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Inventarisatie visstand Naardermeer 2001

Voorwoord

Bij het onderzoek naar de visstand van het Naardermeer hebben een
aantal personen een bijdrage geleverd.
Jan Verkerke en Bart Zwiers van natuurmonumenten en Henk van der
Hammen en Gert van Ee van Provincie Noord-Holland hebben

geassisteerd bij het veldwerk.
Moeilijk leesbare schubben zijn gecontroleerd door Gerrit van Eck van
de OVB. Gerard de Laak stelde vangstformulieren ter beschikking.
Piet Hoetmer gaf veel historische informatie over het Naardermeer en
het vis(sers)leven, zodat de visinventarisaties gerichter plaats konden
vinden.
We willen al deze personen bedanken voor de prettige samenwerking

waardoor een representatief beeld van het visbestand mogelijk werd
gemaakt.

Marco Dubbeldam en Esther Peene.

30 september 2001, Colijnsplaat
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Samenvatting

Voor het Naardermeeris door verschillende partijen een herstelplan
opgesteld met daarin streefbeelden voor de korte en lange termijn. Een
van de streefbeelden is een visstand voor helder plantenrijk ondiep
water. Aanbevolen wordt om het visbestand regelmatig te bemonsteren
om de ontwikkelingen te kunnen volgen.
Het visbestand van het Naardermeer is bemonsterd met zegen en
elektrische visserij in december 2000 en metelektrische visserij, fuiken
en duikapparatuur in augustus 2001. De gebruikte
inventarisatietechnieken vullen elkaar aan zodat er een representatief
inzichtis verkregen in het visbestand van het Naardermeer.
Het Naardermeer is een gevarieerd gebied met grote stukken open water
die metelkaar zijn verbonden via tochten. Slootjes en andere kleinere
watergangen sluiten hier op aan. Het gebied laat zich onder water
omschrijven als helder, plantenrijk, ondiep water met in het algemeen
een stevige waterbodem. De Wijde Blik en omgeving wijkt qua
waterkwaliteit wat af van de rest van het Naardermeer. Het doorzicht is
met enkele decimeters een stuk minder, de bodembedekking met

waterplanten ook en de zomer van 2001 kenmerkte zich met een
blauwalgenbloei in dit gebied.
In het Naardermeerzijn 13 vissoorten aangetroffen die een
visgemeenschap vormen die karakteristiek is voor plantenrijk, helder en
ondiep water. De visgemeenschap laat zich omschrijven als een
ruisvoorn-snoek-blankvoorn gemeenschap met daarbij baars, paling,
zeelt, kolblei, vetje en bittervoorn als kenmerkende soorten. Het

soortenbestand wordt verder aangevuld met brasem, pos, kleine
modderkruiper en 10-doornige stekelbaars die schaars tot sporadisch in
het Naardermeer voorkomen.
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De brasem en blankvoornpopulatie lijkt t.o.v. 5 jaar geleden af te
nemen, ruisvoorn bittervoorn en vetje komen meer voorin vergelijking
met eerdere onderzoeken. De ruisvoornpopulatie bestaat uit meerdere
meerjarige klassen en is wat sterker geworden in vergelijking met
voorgaande onderzoeken. De palingstand is grotendeels opgebouwd uit
grote (>50 cm) paling die zich heeft gespecialiseerd als vis-eter. Samen
met snoek vormt paling qua aantal en grootte het roofvisbestand. Baars
komt voornamelijk voor als kleine vis (<15 cm) en fourageert daardoor
vooral op plankton en makrofauna. Baars komt algemeen voor en
concurreert in het heldere plantenrijke water effektief op voedsel met
witvis. De presentie en populatieopbouw van de andere vissoorten is
niet veel veranderd. De groei van vooral brasem is langzaam, de groei
van de andere soorten is normaal te noemen. De conditie van
blankvoorn en ook ruisvoorn is vrij mager, de andere soorten vertonen
een normale conditie. De conditie van paling is bovengemiddeld.
Erlijkt zich een kleine verschuiving in het visbestand voor te doen
vanuit het Groote Meer richting de Wijde Blik. Aan de zuid-oost kant
van de spoorlijn komt meer blankvoorn voor die ook iets groter lijkt dan
even oude blankvoorns aan de andere kant van de spoorlijn. Ook lijkt
hier minder ruisvoorn voor te komen. De visstand en het
onderwatermilieu vertonen hier meer kenmerken van een snoekblankvoorngemeenschap dan van de ruisvoorn-snoek-blankvoorn
gemeenschap elders in het Naardermeer. Wellicht dat de beoogde
verbetering van de waterkwaliteit in de Wijde Blik hierin verandering
kan brengen. Het ontbreken van oorspronkelijk uitheemse maar
ingeburgerde soorten als snoekbaars en karperis daarnaast een gunstig
teken.
Het visbestand van het Naardermeer kenmerkt zich verder door de
aanwezigheid van relatief veel kleine vissen (< 15 cm). De predatiedruk
door snoek en paling wordt vrij hoog ingeschat waarbij het
voedselaanbod voor jonge witvis beperkt aanwezig/beschikbaarlijkt te
zijn. Het ontbreken van tussenliggende jaarklassen bij verschillende
vissoorten kan hiervan een gevolg zijn. De biomassa aan vis komt op
grofweg 50 kg/ha, wat vrij laag is voor een plantenrijk en helder water.
Gezien de opbouw en omvang van het visbestand, de predatiedruk en
een beperkt voedselaanbod voor kleine vislijkt de visstand van het
Naardermeerredelijk in evenwicht (te komen) met het huidige biotoop .
Het visbestand van de Hilversumse Bovenmeent als voedselbron voor
de lepelaar wordt momenteel onwaarschijnlijk geacht. Op open water
komt in deze ondergelopen polder weinig vis voor. De meeste vis is te
vinden in de aangrenzende diepere slootjes en daardoor waarschijnlijk
niet beschikbaar voor de lepelaar. Wel komt op de ondiepe open
stukken vrij veel makrofauna voor, maar weinig kreeftachtigen zoals
(aas)garnalen die als alternatieve voedselbron kunnen dienen. Het
voedselaanbod voor de lepelaar wordt dan ook laag ingeschat.
Waarnemingen aan al dan niet fouragerende lepelaars kunnen dit
wellicht bevestigen.
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1. Inleiding

Voor het Naardermeeris door verschillende partijen een herstelplan
opgesteld met daarin streefbeelden voor de korte en lange termijn. Om
deze streefbeelden te kunnen valideren zijn verschillende
monitoringsprogramma’s opgesteld om de beheersmaatregelen te
kunnen toetsen.
In de afgelopen 10 jaar is de waterkwaliteit verbeterd, ontwikkelde zich
een kwalitatief goede fytoplanktongemeenschap, ontstonden er weer
uitgestrekte waterplantenvegetaties en een rijke gemeenschap aan
makrofauna. Uiteindelijk zal zich dit naar verwachting ook vertalen in
de samenstelling van de visstand van het Naardermeer.
In 199%lijkt de visstand op weg naar een visgemeenschap voor
stilstaand, ondiep plantenrijk water. Zo’n 60% van het aantal mogelijk
te verwachten soorten in dit watertype was toen aangetroffen. In 2001 is
de visstand wederom geinventariseerd, met als doel een goed inzicht te
krijgen in de huidige omvang, opbouw en conditie van het
soortenbestand.
Tevens is de Hilversumse Bovenmeent geinventariseerd met als doel
een beeld te krijgen van de voedselbeschikbaarheid aan kleine vis voor
de lepelaar.
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2. Methode

