoge visserijdruk die we in de Noordzee kennen,
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worden weinig haringen aangetroffen van 10 jaar of ouder. Buiten de Noordzee
bestaan haringpopulaties waarbij de individuen een hogere leeftijd kunnen bereiken.
Haring van west-Schotland en west-lerland kan 15-20 jaar oud worden, en Noorse
voorjaarspaaiers zelfs 20-25 jaar.
In de loop van de 20e eeuw is de Noordzee haring steeds sneller gaan groeien (Burd,
1984). Figuur 9 geeft de gemiddelde lengte van 5 jarige haring in Het Kanaal. Deze
gegevens zijn ontleend aan Burd (1984), aangevuld voor latere jaren met

gegevens uit

de RIVO marktbemonstering. Een duidelijke verklaring voor deze toegenomen groei is tot
op heden niet gegeven. In de jaren 1952-1953 trad er een sprongsgewijze versnelling
op van de groei, resulterend in een verlaging van de leeftijd waarop de meeste haring
volwassen werd. Deze groeiversnelling is door verschillende auteurs (Parrish en Craigh
1957, Burd en Cushing 1962, Cushing en Bridger 1966)

toegeschreven aan een

verhoogde plankton produktie in de Noordzee, veroorzaakt door hydrografische
veranderingen.

2.5.

Fecunditeit en leeftijd waarop de vis volwassen wordt

Haringeieren van augustus/september paaiers hebben een drooggewicht van ca. 18
mg/100 eieren, terwijl dit voor november/december paaiers 35 mg/100 eieren bedraagt
(Zijlstra, 1973b).
Het aantal eieren is lengte-afhankelijk en verschilt ook tussen de populaties van de
centrale en zuidelijke Noordzee. De meest recente fecunditeit/lengte relaties zijn:

centrale Noordzee

F = 5.882*L^ - 51670

zuidelijke Noordzee

F = 2.826*L^ - 16680

Het aantal eieren per haring varieert van 20.000 tot 140.000. Haring van de centrale
Noordzee heeft een hoge fecunditeit en een laag eigewicht, terwijl dit bij haring in de
zuidelijke Noordzee precies andersom is. Zoals uiteengezet is in sectie 2.2 houdt het hoge
ei-gewicht (en het daarmee samenhangende lage ei-aantal) in de zuidelijke Noordzee
verband met het tijdstip waarop de eieren uitkomen. In december/januari is het
voedselaanbod voor de pasgeboren larven minimaal, en om deze reden krijgt de larve
een extra dooiervoorraad mee om de moeilijke eerste weken te overbruggen.
Haring wordt voor het eerst geslachtsrijp op een leeftijd van 3 - 5 jaar. De leeftijd
waarop de vis volwassen wordt, hangt sterk samen met zijn lengte. Globaal kan men
stellen dat haring voor de eerste maal gaat paaien in het jaar dat hij een lengte bereikt
van 23 - 25 cm. In de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog was dat meestal het geval in
het 4e of 5e levenjaar. Pas in hun 5e levensjaar namen alle individuen van een bepaalde
jaarklas deel aan het paaien. Na de oorlog steeg het percentage haring dat reeds op 3jarige leeftijd ging paaien. Na de groeiversnelling in 1952-1953 paaide praktisch alle
haring reeds op 3-jarige leeftijd (Burd 1962).
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De afgelopen jaren zien we dat het percentage haring dat op 3-jarige leeftijd gaat paaien
schommelt tussen 60 - 80%. De voedselcondities tijdens de eerste maanden van de
zomer blijken hierbij van doorslaggevende betekenis. In 1993 bleek de haring gedurende
mei/juni weinig voedsel te kunnen vinden, hetgeen o.a. tot uiting kwam in de slechte
kwaliteit van de aangevoerde maatjesharing. Tijdens de acoustische survey in juli van dat
jaar bleek dat slechts 47% van alle 3-jarige haring aanstalten maakte om te gaan paaien.
Zelfs de 4-jarige haringen bleken slechts voor een deel (63%) te gaan paaien. Dit patroon
bleek echter van eenmalige aard te zijn; in 1994 was het percentage volwassen haring
onder de 3- en 4-jarigen (82% resp. 91%) weer normaal.

2.6.

Kritische abiotische faktoren

Haring heeft een vrij grote tolerantie voor variaties in temperatuur. Tijdens de
zomermaanden, wanneer het water in een groot deel van de Noordzee een thermale
stratificatie vertoont, migreert de haring elke dag van het koude bodemwater (7°C) naar
het warme opervlaktewater (14-15°C) en terug. Ook wat betreft zoutgehalte kan haring
vrij grote variaties doorstaan. Terwijl volwassen haring normaal wordt aangetroffen in
zeewater met een saliniteit van 33 0/00 of hoger, vertoont de jonge haring een
duidelijke voorkeur voor brak of bijna zoet water. Zo wordt jonge haring bv. massaal
aangetroffen in het praktisch zoete Oostvoornse meer, waar de vissen als larve via
spuisluizen binnenkomen. In dit water groeit de haring tot een normale lengte; alleen de
ontwikkeling van de gonaden komt niet op gang. In de Oostzee komen haringpopulaties
voor die hun hele levenscyclus doorbrengen in brak water.
De grootste gevoeligheid voor abiotische faktoren bestaat tijdens het ei-stadium. De
optimale temperatuur voor de embryonale ontwikkeling ligt tussen de 10 - 12°C. Is de
watertemperatuur op het gebruikelijke moment van paaien te hoog, dan stelt de haring
het paaien enkele weken uit totdat de temperatuur verder gedaald is.
Voor de ontwikkeling van de eieren is ook een goede zuurstofvoorziening van belang.
Worden eieren in pakketten van meerdere lagen afgezet, dan sterven de onderste eieren
door zuurstofgebrek.
Voor de overleving van een haringlarve is het essentieel dat hij in betrekkelijk korte tijd
door de reststroming van de westkant van de Noordzee naar de oostkant
getransporteerd wordt. Deze reststroming wordt voor een deel op gang gebracht door
het windveld boven de Noordzee, maar ook dichtheidsverschillen in het water aan de
rand van de Noordzee spelen hierbij een rol. Er bestaan aanwijzigingen dat het transport
van larven in de periode 1972 - 1978 verstoord is door een zwakkere reststoming in de
Noordzee. Dit zou een verklaring vormen voor de reeks van uitzonderlijke zwakke
jaarklassen in de 70-er jaren (Corten, 1986a).
Een opvallend verschijnsel bij haring is het bestaan van lange-termijn veranderingen in de
relatieve sterkte van verschillende paaipopulaties. Blijkbaar hangt dit samen met langetermijn hydrografische veranderingen die zich vanuit de Atlantische Oceaan doen gelden
in de aangrenzende randzeeën. In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op dit
verschijnsel.
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2.7.

Predator-prooi relaties

2.7.1. Voedsel van de haring

Haringlarven eten vooral nauplii van copepoden. Jonge haring leeft van copepoden en
ander zooplankton (bv viseieren van schol en kabeljauw) in de zuidelijke en centrale
Noordzee en in het Skagerak.
Na de winter is volwassen haring zeer mager ("ijl") en wordt in de periode half mei tot
half juli zeer vet. Voedselgebieden bevinden zich in de noordelijke Noordzee op plaatsen
waar oceaanwater binnenkomt. De haring zit dan verspreid aan de oppervlakte. Half juli
- als de haring vet genoeg is - worden grote scholen gevormd, komen kuit en hom tot
ontwikkeling en begint de zuidwaartse trek naar de diverse paaiplaatsen.
Calanus finmarchius is het hoofdvoedsel in deze jaarlijkse maaltijd. Dit zooplankton is zeer
talrijk in de Noorse zee en kan niet in de Noordzee overwinteren. C. finmarchius
overwintert op 600 meter diepte langs de rand van het kontinentale plat en men denkt
dat het in het voorjaar via specifieke waterbewegingen langs de rand van het
kontinentale plat de Noordzee binnenkomt (Backhaus et al, 1994). Door zich te voeden
met een voorjaarsexplosie van diatomeeën (phytoplankton) vermeerdert C. finmarchius
zich sterk en breidt zich via meerdere generaties verder uit in de Noordzee. Als de
diatomeeën vervangen worden door ander phytoplankton (flagellaten) dan zakt C.
finmarchius naar de bodem (Fransz et al,1985 en 1991). De omzetting van diatomee
naar Calanus finmarchius is uitzonderlijk efficient ( 2:1).
Op diepe plaatsen worden 's winters ook Euphausiacea in haringmagen aangetroffen.
Ook fourageert haring soms op zandspieringlarven.

2.7.2. Predatoren

Een grootscheeps maagonderzoek onder leiding van de ICES Multispecies Assessment
Working Group heeft een beeld opgeleverd van de voornaamste voedselrelaties tussen
vissen in de Noordzee. Figuur 10, ontleend aan een van de rapporten van deze
werkgroep (Anon. 1989) geeft een beeld van de plaats van haring in het Noordzee
voedselweb. De voornaamste predatoren onder de commerciële vissen zijn kabeljauw,
wijting en koolvis.
Behalve de vissoorten die getoond worden in Figuur 10 is er nog een aantal grotere
predatoren voor wie haring een belangrijke voedselbron vormt. Tonijn (bluefin) trok
vroeger massaal de Noordzee in op jacht naar haring. Ook diverse walvisachtigen zoals
dolfijnen, en met name de dwergvinvis, hebben haring op hun menu staan.
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Ook voor sommige vogels vormt haring een belangrijke voedselbron. In de Nederlandse
Waddenzee fourageren de grote sterns van het eiland Griend op jonge haring. Verder
naar het noorden, langs de Schotse kust, wordt door Jan van Genten massaal op haring
gejaagd.

