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KENNISVRAGEN EN SYNTHESE

Kennisvraag 1: Hoe ontwikkelt de Aalscholverpopulatie zich in het IJsselmeergebied (aan-
tallen vogels, aantallen broedparen) en waarom wijken de bevindingen van de vissers af
van de officiële waarnemingen?

Het IJsselmeer is rijk aan vogels, die er foerageren op vissen en driehoeksmosselen. Aalschol-
vers vissen er in grote aantallen, ze rusten of broeden langs de randen waar op verschillende
plaatsen kolonies en slaapplaatsen zijn gelegen. Over de aantallen Aalscholvers op het IJssel-
meer doen veel verhalen de ronde, waarbij soms aantallen van een half miljoen worden ge-
noemd. Dichte zwermen, heen en weer vliegende Aalscholvers roepen het beeld op dat ze zeer
talrijk zijn. Door de beroepsvissers wordt dat ook zo ervaren.

Groep Aalscholvers bij Hindeloopen (foto O. Hoekstra, ConceptArt vof, Hindeloopen)

Tellingen van grote groepen vogels, zoals op bijgaande foto van een groep Aalscholvers, is niet
gemakkelijk. Vogels vliegen veel heen en weer en dubbeltellingen zijn snel gemaakt. Om Aal-
scholvers op een betrouwbare manier te tellen worden verschillende methoden gebruikt, bijvoor-
beeld vanuit een vliegtuig of vanaf vaste telpunten op het land. Juist bij slaapplaatsen en kolonies
zijn de in- en uitvliegende groepen vogels goed te tellen. Wanneer al deze locaties op hetzelfde
moment worden geteld ontstaat een goed totaalbeeld. Ook ervaren vogeltellers maken telfouten.
Grondig onderzoek heeft getoond, dat bij vliegende groepen vogels de telfout kan oplopen tot
gemiddeld 17% en in rustende groepen tot 37%. Wanneer veel groepen worden geteld, zoals bij
in- en uitvliegende vogels bij kolonies, middelen deze onder- of overschatting fouten zich uit.

De aantallen Aalscholvers in de kolonies, op de slaapplaatsen en op het water zijn de afgelopen
decennia door ervaren vogelwaarnemers geteld. Deze aantallen zijn lager dan de indrukken die
bij de vissers leven. Rond het IJsselmeer zijn maximaal circa 15.000 broedparen geteld. Dit komt
overeen met circa 30.000 broedvogels. Na het uitvliegen van de jongen kan dit aantal nog verder
oplopen. Echter, in de loop van de zomer is er ook al wegtrek van Aalscholvers naar andere de-
len van Nederland en naar het zuiden van Europa. Tegelijkertijd trekken vogels uit Noord Europa
naar de Nederlandse wateren.
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verschil tussen aantal broedparen en aantal vogels
Naast broedvogels zijn er voor, tijdens en na het broedseizoen ook niet-broedende Aalscholvers
in het IJsselmeergebied. Naast vogels die elders hun broedgebied hebben (bijv. in Scandinavië)
gaat het om onvolwassen vogels of vogels die het broeden een jaar overslaan. Als vuistregel
wordt voor langlevende soorten als de Aalscholver aangehouden, dat de populatie voor 1/3 uit
niet-broedvogels bestaat en voor 2/3 uit broedvogels. Dit aantal kan van jaar tot jaar variëren af-
hankelijk van het aandeel vogels dat daadwerkelijk gaat broeden en het broedsucces (het aantal
uitgevlogen jongen). Het broedsucces varieert - van jaar tot jaar en van kolonie tot kolonie -  van
0-3 jong per nest. In 2005-2007 was de jongenproductie in enkele grote kolonies in het noordelij-
ke IJsselmeergebied erg laag. Zo werden in kolonie De Ven bij Enkhuizen veel broedpogingen in
de ei- en kuikenfase gestaakt.