2.1 Inventarisatietechnieken
Het visonderzoek is opgesplitst in 3 delen: de wintervisserij met zegen
en elektrisch visapparaat, de zomervisserij met fuiken, elektrisch
visapparaat en aanvullend met groot schepnet en visuele waarneming
onder water. Als derde onderdeel is een inventarisatie uitgevoerd van
het visbestand van de Hilversumse Bovenmeent met groot schepnet.
Bij de winter- en zomervisserij is samengewerkt met visserijbedrijf De
Googh van Krijn Hoetmer voor de visserij met zegen en elektrisch
visapparaat. Piet Hoetmer assisteerde bij de wintervisserij met raad en
daad waar zich waarschijnlijk de visconcentraties bevonden.
Afhankelijk van het te bevissen water is gewerkt met een kleinere (150
m lang, 2,3m hoog, maaswijdte 22-26 mm) en grotere zegen (175 m en
5m hoog, 34-42 mm). Het te bevissen oppervlak varieerde enigszins per
zegentrek, afhankelijk van het al dan niet langer open doortrekken
voordat de zegen rond werd getrokken. Per zegentrek werd gemiddeld
ongeveer 1 ha afgevist op open water. De totale oppervlakte die met
zegens is bevist komt neer op ca. 10,5 ha. Aanvullend zijn nog enkele
trekken uitgevoerd met een zegen van 25m in de Binnenzij.
Het elektrisch vissen heeft zich in de winterperiode voornamelijk
geconcentreerd in de verschillende tochten, ’s zomers zijn de elektrische
inventarisaties over de gehele Naardermeer verspreid. In de
zomerperiode is ook passief geinventariseerd met fuiken, 80-100 cm
hoog en uitgerust met een vleugel van 5-10 m. Gedurende een week zijn
met 8 fuiken zo veel mogelijk watertypen geinventariseerd, waarbij de
fuiken om de 2-3 dagen zijn gelicht en eventueel zijn verplaatst. Als
aanvulling op de dagwaarnemingen zijn na zonsondergang drie visuele
inventarisaties verricht met duikapparatuur. Gedurende een uur per duik
werd onder water de aanwezige visfauna geturfd.
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In bijlage 1 zijn de verschillende visserijen in kaart weergegeven.

2.2 Vangst- en gegevensverwerking
Van de gevangen vis is de lengte bepaald in centimeters, waarbij bijv.
10.5-11.4 cm als lengte 11 cm is aangehouden. Verspreid over de lengte
range zijn in de winterperiode ook gewichten bepaald en van algemeen
voorkomende vissoorten schubben genomen.
Het visbestand van het Naardermeer wordt vervolgensinzichtelijk
gemaakt met eenrelatief voorkomen per soort (sporadisch, schaars,
frequent, algemeen of dominant) volgens de Nie (1996). Indien een
vissoort meer dan 50% van het aantal gevangen vissen uitmaakt, is deze

soort dominant. Indien 10-50% van de vangst door 1 soort wordt
vetegenwoordigd, is deze soort algemeen, frequent is goed voor 3-10%,
schaars 1-3% en sporadisch minder dan 1% van het aantal gevangen
vissen. De ondergrenzen van 10, 3 en 1% worden evenredig verlaagd
met de logaritme van het aantal vissen (indien meer dan 100 vissen zijn
gevangen).
Na de presentiebeoordeling komt een lengte-frequentieverdeling per
vissoort waarbij duidelijk wordt bij welke lengtes zich klassen/cohorten
voordoen. Deze groepen vis van ongeveergelijke lengte zijn door het
lezen van schubben op leeftijd te schatten waardoor de verschillende
jaarklassen zichtbaar worden. Door de lengte van deze jaarklassen te
vergelijken met lengtenormen voor gemiddelde groei in Nederland kan
de groei beoordeeld worden als (zeer) langzaam, gemiddeld of snel.
Door de lengte te vergelijken met het gewicht van de vis is het mogelijk
een uitspraak te doen over de conditie van deze vissoort, m.a.w. ligt
deze binnen een normzone voor een gemiddelde conditie of daarbuiten.
Bij de zegentrekken kan een globale schatting gegeven worden van het
aantal stuks en kg/ha, voor wat betreft snoek en brasem. Als
vangstefficientie bij de zegen wordt 70% aangehouden. De vangsten bij
de elektrische visserij worden omgerekend naar aantal/km oever. De
vangstefficientie bij de elektrische visserij is op 50% geschat. Deze
efficientieszijn in de uiteindelijke dichtheden al verrekend.
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3. Resultaten

3.1 Soortensamenstelling
In het Naardermeer zijn 13 vissoorten aangetroffen. Bij de winter- en
zomer visserij zijn resp. 5382 en 4841 vissen gevangen. De grenzen van
de presentieklassen zijn afhankelijk van het totaal aantal gevangen
vissen per periode. De logaritme van deze aantallen bedraagt 3,7 voor
beide seizoenen, zodat de presentieklassen gelijkwaardige grenzen
vertonen.

De presentie-indeling is dan als volgt: dominant (> 50% van het aantal
vissen), algemeen (5,5-50%), frequent (1,7-5,4%), schaars (0,6-1,6%)
en sporadisch (tot en met 0,5%).
Bijlage 2 geeft een overzicht van de aantallen en lengte-range per soort
en een indeling naar presentie, uitgeplitst voor de winter, zomer en

gehele onderzoeksperiode. Onderstaande grafieken geven de relatieve
soortensamenstelling weer, uitgesplitst naar seizoen en
inventarisatietechniek.
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Samenstelling visvangst winter 2000-2001 Naardermeer
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In de winterperiode warenbaars, blankvoorn en ruisvoorn algemeen
aanwezig, snoek en kolblei komen frequent voor. Paling, vetje en
brasem zijn schaars, terwijl zeelt, pos en 10-doornige stekelbaars
sporadisch zijn gevangen.
Qua biomassa liggen de verhoudingen anders daar de algemene
wintersoorten veelal bestaan uit kleine vissen. Snoek en brasem
domineren, zoals in onderstaande grafiek is te zien. De brasempopulatie
bestaat voornamelijk uit grote volwassen exemplaren en ook de grotere
snoeken bepalen een aanzienlijk deel van de biomassa.
Biomassaverdeling van de gevangenvis, winter 2001
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De wintervisserij geeft een beeld van de vissamenstelling waarbij de vis
zich concentreert in zogenaamde winterconcentraties. Meestal vormen
de wat diepere en beschutte gedeelten goede refugia, in het
Naardermeer zijn dit vooral de tochten. Na het paaiseizoen verspreidt de
vis zich in de regel over het gehele gebied om op te groeien en reserves
te vormen voor de winter. Het seizoen van bemonsteren heeft dan ook
invloed op de samenstelling en hoeveelheid van de visvangst.
’s Zomers blijkt de vis verspreid over de gehele Naardermeer voorte
komen, zowel in de tochten als op open water is de vis min of meer
gelijkmatig aanwezig. De meeste vis is daarbij te vinden nabij de
oevers. Op open water huist weinig vis, ook in en langs de
waterlelievelden zijn weinig vissen aangetroffen.
Onderstaande grafiek geeft de resultaten van de zomervisserij weer.
Samenstelling visvangst zomer 2001 Naardermeer
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Algemeen voorkomendesoorten in de zomerzijn baars, blankvoorn,
ruisvoorn, paling en bittervoorn. Snoek, zeelt en vetje zijn frequent
voorkomendevissen. Pos en kleine modderkruiper zijn schaars, kolblei,

brasem en 10-doornige stekelbaars komen sporadisch voor.
In de zomerperiode was een flinke klasse 0+ aanwezig die moeilijk te
determineren bleek. Het betrof brasem/kolblei waarbij aan de hand van
schubbenboven dezijlijn meestal geen duidelijk onderscheid te zien
wasof het dan wel brasem of kolblei betrof. Een aanzienlijk deel betreft
waarschijnlijk een hybride van brasem/kolblei. Deze visjes van ca. 5
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cm. zijn wat betreft schubben boven de zijlijn meestal te benoemen als
kolblei, terwijl de bek meestal uitstulpbaar is en de stand van de ogen
(nog) geen onderscheid mogelijk maakt. De vinnen en het gehele
voorkomen zijn meestal grijs. Het betreft mogelijk een kruising tussen
kolblei en brasem, een hybride vorm die overigens vaak voorkomt en