2.8.

Ziektes en parasieten

Ichthvophonus
Een schimmelinfectie (Ichthvophonus hoferi) veroorzaakte in 1991-92 waarschijnlijk een
extra natuurlijke sterfte onder de populatie. Aangenomen wordt dat een geïnfecteerde
haring binnen enkele maanden sterft. Het hoogste infectiepercentage (5%) werd
gevonden in de noordelijke Noordzee (Division IVa) gedurende het eerste jaar van de
gerichte bemonstering (1991). In volgende jaren nam het percentage geleidelijk af. In
1994 bedroeg het nog slechts 0,8%. In de centrale en zuidelijke Noordzee werden
nauwelijks geïnfecteerde haringen aangetroffen. Omdat de haring de infectie via het
voedsel oploopt, hangt de infectiegraad waarschijnlijk samen met het voedselgebied in
de zomer. Uit de relatief hoge infectiegraad van de Noorse voorjaarspopulaties (een
meer noordelijk voorkomende haringpopulatie) kan geconcludeerd worden dat de
infectie voornamelijk in de noordelijke gedeelten van de Noordzee voorkwam.
Precieze schattingen omtrent de omvang van de door Ichthyophonus veroorzaakte
sterfte zijn niet te geven. Dit houdt verband met de onnauwkeurigheid in de
bestandsschattingen van Noordzeeharing in de periode vóór en na de infectie. Er is
gespeculeerd dat de ziekte het totale bestand mogelijk met 30% heeft gereduceerd.
Vanwege de problemen bij het quantificeren van de sterfte, houdt de ICES
Haringwerkgroep in haar berekeningen geen rekening met een verhoogde natuurlijke
sterfte in de jaren 1991/1992 (Anon 1994).
Anisakis
De nematode Anisakis marina heeft een tussenstadium dat als de zgn. "haringworm"
voorkomt in de buikholte van haring. Het volwassen stadium van deze worm leeft in de
maag van dolfijnen. Hier plant de worm zich voort, en de eieren komen vrij met de
faeces van de dolfijn. Het eerste tussenstadium ontwikkelt zich in het lichaam van een
Euphauside die een ei geconsumeerd heeft. Wanneer deze Euphauside vervolgens door
een haring geconsumeerd wordt, ontstaat het tweede tussenstadium. De spoelvormige
worm boort zich via de maag van de haring naar de buikholte, en hier kunnen in een
zwaar geïnfecteerde vis wel 50 van deze wormen liggen opgeslagen. Het wachten is dan
vervolgens op het moment dat de haring door een dolfijn wordt opgegeten, waarna de
worm overgaat naar het volwassen stadium (van Banning, 1972).
Wordt een levende haringworm door een mens geconsumeerd, dan bestaat de kans dat
de worm zich door de maagwand tracht te boren en daarbij een maagperforatie
veroorzaakt. Op zich levert dat nog geen groot risico op omdat de worm na korte tijd
afsterft. Gebeurt dit enkele malen achter elkaar, dan kunnen er allergische reacties
ontstaan, die tot ernstigere ziekteverschijnselen kunnen leiden.
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Nadat in de 60-er jaren enkele mensen ernstige ziekteverschijnselen opliepen tengevolge
van het consumeren van levende

haringworm, is er in Nederland een vriesplicht

ingevoerd voor alle verse en licht gezouten haring. Door de haring 24 uur op een
temperatuur van - 20°C te houden, worden alle haringwormen gedood.

3.

Historische ontwikkelingen
Noordzeepopulatie

3.1.