De afgelopen decennia zijn de Nederlandse Aalscholvers jaarlijks (vrijwel) gebiedsdekkend ge-
teld. De aantallen broedvogels in het IJsselmeergebied zijn gebaseerd op nauwkeurige tellingen
van het aantal nesten in de verschillende kolonies. Het totaal door onderzoekers getelde aantal
Aalscholvers in het gehele IJsselmeergebied bedroeg ruim 38.000 vogels (broedvogels en niet-
broedvogels, tabel 8.1) in de zomer van 1999. Wanneer we voor de zekerheid rekening houden
met onder- en overschattingen, dan lag het maximale aantal tussen de 27.000 en 49.000 vogels.
Dit betekent dat op bepaalde momenten van het jaar (vooral in het voorjaar en de vroege zomer)
er 2½ tot 4½ maal zoveel Aalscholvers in het IJsselmeergebied kunnen zijn als het aantal broed-
paren (gemiddeld circa 11.000). Overigens sluiten de getelde aantallen vogels in het IJsselmeer-
gebied en Nederland goed aan op de totalen zoals die bekend zijn uit de Europese integrale
wintertellingen en van de Europese broedpopulatie.

heen en weer pendelende vogelconcentraties
Aalscholvers zijn sociaal vissende vogels. Vanuit de kolonies en slaapplaatsen bestrijken ze een
groot deel van het IJsselmeergebied. Daar jagen ze in grote groepen. Bovendien ‘vertellen Aal-
scholvers elkaar de weg’. Wanneer een goede visplaats is ontdekt, pendelen Aalscholvers heen
en weer in grote slierten tussen de visplek en kolonie. Op die manier kan gemakkelijk de indruk
ontstaan dat er steeds meer vogels bijkomen.

verschuiving van foerageergebied
In de afgelopen jaren heeft zich een verschuiving voorgedaan van het aantal foeragerende Aal-
scholvers van het zuidelijke deel naar het noordelijke deel van het IJsselmeergebied. Dit heeft
onder ander te maken het ontstaan van nieuwe slaapplaatsen en kolonies in het noordelijke deel
van het IJsselmeer. Ook de veranderingen in het Markermeer (troebeler) spelen hierbij een rol.
De ligging van de nieuwe kolonies in of aan het water (bijv. De Ven, De Kreupel) maakt dat de
Aalscholvers nu ook op de broedplaats prominent in het IJsselmeer aanwezig zijn. De zuidelijker
kolonies en slaapplaatsen (bijv. Oostvaarders- en Lepelaarsplassen) liggen wat meer landin-
waarts en vallen daardoor minder op.

Vissers zagen de afgelopen jaren in het noorden van het IJsselmeer steeds vaker grote groepen
sociaal vissende vogels. Dit komt ook overeen met de tellingen, die de afgelopen jaren steeds
hogere aantallen overwinterende Aalscholvers op en langs het IJsselmeer hebben aangetroffen.
Deze aantallen waren tot in het begin van de jaren negentig nog gering. Vanaf 1998 is het aantal
overwinteraars echter geleidelijk gestegen tot maximaal circa 11.000 vogels in 2006.

samenvattend
Het aantal Aalscholver op en rond het IJsselmeergebied is in de afgelopen decennia toegeno-
men, vooral in het winterhalfjaar. Het aantal broedvogels heeft zich de laatste jaren gestabili-
seerd; wel heeft er een verschuiving plaatsgevonden naar het noordelijke deel van het IJssel-
meergebied. Er zijn betrouwbare tellingen beschikbaar van de Aalscholver. Daarbij moet bedacht
worden, dat het daadwerkelijke aantal aanwezige Aalscholvers vaak veel groter is dan het getel-
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de aantal broedparen, omdat ook niet-broedende vogels er bij komen. In combinatie met het ge-
drag van de Aalscholver (heen en weer pendelen van grote groepen, sociaal foerageren) en ver-
schuivingen in het foerageergebed zijn dit ons inziens een plausibele verklaringen voor het ver-
schil tussen de jaarlijkse getelde aantallen en de indrukken van de aantallen die bestaan bij de
beroepsvissers.

