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Inleiding
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Wageningen Marine Research gevraagd
om een korte rapportage van de spieringstand in het IJsselmeer en het Markermeer op te stellen op
basis van de jaarlijkse bestandsopnamen binnen het WOT-programma.
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Methode
De spieringstand wordt uitgedrukt als een index op basis van het gemiddeld aantal spiering aangetroffen
per hectare (ha) bevist oppervlak met de verhoogde 4-m boomkor (breedte 4 m, hoogt 1 m) in de
najaarsbemonstering voor het IJsselmeer (28 stations) en Markermeer (14 stations) in oktober en
november 2021. De resultaten van deze bemonstering worden vergeleken met voorgaande jaren met de
boomkor (vanaf 2013) en grote kuil (breedte ca 7 m, tot en met 2012). Tevens worden de resultaten
gepresenteerd van bemonsteringen met de A-toomkuil (breedte 10 m, hoogte 5 m) die in het najaar van
2018, 2019 en 2021 in het IJsselmeer en Markermeer zijn uitgevoerd (Vrooman et al. 2020). Hierbij gaat
het om de bemonsteringen die ’s nachts zijn uitgevoerd.
Daarnaast wordt een korte beschouwing gegeven over de actuele spieringstand en mogelijke implicaties
van een eventuele spieringvisserij volgens het rapport “Herziening spieringadvisering” (Van der Hammen
et al. 2017) en “Voorstudie Ecologische Risicoanalyse ten behoeve van afwegingskader spieringvisserij”
(De Leeuw et al. 2019).
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Resultaten
De index van de spieringstand in het najaar van 2021 betrof 95 spiering per hectare bevist oppervlak in
het IJsselmeer en 22 spiering per hectare in het Markermeer op basis van de standaardmonitoring met
de boomkor (Tabel 1). In de A-toomkuilbemonstering werd respectievelijk 426 (IJsselmeer) en 173
(Markermeer) spiering per hectare bevist oppervlak aangetroffen. De hogere vangsten met de Atoomkuil kunnen verklaard worden doordat de hele waterkolom bevist wordt en daardoor een grotere
kans heeft pelagische spiering te vangen, terwijl de boomkor alleen de bodemlaag van de waterkolom
bevist. Bovendien wordt met de A-toomkuil ’s nachts gevist en met iets kleinere maaswijdte.
Tabel 1. Spieringindex (aantal per ha bevist oppervlak) voor de standaard najaarsbemonstering met de
boomkor, respectievelijk bemonstering met A-toomkuil uitgevoerd in 2021.
aantal/ha
aantal
aantal/ha
boomkor
stations
A-toomkuil
426
95
IJsselmeer
28
173
Markermeer
14
22

aantal
stations
75
36

De spieringstand in het najaar van 2021 is zowel in het IJsselmeer als in het Markermeer zeer laag en
behoort tot één van de laagste waarden in de tijdserie vanaf 1989 (Figuur 1). Ook in de bemonstering
met de A-toomkuil is de index laag ten opzichte van voorgaande jaren. Opvallend is dat zowel in de
boomkor- als de A-toomkuildata vanaf 2018 de spieringindex zeer laag is (boomkor) en/of sterk
afneemt (A-toomkuil) in het Markermeer.

4 van 7

Rapportnummer 21.030

Figuur 1. Spieringindex (aantal/ha bevist oppervlak) met de grote kuil (tot 2012) of 4m-boomkor (vanaf
2013) en de A-toomkuil (vanaf 2018) voor IJsselmeer (donkerblauw) en Markermeer (lichtblauw) sinds
1989. Driehoekige symbolen geven de spieringindex weer op basis van bemonsteringen met de Atoomkuil (rechter y-as).
Er is geen onderzoek verricht naar de toedracht van de lage spieringstand in 2021. De afgelopen jaren
vinden er echter omvangrijke bouwactiviteiten plaats op het Markermeer, zoals de aanleg van eilanden
(Marker Wadden), grootschalige natuurontwikkeling (Trintelzand), omvangrijke zandsuppleties in
oeverzones (Hoorn, IJburg, Almeerderstrand) en dijkverbreding (Uitdammerdijk, IJsselmeerdijk). Deze
activiteiten vinden plaats op voorheen belangrijke paaiplaatsen van spiering (Van Eerden et al 2005).
Door de vele baggerwerkzaamheden ontstaan ook op grote schaal zogenaamde baggerpluimen van slib,
die de zoöplankton productie (belangrijkste voedselbron voor spiering) zouden kunnen belemmeren (Jin,
2021). Aangezien in het IJsselmeer, waar dergelijke bouwactiviteiten veel beperkter waren en de
spieringindex voor bijvoorbeeld 2020 relatief hoog was, de spieringindex in 2021 ook zeer laag is, zullen
ook andere factoren bijgedragen hebben aan de lage spieringstand in beide meren. Mogelijk heeft het
langdurig koude voorjaar een ongunstig effect gehad op de paai en ontwikkeling van jonge spiering. Er
zijn echter geen gegevens bekend die hier enig licht op kunnen werpen.
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Advies
Er bestaat geen formeel kader voor advisering omtrent spieringvisserij. In het rapport Herziening
spieringvisserij (Van der Hammen et al. 2017) en de Voorstudie Ecologische Risicoanalyse (De Leeuw et
al. 2019) zijn overwegingen geschetst die meegenomen kunnen worden in beleidsbeslissingen. Het gaat
daarbij vooral om spiering als voedselbasis voor vogels die beschermd zijn in het kader van Natura2000
en als voedselbasis voor baars en snoekbaars en daarmee indirect op de visserij op die soorten. Het is
onduidelijk in hoeverre de (zeer) lage spieringstand beperkend zou kunnen zijn voor de toekomstige
spieringstand.
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Verantwoording
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Dit rapport is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De kwaliteit is intern getoetst door een
collega-onderzoeker en hoofd CVO.
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