als onvruchtbaar wordt beschouwd. Deze 0+ is apart opgenomen in de
gegevensverwerking.
Metfuikenzijn vrijwel uitsluitend grote paling (50-88 cm) en grote
zeelt (40-53 cm) gevangen, aangevuld met pos, kolblei, blankvoorn,
(grotere) ruisvoorn, grote brasem, baars en snoek. Het inventariseren
met fuiken geeft, i.t.t. de elektrische visserij, een beeld van de
aanwezigheid van vooral grotere vissen en vissen die zich vooral op de
bodem bevinden zoals bijv. pos.
Bij de duikinventarisaties komt weer een ander beeld naar voren, zoals
onderstaande grafiek aangeeft. Het onderwaterzicht bedroeg ongeveer
1,5 meter, wat voor de Naardermeer niet veel is in de zomerperiode.
Verdeling waargenomen vissoorten tijdens duikinventarisaties
Kleine Modderkruiper
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’s Nachtsis de vis verspreid aanwezig en bevindt zich meestal op de
bodem. In de hoofdtocht/Groote Meer, Kolkje en Vak 18 blijkt de vis ’s
nachts zowel langs de oever als in de diepere delen van de tocht en op
de open stukken van het water voor te komen. Onder de
waterlelievelden is nauwelijks vis aanwezig. Opvallend is dat pos en
modderkruiper veel gezien worden, i.t.t. bij de andere
inventarisatietechnieken. Het zijn bodemvissen die, of door de mazen
van de fuik heengaan (zoals modderkruipers) of niet uit de plantengroei
komen bij de elektrische visserij. De helft van de waarnemingen aan pos
en modderkruipers zijn van de duikinventarisaties afkomstig, waarbij
(in vergelijking met de elektrische visserij) een relatief klein
bodemoppervlak is afgezocht. De presentie van pos en kleine
modderkruiper wordt dan ook onderschat. De onder water
waargenomen palingen waren grote, zware exemplaren die zich
ingegraven hadden in de modder, er zijn geen vrijzwemmende
exemplaren waargenomen. De waargenomen witvissen betroffen
meestal 1+ exemplaren.
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Indien geen onderscheid gemaakt wordt naar de selectiviteit van de
toegepaste inventarisatiechnieken, vangbaarheid van vissen gedurende
het seizoen en plaatselijke omstandigheden, maar alleen op totaal aantal
gevangen vissen een presentieindeling wordt gemaakt dan ziet het
visbestand 2001 van het Naardermeer er als volgt uit:
Algemeen:

bittervoorn, baars, blankvoorn, ruisvoorn en
0+brasem/kolblei

Frequent:

paling, vetje, snoek en kolblei

Schaars

zeelt, pos, brasem

Sporadisch:

kleine modderkruiper en 10-doornige stekelbaars

In de discussie wordt deze indeling verder behandeld.
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3.2 Snoek
Snoek komt het gehele jaar frequent voor, zowel op open water als in de
tochten komen snoeken voor tot zo’n 80 cm. Grotere exemplaren
bevinden zich meer op open water.
Onderstaande lengtefrequenties in winter en zomer geven aan dat de
meest voorkomende klasse vooral O* (tot zo’n 30 cm) betreft.
Meerjarige snoek lijkt in min of meer gelijkmatig aanwezig in redelijke
aantallen. De in het verleden uitgevoerde beheersvisserij heeft wellicht
nog invloed op de huidige lengte frequentieverdeling
Lengte-frequentie Snoek winter 2001 Naardermeer
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De groei van de Oklasse is goed, gezien de gemiddelde lengte in de
zomer van 15-20 cm tot zo’n 20-30 cm in de winter. De winterpopulatie
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laat 2 toppen zien, één bij 40-50, en één bij 60-70 cm, vissen uit deze
groepen zijn resp. circa jaar oud. De snoeken groter dan een meter
zijn 10-12 jaar oud. De groei van snoek is nogal variabel en kan sterk
verschillen per individu en per water. Er zijn dan ook geen groeinormen
voorhanden.
De visconditie staat in de onderstaandegrafiek, waarbij de lengte is
uitgezet tegen het gewicht van de vis. De grijze lijnen geven de
zogenaamde normzone weer, waarbinnen de conditie van de vis als
normaal (d.w.z. als gemiddeld voor nederlandse wateren) beschouwd
wordt. Indien de gewichten boven de bovenste lijn komen is de conditie
goed te noemen, komen de gewichten onder de onderstelijn dan is de
vis als mager te beoordelen.

12000
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Delengte-gewichtverhoudingen van bijna alle gevangen snoekenliggen
binnen de normzone die door de OVB is opgesteld voor een landelijk
gemiddelde conditie. D.w.z. de conditie is normaal voor de lengte van
de vis over de gehele lengterange. De 2 grote snoeken verkeren in een
goede conditie.
By de zegenvangsten is een dichtheid gevonden van gemiddeld ca. 6,2
snoek/ha en 9,3 kg snoek/ha aan biomassa op open water.
By de elektrische visserij zijn voor de winter en zomerperioderesp. 78
en 20 snoeken per km oever gevonden. De hogere dichtheid in de
winter is waarschijnlijk een gevolg van de aanwezige
winterconcentraties witvis in de tochten waar de snoek op predeert
(snoeken groeien het gehele jaar door).
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3.3 Baars
Baars komt algemeen en verspreid voor in het Naardermeer, met een

lengte tot zo’n 30 cm.

Foto:

een 1-jarig baarsje op de bodem van Vak 18.
Onderstaande lengte-frequentieverdelingen laten zien dat de populatie

afgelopen winter vooral bestaat uit 0° en in de zomer vooral uit 0* en 1jarige baars. De 0° van 2000 groeide van 6-7 cm uit naar 10-11 cm in de
zomer. De groei van deze jonge baars uit beide jaarklassen is
gemiddeld.
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Lengte-frequentie winter 2001 Baars
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Boven de 10 cm overlappen de verschillende toppen elkaar. Baarzen
van 12-13 cm zijn meestal3 jaar, baarzen van 15-16 cm 4 en van 17-20
cm zo’n 5-6 jaar oud. Baarzen boven de 20 cm zijn nog ouder. Baarzen
ouder dan 3 jaar vertonen een normale groei in het Naardermeer. Bij de
jongere baarzenlijkt de groei wat minder gezien de overlappende

toppen van de 1° en 2° baars.
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De conditie van baars met een lengte tot zo’n 18 cm is normaal voor
nederlandse wateren, bij de grotere baarzen lijkt de conditie wat
variabel. De lengte-gewicht verhouding met bijbehorende normzoneis

in onderstaande grafiek af te lezen.
Gem. gewicht/lengte Baars
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Baars komtin de winter en zomerperiode met resp. 624 en 129 stuks
per km oevervoor. Net als bij de snoek migreert (kleine) baars in de
winter kennelijk mee met de winterconcentraties.
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3.4 Paling
Paling komt frequent voor en is vooral te vinden langs de oevers. De
palingpopulatie bestaat vooral uit grotere exemplaren van 50-88 cm,
zoals op te maken is uit onderstaande lengte-frequenties.
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Kleinere) paling komt weinig voor. Zowel in de winter, als in de zomer
is de verdeling min of meer gelijk met het zwaartepunttussen de 50 en
60 cm. De zwaardere paling zijn vooral met fuiken gevangen, wellicht
doordat deze zware paling meestal in dieper water in de modderbodem
zit (zoals bij de duikinventarisaties is waargenomen) en daardoor met
elektrisch vissen moeilijker is te vangen.
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Gem. gewicht/lengte paling
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Deconditie van de paling is goed te noemen, over de gehele
lengterange liggen de meeste gemiddelde gewichten boven de
normzone. Paling komt in winter en zomerperiode voor metresp. 35-37
exemplaren per km oeverenlijkt daarmee over het gehele jaar
gelijkelijk over het Naardermeerverspreid.

3.5 Ruisvoorn
Deruisvoorn komt algemeenverspreid voorin het Naardermeer.
Onderstaande foto toont en prachtexemplaar van 36 cm.