Kennisvraag 2: Wat is de huidige totale jaarlijkse onttrekking van commercieel belangrijke
vissoorten door Aalscholvers (en andere watervogels), en hoe verhoudt dit zich tot andere
vormen van onttrekking (o.a. visserij), en is er een effect van de voorgenomen reductie
van de visserij-inspanning met 50%?

jaarlijkse onttrekking van commercieel belangrijke soorten door Aalscholvers
Voor een goede inschatting van de invloed van Aalscholvers op de visstand is betrouwbare in-
formatie nodig over het dieet van Aalscholvers en de visstand. Voor zowel dieet als visstand geldt
dat er sprake kan zijn van grote variaties in tijd en ruimte. Dit hangt samen met de verspreiding
van de vis gedurende de seizoenen en het gedrag van de Aalscholvers. Aalscholvers zijn oppor-
tunistische dieren. Ze jagen bij voorkeur zo kort mogelijk en vangen dus het liefst een of enkele
grotere vissen zo dicht mogelijk bij de kolonie. Van de meest geconsumeerde kleine vissoorten
Pos en Spiering vangen de Aalscholvers alle lengteklassen naar rato van voorkomen; van de
grotere soorten Blankvoorn en Baars vangen ze vooral de grotere exemplaren; voor Snoekbaars
is dit niet uitgewerkt.

De commercieel meest belangrijke soorten in het IJsselmeer zijn Snoekbaars, Baars en Paling.
Aalscholvers consumeren naar schatting jaarlijks circa 2.000 ton vis in het hele IJsselmeerge-
bied, inclusief de randmeren en Flevoland. Gebaseerd op bestaande gegevens van het IJssel-
meergebied bestaat hiervan16-29% uit Baars, 0-7,8% uit Snoekbaars en 0,1-1,3% uit Paling
(bijlage V). De laatste jaren eten Aalscholvers steeds minder Paling in het IJsselmeer. De con-
sumptie van Baars en Snoekbaars kan sterk wisselen per gebied en per seizoen. In dit rapport is
ingezoomd op de predatie op Snoekbaars.

analyse van het Aalscholverdieet in Wanneperveen
Voor de analyse van de predatie op Snoekbaars is een grote dataset gebruikt van de aalschol-
verkolonie van Wanneperveen. De Aalscholvers van Wanneperveen vissen nauwelijks in het IJs-
selmeer. Deze dataset levert echter veel inzicht omdat deze gegevens bevat van alle seizoenen
over meerdere jaren. Met behulp hiervan kunnen eventuele seizoensmatige patronen worden
geanalyseerd. De analyse laat zien dat er sprake is van grote variaties in de tijd en tevens dat er
een consistent seizoensmatig patroon aanwezig is. Het aandeel Snoekbaars in het dieet van de
Aalscholvers van Wanneperveen bedraagt in de periode mei-september circa 3%, loopt in okto-
ber tot december op tot circa 15% en neemt af in het voorjaar tot circa 10%. Het beeld dat uit de
analyse ontstaat, is dat Aalscholvers sterk reageren op seizoensmatige veranderingen in de ver-
spreiding van de visstand en de veranderingen in kwetsbaarheid van de vis voor predatie die
hierdoor ontstaat.

bepalen van de mogelijke invloed van Aalscholvers op de visstand
Het patroon in Wanneperveen kan worden verklaard door seizoensmatige veranderingen in de
verspreiding van de visstand. Vissen zijn kwetsbaar als ze concentraties vormen op voorkeurslo-
caties. Dat geldt vooral wanneer deze voorkeurslocaties een beperkte omvang hebben en effici-
ent door de Aalscholvers bevist kunnen worden. Het is een algemeen verschijnsel dat vissen in
het voorjaar (paaitijd) en in het najaar / winter concentraties vormen in kleine gebieden, in het
najaar en in de winter in dieper water. Het oppervlak aan diep water in het IJsselmeer bedraagt
slechts 2% van het totale oppervlak. Wanneer vis zich hier concentreert, zijn ze een gemakkelijke
prooi voor aldaar vissende Aalscholvers. In korte tijd kunnen ze zo een grote invloed op de vis-
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stand hebben. Deze impact kan zowel direct (consumptie) als indirect (sterfte als gevolg van ver-
storing, stress, conditieverlies en secundaire infecties, zie verder) zijn.