Visserij en Internationale vangst

De visserij op Noordzeeharing heeft in de loop der 20ste eeuw zeer drastische
veranderingen ondergaan. Niet alleen de vistuigen en vismethoden veranderden, maar
ook de landen die de boventoon voerden in de visserij. Het bestand aan Noordzeeharing
was aan grote veranderingen onderhevig, voor een groot deel rechtstreeks veroorzaakt
door de visserij, maar voor een ander deel ook door natuurlijke oorzaken. Voor een
beschrijving van de historische ontwikkelingen kunnen we de 20ste eeuw in een aantal
afzonderlijke periodes verdelen.
1900 - 1939
Tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog kende de haringvisserij een redelijke
stabiliteit. De haring werd voornamelijk gevangen met de vleet; een vistuig dat al sinds
de 15e eeuw voor dit doel gebruikt werd. De vleet was een passief vistuig, een drijfnet
dat vertikaal in het water hing, en waarin de haring zich vastzwom. In het begin van de
20e eeuw werden de zeilschepen vervangen door stoomschepen, waardoor de
mogelijkheid ontstond om aktief op haring te vissen met de bodemtrawl. Vanaf 1920
nam het belang van de trawlvisserij geleidelijk toe, met name in de zomermaanden op de
Fladen Grounds.
De voornaamste haringvissende landen in deze periode waren Schotland, Engeland,
Duitsland, Polen, Rusland, en Nederland. Daarnaast visten ook schepen uit België,
Frankrijk, Denemarken, Zweden en Noorwegen op de Noordzeeharing. De totale jaarlijkse
vangst schommelde rond een gemiddelde van 600.000 ton. Praktisch alle haring werd
gekaakt en gezouten, en was bestemd voor menselijke consumptie.
De belangrijkste visserij speelde zich af in zomer en najaar. In deze periode was de haring
"vol", d.w.z. hij had goed ontwikkelde gonaden en een laag vetgehalte. Dit laatste was
belangrijk, want alleen haring met een laag vetgehalte was houdbaar in tonnen. De
haring werd voornamelijk gevangen op het moment dat hij zich in grote scholen had
verzameld, en koers zette in zuidwaartse richting, op weg naar zijn paaiggronden in de
centrale en zuidelijke Noordzee.
De totale haringstand op de Noordzee schommelde in deze periode rond 2,5 miljoen
ton, en de jaarlijkse visserijsterfte bedroeg ongeveer 20% (Burd, 1978). De vangsten in
de noordelijke Noordzee (Division IVa) waren hoog in de periode vóór 1914, en relatief
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laag in de de periode tussen beide wereldoorlogen. Dit moet een gevolg zijn geweest van
natuurlijke veranderingen in recruitment. In de centrale Noordzee (Division IVb) namen
de vangsten na 1930 sterk toe, waarschijnlijk als gevolg van de expansie van de
trawlvisserij.
1940 - 1964
Nadat de visserij tijdens de oorlogsjaren praktisch had stilgelegen, herstelden de
vangsten zich in de na-oorlogse jaren in snel tempo. Belangrijke technische
vernieuwingen waren de omschakeling van stoomkracht op dieselmotoren, maar meer
nog de introductie van het echolood. Met het echolood werd het voor het eerst
mogelijk om de haring aktief op te sporen en gericht te bevissen. Het echolood was
vooral effectief in combinatie met de bodemtrawl, waarmee scholen haring aan de
bodem konden worden opgevist. Het bleek dat de haring op deze wijze vooral goed te
vangen was tijdens de paaitijd. Door de sterke binding aan bepaalde paaigronden is bij
haring nauwkeurig te voorspellen op welke plaats en tijd de scholen "kuitzieke" haring
zullen verschijnen. De visserij maakte gebruik van deze kennis door op de juiste plaats en
tijd de haring op te wachten, en dan met behulp van trawlnet en echolood de scholen
paaiende haring zeer gericht te bevissen. Vooral op de paaiplaatsen met een vlakke
bodem in de zuidelijke en centrale Noorzee, en in het Kanaal, bleek deze vismethode
effectief. Door het ontbreken van beschermingsmaatregelen werden de paaipopulaties
in deze gebieden aan een excessief hoge visserijdruk blootgesteld, met het gevolg dat
een aantal van hen in omvang sterk terugliep of helemaal verdween. Dit verschijnsel trad
op rond 1964, zowel bij de paaiplaatsen in de zuidelijke Noordzee en Het Kanaal, als bij
de paaiplaatsen langs de Dogger Bank.
Terwijl de trawlvisserij op de vlakke paaigronden in zuidelijke en centrale Noordzee de
haringpopulaties in die gebieden reduceerde, had een intensieve vleetvisserij hetzelfde
effect op de (rotsachtige) paaigronden van de Aberdeen Bank. Een geconcentreerde
visserij van vooral Oost-Europese landen leidde hier tot het volledig verdwijnen van de
paaipopulatie in dit gebied. Mogelijk hebben hier ook natuurlijke veranderingen een rol
gespeeld, want omstreeks dezelfde tijd traden er veranderingen op in de verspreiding
van het voedsel van de haring, en was er sprake van een toegenomen paai-activiteit op
de meer noordelijk gelegen gronden bij de Shetland eilanden. (Saville 1971).
Het eindresultaat van deze ontwikkelingen was dat rond 1965 een aantal paaipopulaties
op de Noordzee was verdwenen of sterk gereduceerd (Figuur 11). De enig overgebleven
paaigronden waren die met een rotsachtige bodem, waar het gebruik van een
bodemtrawl niet mogelijk was. Hiertoe behoorden de paaigronden onder de Engelse kust
bij Flambourough en Whitby, en die in het Shetland/Orkney gebied. De totale omvang
van de haringstand was teruggelopen van omstreeks 4 miljoen ton kort na de oorlog
(Anon 1987) tot omstreeks 2 miljoen ton in 1964. Door de geringere dichtheid aan
haring was het voor de (ongerichte) vleetvisserij niet meer mogelijk om nog rendabel te
vissen, en deze vismethode verdween van de Noordzee.
1965 - 1976
Vanaf 1965 deden zich nieuwe technische ontwikkelingen voor die leidden tot een
verder afbrokkelen van de Noordzee-haringstand. Noorse en IJslandse purse seiners,
werkloos geworden na de uitputting van het bestand aan Atlanto-Scandische haring,
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verlegden hun werkterrein naar de Noordzee. Met hun moderne sonars wisten ze
gedurende de zomermaanden feilloos de scholen haring te vinden in het gebied rond de
Shetland eilanden en 's winters in het Skagerrak. Deze uitbreiding van de visserij
inspanning leidde tot een kortstondige opleving van de vangst tot boven 1 miljoen ton,
gevolgd door een daling tot het oude niveau (Figuur 12). Nederlandse en ook Duitse
trawlers schakelden om van bodemtrawl via "zweeftrawl" op pelgische trawl, waardoor
ze ook haringscholen konden vangen die hoger in de waterkolom zwommen. De
efficiency van de - steeds grotere - pelagische trawl werd verder in belangrijke mate
verhoogd door de introductie van sonar op de Nederlandse vloot.
Als gevolg van de hoge visserijdruk liep de totale omvang van de haringpopulatie steeds
verder achteruit. Vanaf 1968 lag de totale jaarlijkse vangst in dezelfde orde van grootte
als de totale paaipopulatie. Hierdoor werd de vangst steeds meer afhankelijk van de
recruterende jaarklas.
De ICES Haringwerkgroep gaf vanaf 1970 steeds dringender adviezen om de visserij op
haring te beperken (Corten 1978). In de praktijk bleek het echter zeer moeilijk om een
daadwerkelijke reductie van de visserij-inspanning te bereiken. Een van de voornaamste
oorzaken hiervan was dat de Noordzee op dat moment nog een vrije zee was, waar
ieder land het recht had om te vissen. Bij de onderhandelingen in het kader van de
NEAFC (North East Atlantic Fisheries Commission) waren een 12-tal landen betrokken, en
er konden alleen maatregelen getroffen worden die de unanieme instemming hadden
van alle betrokken partijen. In de praktijk leidde dit tot gesloten seizoenen in perioden
waarin geen enkel land de visserij beoefende, of tot TAC's (Total Allowable Catches) die
voor geen enkel land een beperking vormden.
In 1975 was de totale haringstand op de Noordzee afgenomen tot ongeveer 80.000
ton, ofwel 2% van het bestand dat kort na de Tweede Wereldoorlog aanwezig was.
Vanaf 1972 waren er uitsluitend zwakke of zeer zwakke jaarklassen toegevoegd aan het
bestand. De ICES Haringwerkgroep concludeerde dat het slechte recruitment een gevolg
was van een te lage stand aan volwassen dieren; met andere woorden dat er sprake was
van een stock/recruitment relatie. Dit werd beschouwd als een noodsituatie, en in
november 1975 gaf het ICES Liason Committee officieel het advies om de gerichte
haringvisserij op de Noordzee voor onbepaalde tijd te sluiten. Visserijbeheerders besloten
echter om voor 1976 nog een TAC van 160.000 ton vast te stellen.
1977 - 1995
Na de uitbreiding van de economische zones van alle landen rond de Noordzee tot 200
mijl op 1 januari 1977 ontstond voor het eerst in de geschiedenis de mogelijkheid om
krachtige beschermingsmaatregelen te nemen. De EG, tesamen met Noorwegen, besloot
het ICES advies voor de Noordzeeharing in de praktijk te brengen, en vanaf 1 maart
1977 kondigde de EG een verbod af op de gerichte haringvisserij in de Noordzee. In
Nederland bestond grote weerstand tegen dit besluit, en de Nederlandse overheid
weigerde in eerste instantie om eraan mee te werken. Pas nadat Nederlandse trawlers in
Britse wateren door de Royal Navy waren opgebracht en door Engelse rechters waren
veroordeeld wegens overschrijding van het vangstverbod, schaarde de Nederlandse
overheid zich alsnog achter het besluit van Brussel.
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De ICES Haringwerkgroep had geschat dat het bestand aan volwassen haring minimaal
800.000 ton moest bedragen, wilde men verzekerd zijn van een gemiddeld recruitment.
Deze schatting was gebaseerd op de relatie tussen paaibiomassa en jaarklassterkte in de
jaren 1952 - 1974 (Figuur 13). Het advies van ICES was daarom dat men de volwassen
haringstand eerst tot 800.000 ton moest laten aangroeien, voordat de gerichte visserij
weer geopend mocht worden.
De groei van de haringstand na 1977 verliep echter zeer traag door het uitblijven van
goede jaarklassen. Merkwaardig genoeg trad er al vanaf 1978 een duidelijk herstel op in
de kleinste van de overgebleven populaties, de Kanaalharing. Hiermee kwam de
hypothese van een stock/recruitment relatie voor de totale Noordzeepopulatie op losse
schroeven te staan. Het herstel van de zuidelijke haring verliep dermate voorspoedig dat
in 1981 besloten werd om deze populatie als een aparte beheerseenheid te beschouwen.
Hierdoor kon in oktober 1981 al een beperkte visserij op deze populatie worden
toegestaan. Het besluit om de Kanaalharing als aparte beheerseenheid te beschouwen is
tot op heden (1995) van kracht gebleven.
In het voorjaar van 1983 werd tijdens de jaarlijkse bestandsopname van jonge haring,
het "International Young Fish Survey", voor het eerst weer een redelijke hoeveelheid 1,5jarige haring aangetroffen in de Noordzee. Dit werd beschouwd als afdoende bewijs dat
jaarklas 1981 voor de totale Noorzeepopulatie van gemiddelde sterkte was, en dat de
Noordzee-haring dus weer in staat was om een normaal recruitment te produceren.
Hoewel de totale paaipopulatie nog steeds niet het peil van 800.000 ton bereikt had,
werd besloten om een voorschot te nemen op de verwachte aanwas van het bestand,
en de visserij op bescheiden schaal te heropenen.
Vanaf 1981 werden jaarlijks TAC's vastgesteld, die voor een deel gebaseerd waren op
adviezen van de ICES.

In 1984 en 1985 konden de EG en Noorwegen niet tot

overeenstemming komen over een TAC voor de gehele Noordzee. Dit vanwege een
meningsverschil over de verdeelsleutel voor de totale TAC. Nadat Noorse vissers in 1984
en 1985n gedemonsteerd hadden dat ze in de Noordse zone grote hoeveelheden
Noordzeeharing konden vangen, was de EG bereid om het Noorse aandeel in de TAC
aanzienlijk uit te breiden, en werd er een overeenkomst gesloten. In deze overeenkomst
werd vastgelegd dat het Noorse aandeel in de TAC 29,52% bedroeg, en dat dit aandeel
zou toenemen indien de haringstand zou groeien boven de 2,2 miljoen ton.
Van 1981 - 1986 nam de sterkte van het recruitment ieder jaar toe, waarbij de
jaarklassen 1984-1986 zelfs boven het gemiddelde uitstaken. Omtrent de oorzaak van
deze zeer constante toename in het recruitment tasten onderzoekers tot op heden nog
in het duister. Als gevolg van het sterke recruitment van jaarklassen 1984-1986 nam de
totale haringstand snel in omvang toe, tot een maximum van omstreeks 1,3 miljoen ton
in 1989. Dankzij deze ontwikkeling konden de TACs ook op een vrij hoog niveau worden
vastgesteld.
Vanaf 1989 vertoonde de volwassen stand weer een dalende tendens. Het recruitment
zakte terug tot een gemiddeld niveau, maar een aanzienlijk deel van de nieuwe
jaarklassen werd opgevist als bijvangst in de (Deense) industrievisserij op sprot. Ondanks
waarschuwingen van de ICES was er op politiek niveau weinig animo om daadwerkelijk op
te treden tegen deze bijvangsten. Over het algemeen heerste de opvatting dat de
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haringstand in een gezonde situatie verkeerde, en dat men eerder een probleem had met
te veel haring dan te weinig.
Terwijl de haringstand na 1990 gestaag terugliep, werden de TAC's gelijkgehouden of
nog iets verhoogd (Tabel 1). Dit hing gedeeltelijk samen met een veranderde advisering
door de ICES. Dit adviesorgaan besloot in 1992 om geen concrete aanbevelingen over
de hoogte van de TAC meer te doen voor visbestanden die boven het biologisch
minimum verkeerden. Dit "Minimal Biological Acceptable level" (MBAL) werd gedefiniëerd
als het volwassen bestand dat nog juist in staat was om een gemiddeld recruitment te
produceren. Voor Noordzeeharing wordt het biologisch minimum geraamd op 800.000
ton; dit op grond van gegevens over het verband tussen paaistand en recruitment in de
periode 1952-1974 (Figuur xx, ontleend aan Anon. 1978).
Volgens prognoses van de ICES Haring Werkgroep in 1995 (Anon. 1995) was de
haringstand dat jaar gedaald tot 718.000 ton, d.w.z. tot onder het biologisch minimum.