Foto 2.
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Ruisvoorn wordt ook wel‘rode rijder’ genoemd. Dit exemplaar met een lengte
van 36 cm is gevangen in het Grootte Meerenis ouder dan 10 jaar.
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De winterconcentraties bevonden zich o.a. in de tochtbij de Visserij, in

de Wijde Blik nabij de Welsloot en in het Heilige der Heiligen.
Ruisvoorn lijkt zich ’s winters op te houden op specifieke plaatsen.
’s Zomers komt ruisvoorn wijdverpreid voor, vooral bij oevers met
rietkragen.
Lengte frequentie Ruisvoorn winter 2001
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Lengte-frequentie Ruisvoorn zomer 2001
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De populatie ruisvoorn bestaat vooral uit jonge vissen van 0” tot 2 jaar.
De 0” van afgelopen winter was 5-7 cm en groeide in de zomeruit tot 911 cm. De 1-jarige wintervissen waren gemiddeld 9-11 cm. De groei
van deze twee jaarklassen is gemiddeld.
Ruisvoorns van 13-16 cm zijn meestal 3 jaar De wintertop van 16-18
cm betrof vooral4-jarige vissen. Vissen boven de 20 cm zijn allen
ouder dan 5 jaar. De groei van 3-jarige ruisvoorn is gemiddeld enlijkt
bij hogere leeftijd wat af te nemen.
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Gem. gewicht/lengte Ruisvoorn
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De lengte-gewichtverhouding van ruisvoorn tot 15 cm is gemiddeld,
ruisvoorn groter dan 15 cm heeft een wat magere conditie.
Ruisvoorn komt in de winter en zomerperiode voor metresp. 705 en 61
vissen per km oever. De hoge waarde in de winter wordt veroorzaakt
door de winterconcentratie vis in de verschillende tochten.

3.6 Blankvoorn
Net als ruisvoorn komt ook de blankvoorn algemeen voor, met een

lengte tot zo’n 20 cm. Vrijwel alle blankvoorn is gevangen met de
elektrische visserij, angevuld met fuikvangsten in de zomer. De
winterconcentraties zijn o.a. gevonden op het Groote Meer nabij de
eendenkooi, in de Martelaarsgracht en ook wel in de Wijde Blik, nabij
de Welsloot. In de zomerperiode lijkt blankvoorn in de Wijde Blik in
hogere dichtheden voor te komen dan elders in de Naardermeer.
Gemidddeld is blankvoorn in dit water groter van formaat dan de
gelijktijdig gevangen ruisvoorn. De groeisnelheid van beide vissen is
vrijwel gelijk onder normale omstandigheden. Wellicht een aanwijzing
dat blankvoorn zich wat meer thuisvoelt in de Wijde Blik dan
ruisvoorn. Ook het watertypelijkt meer geschikt voor blankvoorn: open
water met minder begroeiing, vrij troebel en met een bloei van
blauwwieren.
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Lengte frequentie Blankvoorn winter 2001
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Lengte-frequentie Blankvoorn zomer 2001
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De blankvoornpopulatie betreft in de winter flinke aantallen 0’ en 1
jarige vis, resp. met toppen bij 5-7 en 9-11 cm. Wintervissen van 12-14
cm zijn 3 jaar oud. De jongste cohorten zijn in de zomer uitgegroeid
naar resp. 9-11 en 12-14 cm. De zomertop van 12-15 cm bestaat uit 2

jaarklassen, een aanwijzing dat de groei bij deze vissen wat lager is. De
groei van de eerste 3 jaarklassen blankvoorn is gemiddeld tot iets aan de
lage kant te noemen. Wintervissen van 15-18 cm zijn meestal 4 jaar
oud, bij 20 cm en groterzijn ze ouder dan 5 jaar. Ook deze jaarklassen
vertonen een gemiddelde tot iets vertraagde groei.
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De lengte-gewicht verhouding staat in onderstaande grafiek
Gem. gewicht/lengte Blankvoorn
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De gemiddelde conditie van blankvoorn ligt meestal onder de normzone
van het nederlands gemiddelde. De blankvoorn in de Naardermeer kan
zodoendeals mager beoordeeld worden.
Blankvoorn komt in de winter en zomerperiode voor metresp. 1323 en
46 vissen per km oever. Het verschil in dichtheid zit weer in de
winterconcentratie vissen in de tochten.

3.7 Brasem
Brasem komt schaars voor in de Naardermeer. In de winterperiodeis
brasem vooral gevangen met de zegen, waarbij af en toe een school
grote vissen werd gevangenzoals in de Binnenzij, 40-morgen en Wijde
Blik. Scholen grote brasem zwemmenverspreid rond en zijn over de
gehele Naardermeerverspreid. Af en toe werden deze waargenomen,
terwijl ze soms ook voor de zegen en elketrische visserij uitzwommen.
Onderstaande lengte frequentieverdeling laat zien dat de
brasempopulatie vooral bestaat uit grote vissen van 45-55 cm,terwijl de
jongste jaarklassen amper vertegenwoordigd zijn. Het ontbreken van
tussenliggende jaarklassen geeft aan dat deze waarschijnlijk
weggevreten zijn.
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Lengte frequentie Brasem winter 2001
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Winterbrasem van 5-6 cm vormt de O+, brasem van 10-11 cm is 1 jaar
oud. Brasems van rond de 40 cm zijn meestal 10-12 jaar, brasem van

ronde de 50 cm zijn meestal ouder dan 15. De groei van de jongste
jaarklassen brasem is (zeer) langzaam, de groei van grotere brasem is
langzaam.
Gem gewicht/lengte Brasem
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De conditie van de grotere brasem ligt meestal binnen de ovb-norm en
is zodoende normaal te noemen.
Bij de zegenvangsten is een dichtheid gevonden van gemiddeld ca. 7,2
vissen/ ha en 12.1 kg/ha aan biomassa op open water
In de zomerperiode zijn verder veel jonge O° vissen gevangen met
kenmerken van brasem/kolblei. Een aanzienlijk deel betreft
waarschijnlijk een hybride tussen deze twee soorten. Het aantal
overtreft het aantal gevangen O+ van ruis- en blankvoorn en is qua
aantal een algemene vissoort.
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3.8 Kolblei
Kolblei komt frequent voor in de Naardermeer met een lengte tot 20
cm. ’s Winters bevindt kolblei zich bij de winterconcentraties terwijl ’s
zomers de vissen overal in de Naardermeer zijn te vinden.
Onderstaande lengte-frequenties laten zien dat de populatie kolblei in de

afgelopen winter vooral uit O° en 1-jarige vis bestond, die afgelopen
zomervrijwel lijkt verdwenen cq weggevreten. Wel moet opgemerkt
worden dat tijdens de duikinventarisaties vrijwel alleen meerjarige
kolblei is waargenomen, mogelijk dat de elektrische visserij in de zomer
een onderschatting geeft van het aantal kolblei in plantenrijk water. Wel
zwemmen er aanzienlijke aantallen 0” wat waarschijnlijk vooral een
hybride met brasem betreft. Deze 0’ is niet in de grafiek opgenomen.
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3.9 Zeelt
Zeelt komt schaars voorin het Naardermeer op basis van het totaal
aantal gevangen vis. Bij de zomervisserij komt zeelt echterfrequent
voor, mogelijk dat de vangbaarheid van zeelt in de winterperiode een
rol speelt. In de zomerperiode zijn vooral de grote zeelten in fuiken
gevangen, kleine exemplaren vooral elektrisch.
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Dezeeltpopulatie bestaat uit een oude generatie vissen met een lengte
van gemiddeld rond de 50 cm. Dezevissen zijn allen ouder dan 10 jaar
en zorgen blijkbaar voor de nakomelingen daar de tussenliggende
cohorten vrijwel ontbreken. Op dit moment komen 3 jonge jaarklassen
voor, waarbij de 2 a 3-jarige vis de sterkste klasse vormt.
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3.10 Bittervoorn
In het Naardermeer komt de bittervoorn plaatselijk zeer algemeen voor.
In de Wijde Blik nabij de Welsloot huist een grote populatie bittervoorn
getuige de vangst van vele honderden exemplaren, terwijl het visje in de
rest van de Naardermeer schaars is te noemen. Het voorkomen hangt
o.a. samen met de aanwezigheid van vooral zwanemossels, zie foto.

Foto 3.