De variatie in het dieet van Aalscholvers stelt eisen aan de omvang van de steekproef (het aantal
te analyseren braakballen) en de spreiding ervan in tijd en ruimte om goede voorspellingen te
doen van de invloed van de soort op de visstand. Er zijn zodanig veel waarnemingen nodig, dat
ook de kritieke perioden (voor- en najaar) in beeld gebracht kunnen worden. Bovendien moeten
de  steekproeven goed verspreid zijn over kolonies en rustplaatsen, zodat ook die kolonies die in
de buurt van tijdelijke visconcentratiegebieden liggen, voldoende in de waarnemingen betrokken
worden. Met behulp van de dataset van Wanneperveen is berekend hoeveel braakballen idealiter
onderzocht moeten worden om het gevonden seizoenspatroon in Snoekbaarsconsumptie in dit
gebied betrouwbaar te kunnen vaststellen. Voor Wanneperveen komt dit neer op 2.250 tot 2.800
braakballen over een periode van 5 jaar.

In het IJsselmeergebied is eerder onderzoek gedaan door het RIZA naar de voedselconsumptie
van Aalscholvers. Dat heeft veel inzicht opgeleverd over het dieet van Aalscholver, vooral in de
broedperiode. De toentertijd uitgevoerde analyses konden beschikken over een dataset van 800
braakballen, vooral verzameld in het broedseizoen en de nazomer gedurende een periode van 5
jaar (1996 t/m 2000). Dit aantal is aanmerkelijk kleiner dan de dataset van Wanneperveen, terwijl
het gebied aanzienlijk groter is en de data niet alle kolonies en rustplaatsen en alle seizoenen
dekken. In de periode 1996-2000 was het aantal overwinterende Aalscholvers in het IJsselmeer-
gebied laag. Dit aantal is echter sinds die tijd toegenomen (zie ook het antwoord op kennisvraag
1).

Seizoensmatige patronen, met name gericht op de kwetsbare periode in najaar en winter, konden
destijds met de IJsselmeergegevens niet worden geanalyseerd. Deze periode wordt evenwel
steeds belangrijk, omdat ook in het IJsselmeergebied de aantallen Aalscholvers in deze periode
toenemen sinds 1996-2000. Juist in het najaar en de winter, wanneer Snoekbaars geconcen-
treerd voorkomt in kleine gebieden, worden mogelijke piekaantallen van Snoekbaars in de braak-
ballen verwacht. De nieuwe inzichten uit Wanneperveen laten zien, dat gezien de variatie in tijd
en ruimte, er een groot aantal braakballen nodig is om statistisch betrouwbare uitspraken te kun-
nen doen. Op grond hiervan kunnen we niet uitsluiten, dat de mogelijke invloed van de Aalschol-
ver in het najaar en de winter op de visstand van in het IJsselmeergebied groter is dan tot nu toe
aangenomen. Immers, de dataset dekt niet alle kolonies, is beperkt voor najaar en winter en bo-
vendien zijn Aalscholvers juist in deze perioden toegenomen. Incidentele waarnemingen (onder
andere van de Randmeren) lijken deze hypothese te bevestigen. Echter, of dat ook werkelijk zo
is kon in deze studie niet worden vastgesteld, omdat deze gebaseerd is op een extrapolatie van-
uit Wanneperveen en voor het IJsselmeer zelf niet daadwerkelijk is vastgesteld.