3.2.

Visserijsterfte

Figuur 14 toont het verloop van de visserijsterfte van 1947 - 1994. Deze gegevens zijn
ontleend aan een VPA voor de totale Noordzeeharing (Anon. 1995 en eerdere
werkgroeprapporten). Duidelijk zichbaar zijn de stijging van de visserijsterfte tengevolge
van de toenamende exploitatie in de 60- en 70-er jaren, de periode van de haringsluiting
eind 70-er jaren, en de periode van gecontroleerde visserij vanaf 1983. De laatste jaren
beweegt de visserijsterfte zich rond 0.5, terwijl de "maximum sustainable yield" bij het
huidige exploitatiepatroon al verkregen zou worden bij 0.3. De relatief hoge
visserijsterfte wordt veroorzaakt

door hoge TAC's in verhouding tot de visstand, en

door overschrijdingen van nationale quota door sommige landen.
Het Nederlandse aandeel in de exploitatie van Noordzeeharing is relatief bescheiden; bij
de huidige verdeling van de TAC tussen Noorwegen en de EU (zie sektie 4.2) heeft
Nederland 27% van de EU-TAC, hetgeen neerkomt op 19% van de TAC voor de totale
Noordzee.

3.3.

Paaipopulatie

Het verloop van de paaipopulatie sinds 1947 is weergeven in Figuur 15. Het bestand is in
deze periode aan extreme fluctuaties onderhevig geweest. In

de 70-jaren bereikte de

populatie een dieptepunt van slechts 50.000 ton, ofwel minder dan 2% van de
volwassen populatie kort na de oorlog. Vanaf 1980 trad er een herstel op van de
populatie, deels tengevolge van de drastische beschermingsmaatregelen, en deels
tengevolge van een reeks sterke jaarklassen. Vanaf 1989 loopt de populatie weer terug,
en momenteel (1995) wordt aangenomen dat hij in de buurt van het biologisch minimum
van 800.000 ton verkeert.
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3.4.

Recruitment

Het de jaarklassterkte voor de totale Noordzeepopulatie in de jaren 1945 - 1993 is
weergegeven in Figuur 16. Tot 1970 fluctueerde het recruitment zonder een duidelijke
trend. Van 1972 - 1979 was het recruitment ver beneden het normale niveau. In 1980
trad er voor het eerst weer enig herstel op, en in de daaropvolgende jaren nam de
sterkte van het recruitment gestaag toe, totdat in 1986 een maximum werd bereikt.
Vanaf 1987 fluctueert het recruitment zonder trend rond het langjarig gemiddelde.
Opgemerkt moet worden dat het beeld van het recruitment voor de totale
Noordzeepopulatie geen recht doet aan verschillende ontwikkelingen in de afzonderlijke
populaties. Zo vertoonde de Kanaalharing in de jaren 50 en 60 een scherpe daling, terwijl
in de rest van de Noordzee het recruitment normaal was. Omgekeerd produceerde de
Kanaalharing vanaf 1978 een reeks sterke jaarklassen, in een periode dat het recruitment
voor de overige populaties nog ver beneden het normale peil was (Corten 1986a).

4.

Beleidsaspecten

Sinds de heropening van de haringvisserij in 1981-1983 wordt de haringvisserij op de
Noordzee gereguleerd door middel van een "Total Allowable Catch" (TAC). Deze totaal te
vangen hoeveelheid wordt jaarlijks vastgesteld in onderling overleg tussen Noorwegen
en de Europese Unie. De TAC wordt vervolgens verdeeld tussen Noorwegen en de EU op
grond van een in 1985 vastgestelde verdeelsleutel. Hierbij is het Noorse aandeel
afhankelijk van de omvang van het volwassen bestand aan Noordzeeharing:
volwassen bestand

Noorse aandeel

EU aandeel

1.0 - 1.5 miljoen ton

25%

75%

1.5 - 2.0 miljoen ton

29%

71%

2.0 - 2.5 miljoen ton

32%

68%

De afgelopen jaren heeft Noorwegen een aandeel van 29% gekregen in de totale TAC,
ondanks het feit dat de volwassen stand beneden de 1.5 miljoen ton verkeerde. Dit
grotere Noorse aandeel diende als compensatie voor de illegale vangsten van jonge
haring aan EU-zijde.
Binnen de EU wordt een deel van de Noordzee-TAC apart gezet voor de zuidelijke
Noordzee en Het Kanaal. Voor de Kanaal-TAC en de EU-TAC voor de resterende
Noordzee gelden verschillende verdeelsleutels onder de lidstaten.

4.1.

TAC voor zuidelijke Noordzee en Kanaal

Zoals we boven gezien hebben, besloot de EG in 1981 om de meest zuidelijke
haringpopulatie, de "Kanaalharing", als een afzonderlijke beheerseenheid te beschouwen.
Voor deze populatie werden afzonderlijke TAC's vastgesteld, die gevangen dienden te
worden in ICES gebieden IVc, Vlld (Figuur 17). De Kanaalharing komt echter slechts
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gedurende een deel van het jaar (oktober t/m maart) als afzonderlijke groep naar dit
gebied. De rest van het jaar zwemt deze haring verder naar het noorden, en mengt zich
dan met populaties uit de centrale en noordelijke Noordzee. De Kanaalharing die in de
zomermaanden in de meer noordelijke gebieden gevangen wordt, is niet makkelijk te
onderscheiden van die van de andere populaties, en de vangsten aan Kanaalharing in
deze periode vallen dan ook niet onder de TAC voor de zuidelijke Noordzee. Het feit dat
de TAC voor de zuidelijke Noordzee niet alle vangsten van de Kanaalharing omvat, maakt
het moeilijk om voor dit gebied een TAC te adviseren die overeenkomt met een
voorafgekozen niveau van visserijsterfte. In de praktijk wordt daarom een "precautionary
TAC" vastgesteld, die gebaseerd is op de vangsten in de voorgaande jaren. Aangenomen
wordt dat indien de vangst op een constant niveau gehouden wordt, er geen groot
gevaar is voor instorting van de populatie. De TAC voor de zuidelijke Noordzee en het
Kanaal vormt een onderdeel van de TAC voor de gehele Noordzee.
De afgelopen jaren blijkt er sprake te zijn geweest van ernstige overschrijdingen van de
vastgestelde nationale quota. De Kanaalharing blijkt commercieel aantrekkelijker te zijn
dan de haring uit de centrale Noordzee vanwege zijn grotere eieren (die geëxporteerd
worden naar Japan). Het is voor vissers dan ook verleidelijk om een deel van hun quotum
voor de centrale Noordzee op te vissen in de zuidelijke Noordzee, en een verkeerde
herkomst van de vangst op te geven. Deze praktijk heeft jarenlang geleid tot grote
overschrijdingen van de vastgestelde TAC's voor de zuidelijke Noordzee (Tabel 1).
Een ander probleem bij de visserij op Kanaalharing is dat de Japanse afnemers vrij
kieskeurig zijn t.a.v. het gewicht en het rijpheidsstadium van de kuiten in de haring. Dit
leidt tot het discarden van vangsten die niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.
Volgens de huidige EU-voorschriften is deze praktijk volkomen legaal. Het gevolg hiervan
is dat zelfs bij naleving van de quoteringsafspraken de werkelijke vangst (aanvoer plus
discards) veel hoger is dan de overeengekomen TAC.

4.2.

TAC voor centrale en noordelijke Noordzee

Naast de TAC voor de zuidelijke Noordzee en het Kanaal wordt er jaarlijks ook een TAC
vastgesteld voor de rest van de Noordzee. In de praktijk is de TAC voor de centrale en
noordelijke Noordzee (ICES gebieden IVa,b) gelijk aan de TAC voor de totale Noordzee
verminderd met de TAC voor het zuidelijke gebied. De TAC voor de totale Noordzee
wordt (werd) afgesteld op de ontwikkelingen in het totale Noordzeebestand.
Schattingen voor de totale omvang van dit bestand en het recruitment worden jaarlijks
geleverd door de ICES Haringwerkgroep (Anon. 1994).
In de jaren na de heropening van de haringvisserij gaf de ICES TAC adviezen voor de
totale Noordzee die gebaseerd waren op een doelstelling van "rationele exploitatie"
(Corten 1991). Gegeven het exploitatiepatroon van het bestand (de verhouding tussen
de visserijsterfte op de afzonderlijke leeftijdsgroepen) kon uitgerekend worden bij welk
niveau van visserijsterfte de hoogste opbrengst per "recruut" verkregen kon worden. Bij
het toenmalige (en tegenwoordig nog weinig veranderde) exploitatiepatroon lag de
optimale visserijsterfte, uitgedrukt als negatieve e-macht, bij omstreeks 0.30.