Een ingegraven zwanemossel in de modderbodem van Vak 18. Duidelijk te
zien zijn de getande instroomopening en de ovale uitstroomopening. De
filtratiesnelheid bedraagt enkele liters per uur.

Deze mosselen zijn algemeen verspreid in het Naardermeer aanwezig

(duikinventarisaties) terwijl het zwaartepunt van de populatie
bittervoorn zich in de Wijde Blik lijkt te bevinden. Blijkbaar zijn de

omstandigheiden hier specifieker dan elders in het Naardermeer.
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Lengte-frequentie Bittervoorn zomer 2001
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Delengte-frequentieverdeling geeft aan dat er verschillende jaarklassen
bittervoorn aanwezig zijn. Wintervissen van 5 cm zijn in de zomer
kennelijk 1 cm gegroeid. Ook is een duidelijke aanwaste zien zodat er
van een stabiele populatieopbouw gesproken mag worden.
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3.11 Pos
Pos komt schaars voor in de Naardermeer met een lengte tot 12 cm.
Opvallend is dat pos vrijwel uitsluitend is gevangen met de zegen en
fuiken en waargenomen is tijdens de duikinventarisaties. Waarschijnlijk
komt dit doordat dit visje zich vooral op de bodem en tussen de
waterplanten bevindt en zodoende minder goed vangbaar is met de
elektrische visserij. De presentie van pos wordt daarmee onderschat.

Tijdens de duiken is pos op alle lokaties waargenomen en is op basis
van het aantal waargenomen vissen onder water (9%) wellichtfrequent
te noemen voor de gehele Naardermeer.
Lengte-frequentie Pos winter 2001
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De lengte-frequentie verdeling laat een vrij normale opbouw zien.
Posjes van 6-8 cm in de afgelopen winter (0°/1°) zijn in de zomer
uitgegroeid tot 9-11 cm,terwijl er ook sprake is van aanwas.
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3.12 Vetje
Vetjes zijn kleine visjes en komen vaak voor in scholen van
verschillende soorten kleine vis, veelal 0”. In het Naardermeeris hun
voorkomen frequent te noemen gedurende het jaar.
Lengtefrequentie Vetje winter 2001
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Delengte-frequentie laat een winterpopulatie zien met eentop bij 5 cm,
terwijl de zomerpopulatie bestaat uit visjes met een top bij 4 cm.
Waarschijnlijk wordt de populatie behoorlijk gepredeerd, maar houdt
zich welin stand gezien het frequente voorkomen.
Vetjes komen in de winter en zomerperiode voor met resp. 23 en 26
vissen per km oever. Er lijkt sprake van een behoorlijke
zomerpopulatie, daar vetjes gedurende de winter andere scholen witvis
opzoekenen zich daarmee concentreren, waardoor het wintergetal naar
verwachting hoger zou moeten zijn.
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3.13 Kleine Modderkruiper
De kleine modderkruiper is alleen in de zomerperiode gevangen en
komt in dit seizoen schaars voor op basis van het totaal aantal gevangen
vis. Tijdens de duikinventarisaties zijn de kleine modderkruipers echter
overal gelijkmatig verspreid waargenomen. Op basis van het aantal
onder water waargenomen vissen (18 van de 214) komt de kleine
modderkruiper frequent voor. Het karakteristieke visje is over het
gehele Naardermeer verspreid gevangen in kleine aantallen met alle
gebruikte inventarisatietechnieken.

Foto 4.

De kleine modderkruiper is uitstekend aangepast aan het bodemleven en is in
staat zich in een oogwenk in te graven dankzij zijn smalle en spits uitlopende
snuit.
De presentie van de kleine modderkruiper wordt dan ook onderschat, de

werkelijke presentie is waarschijnlijk frequent. De lengte-frequentie
verdeling laat zien dat de gevangen modderkruipers tussen de 5 en 10
em groot zijn. Modderkruipers kleiner dan 5 cm zijn slecht te vangen
daar ze zeer snel door de mazen van het net kunnen glippen. Meestal

zijn dit 0+/1’ exemplaren.
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3.14 10-doornige stekelbaars
De 10-doornige stekelbaars komt sporadisch voorin het Naardermeer.
Zowel in de winter als in de zomerzijn slechts enkele exemplaren
gevangen van 3 cm. Alle stekelbaarzen zijn gevangen in wateren rond
de Wijde Blik.
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3.15 Het soortenbestand van de Hilversumse
Bovenmeent.
De Hilversumse Bovenmeentis geinventariseerd met groot schepnet
(gebbe). Met deze inventarisatietechniek kan het soortenbestand aan
kleine vis zichtbaar gemaakt worden.
In deze polder zijn 10 vissoorten aangetroffen, totaal zijn 337 vissen
gevangen. Onderstaande grafiek geeft de relatieve soortensamenstelling

weer.
Samenstelling visvangst Hilversumse Bovenmeent
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De soortensamenstelling vertoont gelijkenis met die van het
Naardermeer en ook de verdeling van de soorten komt aardig overeen.
Baars, ruisvoorn, blankvoorn en kleine modderkruiper komen algemeen

voor. Vrijwel alle vissen waren niet groter dan 12 cm, uitgezonderd
enkele baarzen, het snoekje en een zeelt.

Onderstaande lengte-frequentieverdelingen geven en beeld van het
bestand aan kleine vis.
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Aantal

Lengte frequentie Baars

1
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7

9

11
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25 |

lengte in cm

Lengte frequentie Blankvoorn

Aantal

|

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Lengte in cm

Aantal

Lengte frequentie Ruisvoorn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Lengte in cm

Lengte frequentie Kleine Modderkruiper

Aantal

on

14
12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Lengte in cm
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Resultaten

Aan de zuidzijde zijn vrijwel alle vissen gevangen in slootjes. Op de
open stukken water was nauwelijks vis aanwezig. De noordzijde van de
polder bevat meer vis, ook op de open stukken. Op open water is vooral
baars, ruisvoorn en blankvoorn gevangen, met aan de waterkant kleine
modderkruiper en 10-doornige stekelbaars. De overige vissen bevonden
zich in de aangrenzende slootjes, die meestal ook dieper en meer
begroeid waren. Op de open stukken kwam alleen watergentiaan voor,
en wel daar waar oude sloten liepen. Deze oude slotenzijn tevens
volgelopen met zachte modder. Het open water wordt door de vissen
kennelijk minder geprefereerd dan de aangrenzende begroeide slootjes.
Het aanbod in de vorm van makrofauna op open water is wel aanwezig.
Aan beide zijden van de polder komt makrofauna algemeen voor.
Bijlage 3 geeft een indicatie van de voorkomende soorten.
Desoortenlijst geeft aan dat een alternatieve voedselbron in de vorm
van kreeftachtigen weinig aanwezig is. Lepelaars fourageren naast
kleine vis ook wel op (aas)garnalen. Deze soorten zijn echter niet
aangetroffen.
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4. Discussie

4.1 Selektiviteit van de inventarisatietechnieken
Doorhet gebruik van verschillende inventarisatietechnieken wordt het
visbestand minder selektief bemonsterd. Voor het Naardermeerzijn een
aantal technieken gebruikt: de zegen in de winterperiode op open water,
de elektrische visserij in de tochten en langs de oevers, fuiken voor de
inventarisatie op open water in de zomer en aanvullend
onderwaterwaarnemingen na zonsondergang. Ook de gebbeis nog
gebruikt, maar in het Naardermeer wordt in de zomer weinig vis