De enige manier om de impact op het IJsselmeer vast te stellen, is het verzamelen van een com-
pletere dataset, met meer braakballen en een betere spreiding ervan in tijd (vooral ook de con-
centratieperioden in najaar en winter) en ruimte (alle grote kolonies en slaapplaatsen, zeker ook
die in de buurt van concentratiegebieden). Hierbij kan als werkhypothese gebruikt worden dat het
seizoensmatige patroon van Wanneperveen identiek is aan het patroon van het IJsselmeer. Door
deze hypothese (steekproefsgewijs) te gaan toetsen zijn minder braakballen nodig. Naar schat-
ting is een aantal van 1.000 tot 2.000 braakballen voor Snoekbaars voldoende. Dit aantal kan in 1
jaar verzameld en geanalyseerd worden.

Voor andere soorten dan Snoekbaars (Paling, Baars, eventueel andere soorten) wordt een
soortgelijke benadering aanbevolen. Dat wil zeggen eerst de dataset van Wanneperveen analy-
seren, teneinde seizoenspatronen in de consumptie vast te stellen en te verklaren en vervolgens
op basis hiervan aanvullende braakbalanalyses van het IJsselmeer verrichten.
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verhouding tot andere vormen van onttrekking
Oogst door vissers, sterfte door fuiken en predatie door Aalscholvers worden als de belangrijkste
oorzaken van sterfte van Snoekbaars gezien. Aan de hand van berekeningen met het model
PISCATOR is voor Snoekbaars globaal bepaald dat de jaarlijkse onttrekking door vissers in kilo-
grammen ongeveer gelijk is aan de onttrekking door Aalscholvers. De bijvangst in de
(schiet)fuiken bedraagt circa de helft hiervan. De onttrekking van Snoekbaars (zowel door vissers
als door vogels) is echter zeer variabel en sterk afhankelijk van de aanwezige visstand. Bij een
lage Snoekbaarsstand wordt er ook weinig onttrokken.

andere visetende watervogels
Naast Aalscholvers leven andere visetende watervogels op en rond het IJsselmeer zoals de Vis-
dief en ‘s zomers ruiende Futen en Zwarte sterns. In de winter concentreren zich Grote zaagbek-
ken en Futen op het meer, waarvan een deel uit Noord- en Oost Europa afkomstig is. Deze vis-
eters - Visdief, Fuut, Lepelaar, Nonnetje, Grote zaagbek, Dwergmeeuw, Reuzenstern en Zwarte
stern - zijn aangewezen als kwalificerende soorten voor het Natura 2000-gebied IJsselmeer.

Bijna al deze viseters zijn in het IJsselmeergebied afhankelijk van kleinere vissen dan de Aal-
scholver. Ze foerageren vooral op Spiering, kleine Baars en Blankvoorn (tot maximaal ca. 20 cm)
en Driedoornige stekelbaars. Door de achteruitgang van de spieringstand begin jaren negentig is
het totale aantal visetende soorten in het IJsselmeer achteruitgegaan van 5.000-7.000 vogels per
dag in de jaren tachtig naar 2.500-5.000 vogels in het begin van de 21e eeuw. De precieze in-
vloed van deze andere viseters is niet bekend, maar de verwachting is niet dat de commercieel
interessante soorten worden beïnvloed.

gevolgen van de voorgenomen reductie van de visserij-inspanning met 50%
Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding van een Visstandbeheercommissie voor het IJs-
selmeer en Markermeer. In het concept visstandbeheerplan dat in het kader hiervan is opgesteld,
wordt aanbevolen de visserij-inspanning met 50% te reduceren. Dit is bedoeld om de visserij te
verduurzamen, de visstand te herstellen en de vangsten te verbeteren.