In

percentages uitgedrukt betekent dit dat de maximale opbrengst van Noordzeeharing
verkregen wordt indien er jaarlijks niet meer dan 25% van het totale bestand gevangen
wordt.
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Deze doelstelling sloot ruwweg aan bij de overeenkomst die Noorwegen en de Europese
Gemeenschappen in 1986 gesloten hadden (Anon 1986). In deze overeenkomst werd
vastgelegd dat beide partijen zouden streven naar een volwassen bestand van ongeveer
2.2 miljoen ton (anon. 1986). Uitgerekend kan worden dat bij een gemiddeld
recruitment en gelijkblijvend exploitatiepatroon het volwassen bestand bij een
visserijsterfte van 0.3 rond de 2 miljoen ton zal fluctueren (Anon. 1992).
In de overeenkomst tussen Noorwegen en de EG was overigens niet duidelijk of men met
het volwassen bestand alle haringen van 3 jaar en ouder bedoelde, of alle haringen die
daadwerkelijk aan de voortplanting deelnemen (een deel van alle haring paait voor het
eerst pas op 4-jarige leeftijd). Voor Noorwegen is dit van belang omdat bij een grote
haringstand (meer dan 2.2 miljoen ton) het Noorse aandeel in de TAC toeneemt.
Vanaf 1992 besloot ICES om geen concrete adviezen meer te geven voor de hoogte van
de TAC's zolang het bestand boven het Minimum Acceptable Biological Level (MBAL)
verkeerde. Bij afwezigheid van specifieke biologische adviezen besloten visserijbeheerders
vanaf dat moment de jaarlijkse TAC niet meer aan te passen aan de ontwikkelingen in het
bestand. In feite weken Noorwegen en de EU daarmee af van hun in 1986
geformuleerde beleidsvoornemen om het bestand binnen de grenzen van 1.5 - 2.2
miljoen ton te houden. Voor Noorwegen een onvoordelige zaak, omdat hierdoor de
kans zeer klein werd dat het bestand boven 2.2 miljoen ton zou stijgen, en het Noorse
aandeel in de TAC vergroot

zou worden. In een poging om het bestand aan

Noordzeeharing alsnog te vergroten, werd er van Noorse kant sterk op aangedrongen
dat de vangst van juveniele haring door met name Denemarken sterk beperkt zou
worden.
Op dit moment (1995) is er tussen Noorwegen en de EU kennelijk geen overeenstemming
meer over de na te streven optimale omvang van het totale bestand aan
Noordzeeharing. Het enige standpunt dat door alle partijen gedeeld wordt, is dat het
bestand niet mag dalen onder het MBAL van 800.000 ton.
Verwacht mag worden dat bij het vaststellen van beheersdoelstellingen de komende
jaren ook ecologische overwegingen een rol gaan spelen. In dit verband zijn er sterke
argumenten aan te voeren voor een opbouw van de haringstand tot een relatief hoog
niveau. Waarschijnlijk was de haring in vroeger jaren een belangrijk stapelvoedsel voor de
in die tijd in grote aantallen voorkomende walvisachtigen en andere grote predatoren
(o.a. tonijn). Van dwergvinvissen bv. is bekend dat ze altijd werden aangetroffen in de
buurt van haringconcentraties. Ook uit maagonderzoek van deze dieren in de Noorse
Zee blijkt dat haring een belangrijk onderdeel vormt van hun dieet.
Een overheidsbeleid dat gericht is op een herstel van het oorspronkelijk ecosysteem in de
Noordzee zal in belangrijke mate rekening moeten houden met de voedselvoorraden
voor de grote predatoren. Dit betekent een haringstand die dichter bij het na-oorlogse
niveau (3 miljoen ton) verkeert dan bij het MBAL van 800.000 ton.
Exploitatie van jonge haring
Op de Noordzee wordt jonge haring gevangen door industrievissers uit Denemarken. De
jaarlijkse hoeveelheid ligt in de orde van 100.000 ton (Figuur 12). Officiéél wordt de
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jonge haring aangevoerd als "onvermijdelijke" bijvangst in de sprotvisserij. Deze bijvangst
mag volgens de geldende afspraken maximaal 10% in gewicht bedragen. In werkelijkheid
ligt dit percentage vaak veel hoger, en wordt er soms gericht gevist op jonge haring. Uit
een vergelijking van de door Deense industrievissers aangevoerde hoeveelheden sprot en
jonge haring blijkt dat er in de meeste jaren van een gerichte visserij op jonge haring
sprake moet zijn geweest.
In de centrale en zuidelijke Noordzee wordt op sprot en jonge haring gevist in maanden
waarin geen zandspiering voorhanden is. Dit is het vroege voorjaar (januari - maart), en
de zomer en nazomer. Binnen de Nederlandse sector van de Noordzee werd eind 80-er
jaren rond augustus altijd een vloot Deense industrievissers waargenomen bij de Bruine
Bank / Klaver Bank. Deze vloot viste gericht op jonge haring van 2 jaar oud. Een
geïntensiveerde controle door de AID met behulp van mijnenvegers van de Koninklijke
Marine heeft aan deze visserij de laatste jaren een eind gemaakt.
Van Deense zijde is vaak getracht het probleem van de visserij op jonge haring te
bagatelliseren. Een preciese schatting van de schade die deze visserij veroorzaakt is sterk
afhankelijk van aannames voor de natuurlijke sterfte onder jonge haring. De meest
recente schattingen van de ICES Haringwerkgroep geven aan dat de vangst van 1.0 kg
jonge haring een verlies van 2.1 kg aan potentiële vangst van volwassen haring betekent
(Anon. 1994). Het economisch effect hiervan is sterk afhankeljk van de vraag voor welk
doel de volwassen haring gebruikt zou zijn. Bij een verzadigde markt aan
consumptieharing wordt de extra vangst aan volwassen haring gebruikt voor vismeel, en
is de winst die bereikt wordt door het verhinderen van de vangst op jonge haring
gering. Dit geldt te meer wanneer het vermijden van de vangst aan jonge haring ook een
beperking van de sprotvisserij met zich mee brengt.
Kan de extra vangst aan volwassen haring voor consumptiedoeleinden gebruikt worden,
dan stijgt het economisch voordeel van een stopzetting van de vangst op jonge haring.
Een ander voordeel van een beperking van de visserij op jonge haring is dat de omvang
van de volwassen stand na enige jaren toeneemt. Hierdoor wordt de jaarlijkse vangst aan
volwassen haring stabieler, en wordt het rsico verkleind dat het volwassen bestand daalt
onder het MBAL.
Een deel van alle jonge Noordzeeharing brengt zijn jeugd door in Skagerrak en Kattegat.
Ook in dit gebied worden grote vangsten van jonge haring gemaakt, en de jonge haring
die hier gevangen wordt is voor het overgrote deel van Noordzee origine. Zweden heeft
een gerichte visserij op sprot en jonge haring voor vismeelproduktie. Denemarken
beoefent hier een consumptievisserij op haring, waarbij een lagere maaswijdte (30 mm)
dan in de Noordzee is toegestaan. De vangst bestaat hier uit een mengsel van jonge en
oude haring, en de jonge haring wordt uitgesorteerd en voor vismeelproduktie bestemd.
De visserij en bijbehorende regelgeving in Skagerrak/Kattegat is complex, en beperking
van de vangst van jonge haring in dit gebied is een moeizame zaak. Jaarlijks wordt in dit
gebied een hoeveelheid van omstreeks 100.000 ton aan jonge Noordzeeharing
gevangen, en een structurele oplossingvoor dit probleem is nog niet in zicht.
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5.