gevangen met het schepnet.
Met de zegenis vooral (grote) snoek en (grote) brasem gevangen, met
de elektrische visserij wordt in zomer en winter de meeste vis gevangen,
meestal van kleine(re) afmeting. Met de fuiken zijn vooral grote vissen
gevangen (zeelt en paling) en tevens pos die met de andere technieken
minder aantoonbaar zijn. De duikinventarisaties geven een goed inzicht
in het voorkomen van kleine bodemgebondenvis, zoals kleine
modderkruiper, kolblei en pos.
Indien rekening wordt gehouden metde selektiviteit van de
verschillende technieken, de vangbaarheid van bijvoorbeeld zeelt
gedurendehet seizoen en plaatselijke omstandigheden in het
Naardermeer dan zijn een paar soorten qua presentie onderschat en
horen wellicht in een hogere presentieklasse thuis.
Zeelt is ’s zomers frequent aanwezig. Kleine modderkruiper en pos zijn
schaars aanwezig maar waarschijnlijk frequent voorkomend.Indien hier
rekening mee wordt gehoudenontstaat een vrij representatief beeld van
het huidige visbestand.
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4.2 Het visbestand van het Naardermeer
Het Naardermeer is een kenmerkend gebied qua vorm en structuur.
Grote stukken open ondiep water (1-1,5 m) die met elkaar verbonden
zijn door allerlei tochten van ca. 1,5-3 m diep. Alerlei watergangen
zoals sloten en greppels sluiten hierop aan. Ook zijn een aantal percelen
onlangs afgegraven zodat deze gebieden als moerasgebied kunnen
fungeren. De milieuvariatie is daardoor groot.
De waterbodem is deels gebaggerd en bestaat nu grotendeels uit een
harde onderlaag afgedekt met een toplaag van afgestorven materiaal van
planten. In de tochten kan deze toplaag dikker zijn
Het doorzicht op open wateris meestal tot de bodem. De
bodembedekking aan ondergedoken, drijvende en oeverplanten
bedraagt hier meestal zo’n 50-95%. In de tochten die een enkele meter
diep zijn komt vooral langs de oever begroeiing voor, het diepere
middenstuk is meestal arm aan begroeiing.
De Bovenste Blik met de aangrenzende watergangen vormt hierop een
uitzondering. Het doorzichtreikt in 2001 slechts enkele decimeters en
de bodembedekking aan waterplantenis duidelijk minder. De Wijde
Blik kenmerkt zich verder door een blauwalgenbloei in de zomer.
40-Morgen, het aangrenzende stuk open water, vertoont kenmerken van
de overgang naar het watertype van de Wijde Blik. Naast drijvende
waterplanten komen hier vooral veel draadwieren voor die hele plakaten
op de bodem vormen.
Deze milieuomstandigheden vertalen zich vroeg of laat naar de visstand
van het Naardermeer. Het grootste oppervlak vertoont veel kenmerken
van het zogenaamde ruisvoorn-snoek water, watrichting de Wijde Blik
overgaat in een snoek-blankvoorn water. De kenmerkende vissoorten
die bij deze gecombineerde visgemeenschap horen zijn blank- en
ruisvoorn, baars, paling, snoek, zeelt en kolblei. Geen van de aanwezige

visssoorten is daarbij dominant aanwezig.
De uiteindelijke inschatting van de samenstelling van de vistand in
2001 komt hier aardig mee overeen:
Algemeen: Baars, blankvoorn, ruisvoorn en (plaatselijk) bittervoorn.
Frequent:

Snoek, zeelt, paling, kolblei, vetje, pos en
kleine modderkruiper

Schaars

Brasem

Sporadisch: 10-doornige stekelbaars
De O+ met grotendeels kenmerken van brasem/kolblei wordt buiten
beschouwing gelaten, daar deze hybride niet vruchtbaaris. Het
voorkomenis echter wel algemeen over het gehele Naardermeer.
Baars doet het meestal goed in plantenrijk helder water, waar de jonge
baars tussen de waterpalnten effektiever op makrofauna kan fourageren
dan bijvoorbeeld blankvoorn. Een aanwijzing hiervooris de
middelmatige groei van jonge blankvoorn en ruisvoorn en de magere
conditie van blankvoorn. Waarschijnlijk concurreert baars dan ook
effektief met andere planktivore kleine vis zoals die van brasem, kolblei
en ruisvoorn.
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De snoekstand laat een vrij normaal seizoensverloop zien: gedurende de
zomereen flinke 0” die op (wit)visbroed predeert. Deze 0+ wordt later
in het jaar, meestal bij het afsterven van de waterplanten flink door
grotere snoek gepredeerd zodat ’s winters de populatie vooral uit
meerjarige snoek bestaat. In het verleden is een beheersvisserij
uitgevoerd waarbij snoek met een lengte vanaf 50 cm jaarlijks is
weggevangen. In de periode 1993-1998 zijn, volgens opgave van Piet
Hoetmer, elke winter vele honderden snoeken verwijderd waarbij
globaal circa 10% groter was dan 80 cm. Dit gegeven kan nog
doorwerken in de huidige lengte frequentie verdeling. Mogelijk dat de
snoekstand zich ontwikkelt naar een populatie waarbij het zwaartepunt

meer bij de grotere exemplaren komt te liggen. De huidige opbouw lijkt
representatief voor een ruisvoorn-snoek-blankvoorn gemeenschap.
Een andere belangrijke roofvis is de paling. In het Naardermeer bestaat
de palingpopulatie overwegend uit grote exemplaren van 50-80 cm.
Boven de 40 cm specialiseert paling zich meestal op voedsel:
makrofauna of vis. Paling met een spitse bek fourageert op
ongewervelden, paling met een brede bek fourageert op (jonge) vis. In
het Naardermeerheeft de meeste paling een brede bek en fourageert o.a.
op 0'/1° van zeelt, voorn en pos. Met de fuik gevangen paling spuwde
soms de maaginhoud uit zodat enig inzicht in het menu is verkregen.
Paling is, in tegenstelling tot snoek, een wat trage roofvis en zal zich
voornamelijk richten op vissen op of nabij de bodem. Uit literatuuris
bekend dat ook kleine modderkruipers behoorlijk gepredeerd kunnen
worden door visetende paling.
Samen met snoek lijkt paling, gezien de presentie en grootteklasse, de
belangrijkste roofvis in het Naardermeer. De baarsstand bestaat vooral
uit planktivore vis (< 15 cm). Een andere aanwijzing voor vispredatie
door paling is de bovengemiddelde conditie van deze vis. Deze paling is
in het verleden echter kunstmatig geïntroduceerd als glasaal en in de
loop van jaren uitgegroeid tot een populatie van hoofdzakelijk zware en
visetende paling. Aangezien het Naardermeer een geïsoleerd gebied is
met weinig of geen uitwisseling met omringende wateren, zal de
palingstand waarschijnlijk langzaam uitdunnen als gevolg van het
wegtrekken van schiere aal.
De populatieopbouw van blank- en ruisvoorn lijkt redelijk stabiel met
meerdere meerjarige klassen. De O° van ruisvoorn vormt het grootste
cohort voor deze soort, terwijl de blankvoornpopulatie dit jaar vooral uit

len 2lijkt te bestaan. Blankvoorn lijkt meer voor te komen in de
omgeving van de Wijde Blik, waar blankvoorn ook binnen dezelfde
jaarklasse iets groter is dan de hier voorkomende ruisvoorn. Ook zijn
blankvoorns aan de kant van de Wijde Blik in het algemeen iets groter
dan blankvoorn die aan de andere kant van de spoorlijn is gevangen.
Ruisvoorn lijkt aan de kant van het Grote Meer ook meer present. Beide
soorten vertonen voor de jongste cohorten gemiddeld dezelfde groei
zodat de iets snellere (en op normaal uitkomende) groei van blankvoorn
toegeschreven kan worden aan de gunstigere omstandigheden voor
blankvoorn in de Wijde Blik en omgeving.
Er tekent zich een iets verschillende opbouw van de vispopulatie af aan
beide zijden van de spoorlijn. Onderstaandetabel geeft hier een
indicatie van, waarbij globaal het aantal elektrisch gevangen vissen per
kilometer oever is aangegeven aan beide zijden van de spoorlijn.
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Let wel, deze aantallen vissen zijn alleen met het elektrisch visapparaat
gevangen en zijn dus selektief bemonsterd.
Tabel 4.2 Een indicatie van het aantal elektrisch gevangen vissen per km oever aan beide
zijden van de spoorlijn.
Aantal/km oever

Grote Meer, Binnenzij,
Vak 18

40-Morgen, Wijde
Blik

Snoek

9

12

Baars

76

56

Paling

20

17

Ruisvoorn

206

114

Blankvoorn

87

154

Bittervoorn

8

242

Zeelt (jonge ex.)