Natuurlijke veranderingen op langere
termijn

De ontwikkelingen in de afgelopen 20 jaar hebben aangetoond dat de haringstand niet
alleen beïnvloed wordt door de visserij, maar ook door natuurlijke veranderingen in het
ecosysteem. De voornaamste faktor hierbij vormen waarschijnlijk lange-termijn
veranderingen in waterstromingen, die direct of indirect van invloed zijn op de
verspreiding en overleving van de verschillende levenstadia.
De oorzaak van het lage recruitment in de jaren 1972 - 1979 wordt tegenwoordig voor
een belangrijk deel gezocht in een verstoring van de Noordzee watercirculatie in deze
periode, mogelijk samenhangend met de "Great Salinity Anomaly" in de noord-oost
Atlantische Oceaan. Uit verspreidingspatronen van haringlarven gedurende de
wintermaanden in deze periode blijkt dat het normale transport van de larven was
verstoord (Corten, 1986a). De larven uit de westelijke Noordzee drijven in normale jaren
gedurende de wintermaanden met de reststroming naar hun "kinderkamers" in de
oostelijke Noordzee en in het Skagerrak/Kattegat. In de periode 1972-1978 was deze
reststroming vertraagd, met het gevolg dat de larven niet tijdig hun opgroeigebieden
bereikten (Figuur 18). Aanwijzigingen voor een verminderde reststroming gedurende
deze periode worden ook gevonden bij andere vissoorten en plankton (Corten 1986b,
1990). Het extreem lage recruitment in de jaren 1972 - 1979 zal echter niet uitsluitend
veroorzaakt zijn door de afwijkende waterstromingen in de Noordzee. Ook het lage peil
van de volwassen populatie aan het begin van de 70-er jaren zal hierbij een rol gespeeld
hebben. Met een volwassen bestand van 100.000 - 300.000 ton verkeerde de
haringstand ver beneden het niveau van 800.000 ton dat momenteel als biologisch
minimum beschouwd wordt (sektie 3.1).
Uit historische gegevens van de haringvisserij sinds het begin van deze eeuw zijn geen
vergelijkbare reeksen van slechte jaarklassen bekend (Burd 1978). Dit kan voor een deel
samenhangen met het feit dat de volwassen haringstand nooit eerder tot het peil van de
70-er jaren gereduceerd was. Daarnaast zijn de hydrografische condities in de 70-er
jaren waarschijnlijk vrij uniek geweest. Alleen rond 1910 is er sprake geweest van een
vergelijkbare anomalie in het zoutgehalte van de noord-oost Atlantische Oceaan (Dickson
1984).
Wel zijn er aanwijzigingen voor natuurlijke veranderingen die geleidelijker optreden, en
over langere termijn werkzaam zijn. Deze veranderingen betreffen de relatieve
belangrijkheid van de afzonderlijke paaipopulaties, en de verspreiding van volwassen
haring gedurende het zomer- en -winterseizoen.
Aanwijzigingen voor verschuivingen in het relatieve belang van afzonderlijke paaiplaatsen
werden gevonden door Saville (1971). Hij beschrijft de afname van larvenproductie op
de paaiplaatsen voor de kust bij Aberdeen (Aberdeen Bank) in de eerste helft van de 60er jaren. In dezelfde periode nam de betekenis van de paaiplaatsen bij de Shetland
eilanden toe (Figuur 19). Dit verschijnsel viel samen met een noordwaartse verschuiving
van de planktonorganismen Calanus en Spiratella; de belangrijkste voedseldieren van de
haring. Bainbridge et al (1978) vonden dat deze middellange-termijn verschuivingen van
plankton en haring in verband stonden met de sterkte van de instroming van Atlantisch
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water langs de westrand van de Noordzee. Vanaf 1983 lijken de natuurlijke
veranderingen in de noordelijke Noordzee weer teruggedraaid te worden; sinds dat jaar
paait de haring weer in grote getale op zijn oude paaiplaats bij de Aberdeen Bank
(Figuur 20).
Ook in de centrale en zuidelijke Noordzee zijn veranderingen in de relatieve betekenis van
de paaiplaatsen waargenomen. Vaak is het in deze gevallen moeilijk om de natuurlijke
veranderingen in de populaties te onderscheiden van de effecten van de visserij. In de
centrale Noordzee verdween de haring op de paaiplaatsen langs de rand van de Doggers
Bank in het begin van de 60-er jaren. Dit verschijnsel werd algemeen toegeschreven aan
de hoge visserij-intensiteit op deze paaiplaatsen. Het is echter ook mogelijk dat er sprake
was van een natuurlijke verschuiving van paaigronden door veranderingen in de biologie
van de haring of in de hydrografie. Van de Kamp en Corten (1982) hebben gewezen op
de snellere rijping van de haring in deze jaren. Bij een eerder tijdstip van paaien, is de
haring gedwongen om uit te wijken naar dichter onder de kust gelegen paaiplaatsen
waar de temperatuur gunstiger is. Na het verdwijnen van de paai-aktiviteit op de
Doggersbank bleek er nog wel gepaaid te worden onder de Engelse kust bij
Flamborough en Whitby.
In het begin van de 90-er jaren trad er een omgekeerde verschuiving op. De paaiplaatsen
dicht onder de Engelse en Schotse kust verloren hun betekenis, en er was sprake van
een toename van paai-activiteit op de verder uit de kust gelegen, diepere paaigronden.
Tegelijkertijd werd het paaiseizoen met ruim een maand vertraagd.
Ook in de verspreiding van volwassen haring werden in de loop der jaren verschuivingen
waargenomen. Zoals blijkt uit Figuur 21 had de haring in de tweede helft van de 80-er
jaren tijdens de maand juni een veel oostelijker en noordelijker verspreiding dan in de
dezelfde maand gedurende de 60-er jaren (Corten en Van de Kamp 1992). Ook uit de
resultaten van acoustische bestandsopnames bleek dat de haring in de zomers van 198991 een extreem noordelijke verspreiding vertoonde. Ongetwijfeld staan deze
veranderingen in de verspreiding van haring tijdens de zomermaanden in verband met
de verspreiding van zijn voedsel, en daarmee met de hydrografie van de noordelijke
Noordzee. De precieze samenhang tussen deze factoren wordt momenteel onderzocht
in het kader van het SEFOS project (Shelf Edge Fisheries and Oceanography Study).
Andere lange-termijn veranderingen in de verspreiding van volwassen haring deden zich
voor

tijdens de wintermaanden. In de winters van 1965-1968 bleken er grote

hoeveelheden Noordzeeharing gevangen te worden voor de ingang van het Skagerrak
(Anon 1971). Mogelijk was hier sprake van het begin van een zgn. Bohuslan
haringperiode. Bohuslan is een streek lans de Zweedse Skagerrak-kust, die in het verleden
periodes van grote haringvangsten kende, afgewisseld door lange periodes van
schaarste. Uit onderzoek aan restanten haring afkomstig van de laatste Bohuslanperiode (eind vorige eeuw) blijkt dat hier sprake was van Noordzeeharing. Blijkbaar heeft
de Noordzeeharing in het verleden de gewoonte gehad om in bepaalde periodes massaal
in het Skagerrak te overwinteren, en zich daarbij te concentreren tegen de Zweedse
kust. Uit de regelmaat waarmee dit verschijnsel optrad (een periodiciteit van ongeveer
100 jaar) ontstaat de indruk dat hier sprake is van een lange-termijn oceanografische
cyclus. Dezelfde hydrografische faktor zou de oorzaak zijn van de synchroon (maar met
faseverschil) optredende veranderingen in de Noorse voorjaarspaaiers.
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6.

Watersysteemverkenningen

6.1.

Beschrijving huidige situatie bestand

In sectie 3.3 is reeds aagegeven dat het bestand aan volwassen Noordzeeharing sinds
1989 een dalende lijn vertoont. Volgens schattingen van de ICES haringwerkgroep
bedroeg het paaibestand in het najaar van 1995 in totaal 718.000 ton. Het bestand is
hiermee gedaald tot onder het biologisch minimum van 800.000 ton. In deze situatie
bestaat het gevaar dat de gemiddelde jaarklassterkte op den duur zal afnemen.
Op dit moment zijn er nog geen tekenen die wijzen op een verlaging van het
recruitment. Het gemiddelde van de meest recente jaarklassen (1991 - 1993) ligt nog
boven het gemiddelde van de voorgaande 30 jaar.
De lage stand aan volwassen haring op dit moment wordt veroorzaakt enerzijds door de
exploitatie van jonge haring door de Deense industrievisserij (zowel in de Noordzee als in
het Skagerrak/Kattegat), en anderzijds door de relatief hoge visserijdruk op volwassen
haring. De huidige visserijsterfte van 0.5 ligt aanzienlijk boven het niveau van het
maximum sustainable yield (0.3).

6.2.

Referentiewaarden

Bij het vaststellen van referentiewaarden voor de omvang van de haringstand dient men
te beseffend dat dit bestand van oudsher onderhevig is geweest aan sterke natuurlijke
fluctuaties. Dit geldt voor de Noordzeepopulatie als geheel, maar sterker nog voor de
afzonderlijke subpopulaties. Sinds het begin van deze eeuw hebben de populaties van
noordelijke, centrale en zuidelijke Noordzee afwisselend periodes van opbloei en van
neergang gekend (Burd, 1978). De enige absolute schattingen van het bestand in de
voor-oorlogse period worden gegeven door Burd (op.cit.). Op grond van VPA
berekeningen wordt de totale omvang van de volwassen Noordzeepopulatie (vissen van
3 jaar en ouder) in het midden van de 30-er jaren geschat op 2,5 miljoen ton.
Een andere wijze om referentiewaarden vast te stellen, is te kijken naar de theoretische
omvang van het bestand onder een regime van optimale exploitatie. Het punt van de
"maximum sustainable yield" wordt bij het huidige exploitatiepatroon bereikt bij een
visserijsterfte van omstreeks 0.3 op volwassen haring. Deze visserijsterfte correspondeert
met een gemiddeld populatieniveau van 2,0 miljoen ton. Opgemerkt moet worden dat de
populatie-omvang van nature aan vrij sterke variaties onderhevig is als gevolg van het
incidenteel optreden van zeer sterke jaarklassen, en door series van jaren met zwak
recruitment.
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6.3.