1

9

Als oorzaak kan het verschil in watertype genoemd wordenals ook de
afgescheiden ligging van deze twee gebieden. De enige passage vormt
de doorgang van enkele vierkante meters onder de spoorbrug wat de
migratie van vissen kan belemmeren. In de omgeving van de spoorbrug
zijn zowel in de winterals in de zomer weinig vissen gevangen. De
migratie van vissen tussen de twee gebiedenlijkt buiten de paaitijd niet
veel opte treden.
Brasem komtschaars vooren de presentie lijkt in de tijd af te nemen.
Ook voordeze soort geldt dat in de periode 1993-1998 een
beheersvisserij is uitgevoerd waarbij elke winter honderden ponden
grote brasem is verwijderd. Dit zal meespelen in de huidige schaarse
presentie. Jonge brasem groeit momenteel(erg) langzaam en komt
weinig voor, tussenliggende cohorten ontbreken en de ouderpopulatie
lijkt langzaam wegte vallen. Verspreid over het Naardermeerzijn in de
zomergrote dode brasem waargenomen,erlijkt sprake van natuurlijke
uitval. Ook vertonen deze grote brasem regelmatig huidaandoeningen.
De conditie van deze oudere vissen is normaal. De groei van brasem is,
indien aanwezigin helderplantenrijk water, in dit watertype meestal
snel. Een aanwijzing dat voedselaanbod en of —concurrentie met andere
vis een rol speelt. Een geringer voedselaanbod kan komen doordat door
de baggerwerkzaamheden het bodemmateriaal wordtgroveris
geworden waardoor brasem mindereffektief kan forageren. Kolblei is
in deze situatie in het voordeel.
De 0*-hybride van brasem-kolblei lijkt mede een aanwijzing voor de
afnemendevitaliteit van de brasempopulatie. Deze hybridecombinatie
wordt wel vaker aangetroffen in binnenwateren en is onvruchtbaar. Als
reden wordt wel een minder gunstige paaiomgeving genoemd maar
gezien de grote milieuvariatie in het Naardermeeris deze oorzaak
minder waarschijnlijk, mogelijk dat ook de lage visdichtheid meespeelt.
Depresentie van kolblei is hoger, wat een gunstig teken is. Kolblei stelt
iets hogere eisen aan zijn leefomgeving dan brasem quaplantengroei en
bodemgesteldheid, waarbij de bodem bij voorkeurbestaat uit wat
grover materiaal afkomstig van afgestorven planten. Het baggeren zal
hier aan meehelpen.
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Zeelt laat een soortgelijke populatieopbouw zien als brasem. Een groep
grote vissen (ca 50 cm) die voor de nakomelingenlijken te zorgen.

Jonge zeelt is in verschillende cohorten aanwezig van O° tot 2° vissen.
Deze worden waarschijnlijk behoorlijk gepredeerd door paling, wat het
ontbreken van tussenliggende klassen kan verklaren.
In het Herstelplan Naardemeeris een overzicht gegeven van het aantal
vissoorten met een dominantieschatting uit eerdere onderzoeken. In
onderstaande tabel zijn de gegevens van dit onderzoek bijgevoegd.
Tabel 4.3 De presentie van de voorkomende vissoorten in de afgelopen 10 jaar.
=: niet waargenomen, +: sporadisch tot schaars, ++: frequent,
+++: algemeen, ++++: dominant.

1990

1996

2001

Baars

+

+++

alee

Blankvoorn

Ht

tot

+++

Ruisvoom

++

++

Ht

Bittervoorn

ie

F

+++(plaatselijk)

Snoek

++

+

H+

Zeelt

+

H+

H+

Paling

-

+

++

Kolblei

++

++

++

Vetje

+

‘

++

Brasem

+++

ded

+

Kl. Modderkr.

+

+

++

Pos

+

+

Ht

10-d stekelbaars

-

+

+

Rivierdonderpad

-

~

-

De soortensamenstelling is vrijwel gelijk gebleven. De presentie van
ruisvoorn, bittervoorn en vetje lijkt toegenomen, die van brasem en
blankvoorn duidelijk afgenomen. Ook de presentie van kleine
modderkruiper en pos is hoger dan voorheen, maar wordt waarschijnlijk
veroorzaakt door de meer representatieve manier van inventariseren.
In vergelijking met 1996 (U. van Aar)is de lengte-frequentie verdeling
voor baars, blankvoorn, snoek, kolblei en zeelt niet veel veranderd. De
populatie ruisvoorn lijkt stabieler te worden met meer meerjarige
klassen. De lengte-frequentie bij paling is naar rechts verschoven, een
teken dat de aanwezige paling is gegroeid en van aanwas weinig sprake
is. Hoewel het voorkomen van vetjes sterk kan verschillen met de jaren
lijkt dit visje zich thuis te voelen in het Naardermeer.
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Concluderend lijkt de visgemeenschap aardig in overeenstemming met
het onderwater milieu op dit moment en vertoont de kenmerken van een
ruisvoorn-snoek-blankvoorn gemeenschap. Baars, paling, zeelt,
bittervoorn,vetje en kolblei zijn daarbij kenmerkende soorten. De
aanwezigheid van kleine modderkruiper en pos sluit hier goed op aan.
De biomassa is laag te noemen, zelfs voor een helder, plantenrijk
ondiep water. Snoek en brasem zijn samen goed voorcirca 20 kg/ha.

Als de biomassaverhouding ten opzicht van de andere soorten wordt
doorgetrokken wordt de biomassa van het totale visbestand van het
Naardermeer aangevuld met die van paling, baars, ruisvoorn ,
blankvoorn en zeelt en uiteindelijk ingeschat op circa 50 kg/ha. Een
dergelijk watertype kan volgens de OVB 100-350 kg vis per hectare
bevatten met daarbij 10-50 kg/ha snoek.
Het visbestand van het Naardermeerbestaat grotendeels uit kleine vis,
die (ondanks het aantal) door hun geringe afmetingen een kleine
bijdrage in de biomassa leveren. De geringe aanwezigheid van grotere
(@15 cm) vissen hangt waarschijnlijk samen met een hoge predatiedruk
en een concurrentie om voedsel onder de jonge planktivore vis. Het
voedselaanbod voorjonge vis is daarbij waarschijnlijk beperkt.

Een vergelijking van de visstand met die van omringende plassenlaat
een soortgelijk beeld zien (De Laak, Merkx en Kemper (1997), Walker
en de Laak (1990), Walker en Raat (1990), indien een vergelijking met
5 tot 10 jaar terug nog gemaakt kan worden. In de Hollands Ankeveense
Plassenzijn in 1996 (een aantal jaren na Aktief Biologisch Beheer) 12
gemeenschappelijke soorten aangtroffen. In de Hollands Ankeveense
Plassen komt sporadisch ook kroeskarper voor. In de Stichts
Ankeveense plassen (1990) zijn 11 soorten gemeenschappelijk,
waarnaast snoekbaars sporadisch voorkomt in deze plassen. In de
Kortenhoefse Plassen (1990) zijn 12 soorten gemeenschappelijk,
waarbij alver, 3-doornige stekelbaars, rivierdonderpad, riviergrondel,

snoekbaars en spiering alleen in de Kortenhoefse Plassen zijn gevangen.
Het ontbreken van snoekbaars en karper in het Naardermeeris
waarschijnlijk een gevolg van de geisoleerde ligging. Deze soorten zijn
als ingeburgerde exoten te beschouwen die in het verleden kunstmatig
zijn geintroduceerd. 10-doornige stekelbaars lijkt alleen in het
Naardermeer sporadisch voor te komen.
De soortensamenstelling met min of meer vergelijkbare watertypen in
de buurt vertoont een samenstelling als die van het Naardermeer. In
presentie zijn wel duidelijke verschillen te zien. In de Hollands
Ankeveense, Ankeveense en Kortenhoefse plassen kwam vooral meer
brasem, blankvoorn, kolblei en snoekbaars voor in meerjarige klassen.