Ingreep-effect relaties

6.3.1. Visserij

Het effect van de visserij op de haringstand wordt het beste geïllustreerd aan de hand
van de zgn "yield per recruit" curve (Figuur 22, ontleend aan Anon. 1993). Bij het
opvoeren van de visserijdruk (en daarmee de visserijsterfte) vanuit een onbeviste situatie,
neemt de vangst aanvankelijk proportioneel toe met de visserijsterfte, om vervolgens af
te vlakken. Bij een visserijsterfte tussen 0.2 en 0.3 wordt een maximum bereikt, waarna
de vangst weer daalt bij visserijsterftes boven 0.3.
Figuur xx laat ook het effect zien van de gemiddelde visserijsterfte op de populatieomvang. Bij het punt van optimale bevissing (visserijsterfte 0.3) is de gemiddelde
populatie ongeveer dubbel zo groot als bij de huidige visserijsterfte van 0.5 . Een
verlaging van visserijsterfte van 0.3 naar 0.2 zou aan de opbrengst weinig veranderen
(nog steeds bij het huidige exploitatiepatroon), maar de populatie-omvang aanzienlijk
doen toenemen.
Opgemerkt moet worden dat de yield/recruit curve in Figuur 22 betrekking heeft op de
huidige situatie waarin de visserijsterfte onder jonge haring relatief hoog is. Eenjarige
haring ondervindt 20% van de visserijsterfte op volwassen haring, en 2-jarige haring
75%. Bij het terugdringen van de visserij op jonge haring zou het punt van de "maximum
sustainable yield" dichter bij een visserijsterfte van 0.3 komen te liggen.
De visserij op jonge haring heeft een groot effect, zowel op de potentiële vangst aan
volwassen haring, als op de omvang van het volwassen bestand. De ICES
Haringwerkgroep heeft becijferd dat de vangst van 213.000 ton jonge haring in 1993
ten koste is gegaan van een potentiële vangst van 445.000 ton aan volwassen haring,
en een potentiële groei van het volwassen bestand van ruim 1 miljoen ton (Anon. 1994).

6.3.2. Verontreiniging

Voor zover bekend zijn er bij Noordzeeharing geen directe effecten van verontreiniging
aangetoond.

6.3.3. Eutrophiëring

Mogelijk is een deel van de groeiversnelling die de haring deze eeuw vertoond heeft, te
danken aan de verrijking van het kustwater met nutriënten van anthropogene
oorsprong. De groeiversnelling trad met name op in het eerste en tweede levensjaar; het
tijdstip waarop de haring nog in de kustzone vertoeft. Op dit moment is het echter
onmogelijk om het effect van eutrophiëring te onderscheiden van dichtheidsafhankelijke
effecten en natuurlijke veranderingen in het ecosysteem.
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6.3.4. Ingreep-effect relaties

Haring legt, in tegenstelling tot de meeste andere vissoorten, zijn eieren op de bodem.
Hiervoor is een vast substraat nodig, waaraan de eieren vastgehecht kunnen worden. De
paaiplaatsen hebben daardoor altijd een bodem bestaande uit stenen of grind. Een
overzicht van alle paaiplaatsen rond 1970 wordt gegeven in Postuma et.al. 1975.
De grindvoorraaden in de zuidelijke en centrale Noordzee vormen in toenemende mate
het doelwit van commerciële exploitatie. De effecten hiervan op het ecosysteem zijn oa.
beschreven door De Groot (1979, 1986). Figuur 23 toont de gebieden die (potentiële)
paaiplaatsen van haring bevatten, en waar grindwinning volgens het advies van de ICES
verboden zou moeten worden.
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft een aantal studies laten verichten naar
het ecologisch belang van grindbodems op het Nederlands deel van het continentaal
plat, met name de Klaverbank (Sips en Waardenburg 1989, Van Moorsel 1994). Hieruit
blijkt dat dit gebied in recente jaren niet door haring als paaiplaats gebruikt is. De
haringpaaigronden zijn echter onderhevig aan lange-termijn verschuivingen, en de
Klaverbank blijft een potentiële paaiplaats voor haring in de toekomst.

6.4.

Abiotische veranderingen

Naast de veranderingen in het milieu als gevolg van menselijke activiteiten, spelen
natuurlijke veranderingen in hydrografie een belangrijke rol in de biologie en
verspreiding van de haring. In hoofdstuk 5 zijn al voorbeelden aangegeven van langetermijn veranderingen in paaiplaatsen en verspreiding van haring die kennelijk het gevolg
zijn van hydrografische veranderingen. Door zijn afhankelijkheid van waterstromingen
voor het transport van zijn larven, en ook voor de voedselproduktie in de noordelijke
Noordzee, is haring extra gevoelig voor hydrografische veranderingen.

7.

Voorjaarspaaiers in de Noordzee

In hoofdstuk 1.1 werd al vermeld dat er in de Noordzee naast het grote bestand aan
najaarspaaiers ook enkele rassen van voorjaarspaaiers bekend zijn. Deze rassen zijn over
het algemeen duidelijk te onderscheiden van de najaarspaaiers op grond van
rijpheidsstadium en otolietstructuur, en deze haring wordt niet meegeteld bij
bestandschattingen van de eigenlijke Noordzeeharing.
We kunnen 4 groepen van voorjaarspaaiers onderscheiden in de Noordzee:
a) Noorse voorjaarspaaiers (Atlanto-Scandische haring)
Deze haring heeft zijn verspreidingsgebied hoofdzakelijk in de Noorse Zee en het
aangrenzende deel van de Atlantische Oceaan tussen IJsland, Far Oer, en Jan Mayen. De
haring wordt gekenmerkt door een lange levenduur (maximaal 25 jr), en een grote
maximale lengte (38 cm). De paaiplaatsen van deze haring liggen dicht onder de Noorse
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kust tussen Bergen en Stavanger. De paaitijd valt in februari/maart. In de zomer voedt de
haring zich over een uitgestrekt gebied van de Noorse Zee en Atlantische Oceaan.
In vroeger jaren (tot aan 1965) fourageerde een belangrijk deel van de populatie in de
zomermaanden ten noorden van IJsland. Na een ingrijpende klimaatswijziging in dit
gebied in 1965 verplaatste de haring zijn voedselgebied naar het westen (Jakobsson,
1992). In de daaropvolgende jaren werd het bestand door een zeer intensieve visserij
praktisch geheel uitgeroeid, en de resterende haringen bleven verder hun hele
levenscyclus in de Noorse zone.
Dankzij ingrijpende beschermingsmaatregelen van de Noorse regering trad er vanaf
begin 90-er jaren weer een behoorlijk herstel op van het bestand (tot ongeveer 2.5
miljoen ton volwassen haring in 1995). Met de groei van het bestand nam ook de drang
van de vis toe om voedselvoorraden verder op de oceaan te benutten. Hierbij komt hij
ook in een gebied dat buiten de 200-mijls visserijzones van Noorwegen, IJsland en de Far
Oer valt, het zgn. "Smuthavet". Vanaf 1995 wordt in dit gebied door een internationale
vloot (waaronder Nederlandse schepen), een ongelimiteerde visserij op dit bestand
uitgeoefend.
Het oude patroon van overwinteren bij IJsland is echter tot op heden niet teruggekeerd.
De hele populatie verzamelt zich de laatste jaren in december in de Vestfjord in noordNoorwegen (68°00' NB), en verblijft daar gedurende minimaal 2 maanden in zeer dicht
opeengepakte toestand. Vanaf eind januari wordt dan begonnen aan de paaitrek naar
de meer zuidelijk gelegen paaigronden.
Bij de paaitrek komt de populatie gedeeltelijk in de Noordzee (ten zuiden van 62°N). In de
daaropvolgende maanden trekt de haring echter snel weg in noordelijke richting.
Exemplaren van deze populatie kunnen in de zomer sporadisch voorkomen in
haringvangsten bij de Shetland eilanden.
Hoewel deze populatie tijdens de paaitijd voor een belangrijk deel in de noordelijke
Noordzee aanwezig is, wordt hij buiten de Noordzee-TAC voor haring gehouden. De
Noren beschouwen dit bestand als exclusief Noors/Russisch eigendom, en alleen de
Noorse vloot heeft een quotum voor deze haring.
Oostzee voorjaarpaaiers
Deze haring komt wat levensduur en groeikarakteristieken betreft vrij sterk overeen met
Noordzee najaarspaaiers. De haring paait in maart/april in de zuidelijke Oostzee onder de
kust van het Duitse schiereiland Rügen. Vervolgens begint hij aan een zomermigratie via
Kattegat en Skagerrak naar de Noordzee. Hier wordt hij in de periode juni t/m september
aangetroffen in een vrij groot gebied voor de monding van het Skagerrak en verder
naar het noorden (Figuur 24). In deze periode zwemt hij gemengd met Noordzee
najaarspaaiers, waarvan hij op dat moment moeilijk is te onderscheiden. Bepaling van het
percentage voorjaarspaaiers in de vangsten gebeurd op grond van het gemiddelde
wervelaantal. Hierbij wordt aangenomen dat Noordzee najaarspaaiers een vast gemiddeld
wervelaantal hebben van 56.50, en de Oostzee najaarspaaiers van 55.80.
De zomertrek van deze populatie naar de Noordzee is pas vanaf 1985 gedocumenteerd.
Het is de vraag of er in voorgaande jaren ook sprake is geweest van een dergelijke
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migratie, omdat de haringvangsten in dit gebied in het verleden vrij redelijk bemonsterd
zijn. Mogelijk is deze migratie een nieuw (en tijdelijk) verschijnsel, samenhangend met de
toegenomen aantrekkelijkheid (voedselaanbod?) sinds 1984 van de noordoostelijke
Noordzee voor de gewone Noordzeeharing.
Een groot deel van de in Nederland verkochte Hollandse Nieuwe in de periode 1980 1993 bestond uit haring van deze populatie. In de jaren dat de haringvisserij op de
Noordzee gesloten was, vormden de vangsten in het Skagerrak een goed alternatief
voor de Nederlandse markt. Ook na de heropening van de visserij op de Noordzee in
1983 bleef de haring uit het Skagerrak de voornaamste grondstof voor de Hollandse
Nieuwe. Nederlandse handelaren prefereerden deze haring boven die uit de westelijke
Noordzee vanwege een hoger vetgehalte. Het Skagerrak (en aangrenzende deel van de
Noordzee) vormen een gebied waar de planktonproduktie in het voorjaar vroeg op gang
komt door een gunstige combinatie van