De biomassa lag op zo’n 100-250 kg/ha. De oorzaak ligt waarschijnlijk
in de hogere eutrofieringsgraad van deze wateren (in die tijd).
De soortensamenstelling van het Naardermeer zal naar verwachting niet
veel wijzigen en zich waarschijnlijk stabiliseren op de huidige omvang
met wellicht een wat meer stabiele populatieopbouw van verschillende
visssoorten. Indien de waterkwaliteit aan de oostzijde van de spoorlijn
zich steeds meer verbeterd zal de visstand van het Naardermeer zich
mogelijk verder kunnen ontwikkelen naar een referentievisstand voor
ondiep, helder en plantenrijk water.
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Een vissoort die zich nog wel een keer kan laten zien in het
Naardermeeris de kroeskarper. Deze vis voelt zich thuis in
rijkbegroeide wateren maar is wel gevoelig voor predatie bij kleine
afmeting. Een andere soort voor helder, ondiep en plantenrijk water is
de grote modderkruiper en mogelijk ook de drie-doornige stekelbaars.
De kans op introductie van soorten wordt echter klein geacht, aangezien
het Naardermeer waterkundig een geïsoleerd gebied vormtis de intrek
van vis via watergangen vrijwel onmogelijk. Een andere mogelijkheid
is de introductie van viseitjes of —-broed via bijvoorbeeld de poten van
watervogels uit andere gebieden, maar gezien de predatiedruk op jonge
vis in het Naardermeer zal het soortenbetand waarschijnlijk weinig
veranderen. Een verbetering van de vispopulatie zal vooral kwalitatief
van aard zijn, zoals bijvoorbeeld verschuivingen in presentie en
populatieopbouw.

4.3 De Hilversumse Bovenmeent
Natuurmonumenten heeft een groot deel van de Hilversumse
Bovenmeent omgevormd tot een plas-drasgebied en geschikt gemaakt
voor o.a. bijzondere vogelsoorten. Een van dezeis de lepelaar,
waarvoor in Noord-Holland al op verschillende plaatsen natuurbouw is
gepleegd die o.a. gericht is op de voedselvoorziening in de vorm van
kleine vis.
Het voedsel van de lepelaar bestaat in Nederland vooral uit kleine (<15
cm) vis met een voorkeur voor stekelbaars. Het menu wordt verder
aangevuld met kreeftachtigen en waterinsekten(larven).
In het enkele decimeters diepe open water met harde ondergrond van de
Hilversumse Bovenmeent komt weinig vis voor en vrijwel geen
stekelbaars. Het bestand aan kleine vis bevindt zich vooral in de
aangrenzende diepere slootjes en lijkt daarmee minder geschikt als
fourageergebied. Het voedselaanbod in de Hilversumse Bovenmeentin
de vorm van kleine vis en (aas)garnalen is daardoor laag.
Op het open water zijn wel aanzienlijke hoeveelheden makrofauna
waargenomen die mogelijk als voedselbron benut kunnen worden.
Indien toch fouragerende lepelaars worden aangetroffenzal het
voedselaanbod waarschijnlijk vooral bestaan uit waterkevers en
insektenlarven.
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4.4 Aanbevelingen voor beheer en monitoring
In 2001 is een vrij uitgebreide inventarisatie uitgevoerd aan het
visbestand waarbij gebruik is gemaakt van verschillende
inventarisatietechnieken in verschillende perioden van het jaar.
Zodoende is een vrij representatief beeld mogelijk geworden van de
huidige visstand.

Het streefbeeld van de visstand van het Naardermeeris een visstand die
als referentie kan dienen voor een goede ecologische kwaliteit en

beheer. Het visbestand lijkt al aardig in evenwicht met het huidige
onderwatermilieu en heeft de potentie uit te groeien tot een
karakteristieke gemeenschap voor ondiep, helder en plantenrijk water.
De waterkwaliteit ten oosten van de spoorbrug is kwalitatief minder qua
doorzicht en algenbloei dan in de rest van het Naardermeer. De visstand
lijkt zich aan deze waterkwaliteit aan te passen. Beheer zal zich dan ook
vooral op deze parameters moeten richten wil het streefbeeld van de
visstand gerealiseerd worden.
De uitgevoerde inventarisatietechnieken met zegen, elektrischevisserij,
fuiken en duikinventarisaties in zomer en winter geeft een representatief
beeld van het visbestand op open water en aangrenzende diepere en
ondiepere watergangen. Indien het visbestand op de voet gevolgd moet
worden kan gedacht worden aan een monitoring om het jaar. Bij weinig
veranderende wateren met eenstabiele vispopulatie is een
tussenliggende periode van 5 jaar meestal voldoende om de
populatieontwikkelingen te volgen. Gezien de situatie van de visstand
op het Naardermeerlijkt een monitoring van eens in de drie jaar een
goede middenweg voor het op de hoogteblijven van de aard en omvang
van het visbestand en om d.m.v. beheer hierop in te spelen.
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Bijlage 1 De verschillende inventarisatietechnieken in
kaart weergegeven
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Bijlage 2 Overzicht visvangst december 2000 en
augustus 2001

Overzichtstabel Visvangst Naardermeer december 2000 en-augustus 2001
Soort

Aantal
winter

0+ Brasem/Kolblei
Bittervoorn
Baars
Blankvoorn
Ruisvoorn
Paling

33
1116
2334
1234
62

zomer
1606
910
840
369
335
284

Lengte-range incm
winter
zomer
47
3-7
2-7
6-29
4-20
3-20
3-20
3-23
2-31
32-81
29-88

Vetje

40

156

4-7

2-6

Snoek
Zeelt
Pos
Kl. Modderkruiper
Kolblei
Brasem
10-d stekel

181
14
21

130
91
41
30
25
22
2

15-108
9-50
6-12

10-75
3-53
5-11
5-10
9-20
4-57
3

totaal aantal
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267
7
3
10223

3-15
3-57
3

Vangst-presentie
Presentie in %
winter
zomer
winter
zomer
Overheel 2001
algemeen
33.2
15.7 algemeen
schaars algemeen
0.6
18.8
9.2 algemeen
algemeen algemeen
20.7
17.4
19.1 algemeen
algemeen algemeen
43.4
7.6
26.4 algemeen
algemeen algemeen
22.9
6.9
15.3 algemeen
schaars algemeen
12
5.9
3.4 frequent
schaars

frequent

frequent frequent
sporadisch frequent
sporadisch schaars
schaars
frequent sporadisch
schaars sporadisch
sporadisch sporadisch

0.7

oe

1.9 frequent

3.4
0.3
0.4

at
19
0.8
0.6
0.5
0.5
0.0

3.0
1.0
0.6
0.3
2.9
1.0
0.0

5.0
1.4
0.1

frequent
schaars
schaars
sporadisch
frequent
schaars
sporadisch

Bijlagen

Bijlage 3 Indicatie voorkomen makrofauna
Hilversumse Bovenmeent
Bloedzuigers

Erpobdella octoculata
Piscicola geometra

Kevers

Agabus bipustulatus

Graphoderuscinereus
Haliplus
Helochares lividus
Helochares
Helophorus obscurus
Hydrophilus piceus

Spinnende watertor

Hydroporuspalustris
Hydrobius fuscipes
Laccobius
Laccophilus minutus
Noterus clavicornis

Noterus crassicornis
Peltodytes caesus
Asellus aquaticus

Waterpissebrd

Gammarus pulex

Vlokreeft

Tweevleugeligen

Odontomyia ornata

Wapenvlieg

Wantsen

Corixa punctata

Kreeftachtigen

Corixidae
Ilyocoris cimicoides

Platte waterwants

Nepa cinerea

Waterschorpioen

Notonecta glauca

Bootsmannetje

Paracorixa concinna
Plea minutissima

dwergbootsmannetje

Sigara falleni gr

Sigara striata
Vlinders

Cataclysta lemnata

Slijkvliegen

Sialis lutaria

Tweekleppigen

Musculium lacustre
Sphaerium corneum

Slakken

Kroosvlinder

Erwtenmossel

Gyraulus albus

Lymnaea stagnalis
Planorbarius comeus
Planorbis carinatus
Radix peregra gr
Libellen
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Erythromma najas

Roodoogjuffer