nutriënten en temperatuur, en aanvoer van

Calanus via het Noorse Diep. Vandaar dat de haring in dit gebied enkele weken eerder
het vereiste vetgehalte bereikt dan zijn soortgenoten in de westelijke Noordzee.
In 1994 en 1995 hebben Deense vissers in het voorjaar grote problemen gehad met het
vinden van voldoende haring in het Skagerrak. Mogelijk is dit een teken van
achteruitgang van de Oostzee voorjaarspaaiers.
Voor deze populatie wordt een afzonderlijke bestandschatting gemaakt, en de (op
najaarspaaiers gebaseerde) haring-TAC voor de Noordzee wordt met enkele duizenden
tonnen verhoogd in verband met de "bijvangst" van Oostzee voorjaarspaaiers.
Voorjaarspaaiers van de zuidelijke Noordzee
In de zuidelijke Noordzee komen een aantal kleine populaties voor van kust-gebonden
voorjaarspaaiers. Deze haring is relatief klein van stuk, en hij blijft zijn hele leven in de
zuidelijke Noordzee. De bekendste populaties zijn die welke paaien in de mondingen van
de Thames en Elbe. Ook in de Nederlandse Waddenzee worden in het voorjaar
incidenteel paaiende haringen aangetroffen die tot dit ras behoren.
In het verleden kende de Zuiderzee een grote populatie van deze voorjaarspaaiers. Deze
haringen trokken in maart/april vanuit de Noordzee de Zuiderzee binnen om te paaien in
de ondiepe oeverzones. De jaarlijkse vangsten in de Zuiderzee fluctueerden sterk, maar
de gemiddelde jaarlijkse vangst lag in de orde van de 50.000 ton. Na de afsluiting van de
Zuiderzee in 1934 werd er de eerste jaren nog op grote schaal kuit afgezet aan de
buitenkant van de Afsluitdijk. Dit gebeurde door haringen die tevergeefs trachten hun
oude paaigebieden te bereiken. Kennelijk kwam er van het broed in deze jaren niets
terecht, want de populatie verdween in de daaropvolgende jaren. Vergeleken met de
oude Zuiderzeeharing zijn de thans resterende populaties van onbetekenende omvang.
Schotse voorjaarspaaiers
In vroeger jaren (tot aan de Tweede Wereldoorlog) werden in de Moray Firth, Firth of
Forth en aan de Schotse westkust belangrijke populaties voorjaarspaaiers aangetroffen.
Deze haringen vertoonden een groeipatroon dat lag tussen dat van gewone
najaarspaaiers en dat van Atlanto-Scandische haring. Ook qua gemiddeld wervelaantal
zaten ze tussen deze twee rassen.
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Sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog zijn deze populaties sterk in omvang
teruggelopen of geheel verdwenen. Omtrent de oorzaak hiervan tast men nog
grotendeels in het duister. De dicht onder de kust gelegen paaiplaatsen werden
weliswaar reeds vóór de oorlog intensief bevist, maar het totaal verdwijnen van de
populaties kan niet uitsluitend aan overbevissing worden toegeschreven (Saville 1961).
Het verdwijnen van de voorjaarspaaiers was een verschijnsel dat op vele plaatsen
gelijktijdig optrad; niet alleen in de Noordzee, maar ook in de aangrenzende wateren ten
westen van Schotland en ten noorden van Ierland. Een mogelijke verklaring van de
achteruitgang van de voorjaarspaaiers is een langdurige klimaatsverandering die de
overlevingskansen van het in het voorjaar geboren broed ongunstig heeft beïnvloed.
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Figuur 1. Haring paaiplaatsen, routes van larventransport, en kinderkamers

Figuur 2. Gemiddelde verspreiding van kleine haring larven (< 10 mm, maximaal 14 dagen
oud) in de jaren 1976 - 1981.

Figuur 3. Gemiddelde verspreiding van grote haringlarven (20 - 40 mm, ca 5 maanden
oud) in februari tijdens de jaren 1985 - 1990.

Figuur 4. Gemiddelde verspreiding van bliek (1.5 -jarige haring van 15 - 18 cm) in
februari tijdens de jaren 1985 - 1990.
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Figuur 5. Gemiddelde verspreiding van 2.5 - jarige haring (22 - 23 cm) in februari tijdens
de jaren 1985 - 1990.
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Figuur 7. Posities waar Nederlandse bedrijfsschepen in 1989 haringmonsters namen t.b.v.
het RTVO-onderzoek.

Figuur 8. Posities van haringvangsten door de Nederlandse vloot in de jaren 1984 - 1993.

Figuur 9. Gemiddelde lengte van 5-jarige haring in Het Kanaal. Gegevens van Burd (1984)
aangevuld met gegevens uit de RIVO-bemonstering.
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Figuur 10. Predator-prooi relaties tussen diverse vissoorten in de Noordzee. Getallen
binnen cirkels geven biomassa van populatie weer, en de pijlen naar buiten de
commerciële vangst. Gegevens hebben betrekking op 1985. Ontleend aan
Anon. 1989.
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Figuur 11. Verdwenen haring paaiplaatsen in de Noordzee (gestippeld, met jaartal van laatst
waargenomen paai-activiteit. Situatie in 1980.

Figuur 12. Vangst aan Noordzeeharing 1960 - 94, uitgedrukt in eenheden van 1000 ton.
Grijs = volwassen haring, wit = jonge haring.
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Figuur 13. Verband tussen paaibiomassa en recruitment voor de jaren 1952-1974. Uit
Anon. 1978.

Figuur 14. Visserijsterfte Noordzeeharing 1945 - 1995, uitgedrukt als negatieve e-macht

Figuur 15. Paaipopulatie Noordzeeharing 1945 - 95, uitgedrukt in eenheden van 1000
ton. Het "minimal biologically acceptable level" wordt geschat op 800.000 ton
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Figuur 16. Recruitment Noordzeeharing van jaarklassen 1945 - 1993, uitgedrukt in
miljoenen exemplaren als 1-ringers (op 1,5 -jarige leeftijd).

Figuur 17. Indeling Noordzee en aangrenzende wateren in ICES gebieden.

Figuur 18. Jaarlijkse verspreiding van haringlarven gedurende de wintermaanden in 1977 1984. In de jaren 1977 - 1979 zijn er weinig larven die de oostelijke Noordzee
bereiken, terwijl dat in de volgende jaren wel het geval was.
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Figuur 19. Verschuiving paaigronden haring van Aberdeen Bank naar Shetlands in de
periode 1951 - 1966, geïllustreerd aan de hand van de gemiddelde verspreiding
van kleine haringlarven.
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Figuur 20. Herstel van paaigronden bij Aberdeen Bank vanaf 1983, gedemonstreerd aan de
hand van de verspreiding van haringlarven in 1972 - 1985.
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Figuur 22. Yield/recruit curve voor Noordzee haring. De getrokken curve geeft de
vangst/recruit voor verschillende evenwichtsniveaus van visserijsterfte. De
gebroken lijn geeft de corresponderende omvang van het paaibestand.
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Figuur 23. Grind afzettingen in centrale en zuidelijke Noordzee, en gebieden die volgens
ICES beschermd moeten blijven als haring paaigrond. Naar De Groot, 1979.

Figuur 24. Jaarlijkse migratie van Oostzee voorjaarspaaiers via Kattegat en Skagerrak naar de
Noordzee.

Tabel 1. TAC-overeenkomsten en werkelijke vangsten van Noordzeeharing
jaar
1980

TAC
Division
IVc, Vlld
0

vangst
Division
IVc, Vlld
43

TAC
Division
IVa,b
0

vangst
Division
IYa,b
18

TAC totaal
Noordzee

vangst totaal
Noordzee

0

61

1981

20

42

0

99

20

141

1982

72

69

0

167

72

236

1983

73

64

72

244

145

308

1984

-

46

-

272

-

318

1985

90

70

-

467

-

537

1986

74

51

500

493

574

544

1987

40

42

560

548

600

590

1988

30

52

500

646

530

698

1989

30

79

484

620

514

699

1990

30

61

385

492

415

553

1991

50

61

370

505

420

566

1992

50

74

380

475

430

549

1993

50

85

380

439

430

524

1994

50

73

390

395

440

468