Deze studie heeft laten zien dat de invloed van Aalscholvers op het visbestand gevoelig is voor
het percentage dat een bepaalde soort in het dieet inneemt. Als de visserij zich terugtrekt, treden
verschuivingen op in de visstand. Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat Aalscholvers een
deel van de voedselruimte die door de visserij wordt opengelaten gaan benutten. Andersom zorgt
de huidige intensieve visserij er voor dat het aandeel van kleine vis in het totale visbestand rela-
tief groot is (door het wegvissen van grotere roofvissen). Wanneer de visserij zich terugtrekt, zou
een mogelijk effect kunnen zijn dat dit aandeel afneemt, waardoor ook de hoeveelheid voedsel
voor Aalscholvers en andere visetende watervogels afneemt. Er zijn veel factoren die wat dit be-
treft op elkaar inwerken en een goede voorspelling hiervan is niet te maken. In de werkgroep die
de Visstandbeheercommissie voorbereidt, wordt daarom gedacht aan een proefmatige invoer
van de reductie van de visserij-inspanning om deze effecten te kunnen volgen.

Kennisvraag 3: Is er een interactie met de onttrekking door de Aalscholver van commerci-
eel niet belangrijke soorten?

De Aalscholver eet voor een groot deel commercieel minder belangrijke soorten (alle soorten be-
halve Snoekbaars, Baars en Paling). De belangrijkste reden hiervoor is dat deze vissoorten ook
de bulk van het visbestand uitmaken. Aalscholvers zijn invloedrijke spelers in het voedselweb.
Waarschijnlijk is de Aalscholver in staat de visproductie van wateren voor zichzelf (en andere vis-
etende soorten) te verbeteren: doordat Aalscholvers (evenals andere visetende watervogels en
vissers) vis uit het systeem onttrekken, ontstaat er ruimte voor nieuwe aanwas. Deze zal vooral
worden ingenomen door kleinere exemplaren. Dit geldt zowel voor commercieel belangrijke of
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niet of minder belangrijke soorten: de invloed op de bestandsopbouw is vergelijkbaar tussen
commercieel belangrijke soorten en commercieel niet belangrijke soorten.

Kennisvraag 4: Wat is de oorzaak van het verdwijnen van grote aantallen jonge Snoek-
baars in de wintermaanden?

Er kunnen, behalve door predatie door Aalscholvers of andere visetende watervogels, diverse
oorzaken (al dan niet in combinatie) zijn voor het verdwijnen van jaarklassen Snoekbaars. Moge-
lijke oorzaken zijn:
- bijvangst;
- spuien naar de Waddenzee;
- ziekte en / of conditieverlies als gevolg van voedselgebrek of stress;
- predatie door visetende watervogels, waaronder Aalscholver.

bijvangst
Uit diverse onderzoeken is bekend dat er perioden zijn waarin veel jonge vis wordt bijgevangen in
schietfuiken en grote fuiken. De bijvangst in fuiken kan echter niet de hoofdoorzaak van het ver-
dwijnen van een gehele jaarklasse zijn omdat in de najaarsopname van IMARES in sommige ja-
ren nog redelijk veel jonge Snoekbaars wordt aangetroffen terwijl het fuikenseizoen dan goed-
deels over is. Bijvangsten in (schiet)fuiken kunnen er toe bijdragen dat de jaarklassterkte geringer
is dan in een onverstoorde toestand mogelijk was geweest. Daarnaast wordt periodiek jonge
Snoekbaars bijgevangen in de visserij met staande netten, doordat de jonge vis met de tanden in
het net blijft hangen.

spuien naar de Waddenzee
Over de hoeveelheid vis die wordt uitgespuid naar de Waddezee is nog veel onbekend. Uit on-
derzoek van IMARES bij de spuisluizen van Kornwerderzand blijkt wel dat Snoekbaarzen worden
uitgespuid, maar dit gaat niet om heel grote aantallen. Om de leemte in kennis ten aanzien van
dit aspect op te vullen is in verband met de voorbereiding van de realisatie van een derde spui-
sluis in de Afsluitdijk in het najaar van 2007 een groot onderzoek gestart in de spuisluis van
Kornwerderzand. In dit onderzoek wordt zowel de vis die uitspoelt als de vis die in wil trekken
gemonitord. Hierbij wordt ook onderzoek gedaan naar de effecten van een visvriendelijk spuibe-
heer.

ziekte- en of conditieverlies als gevolg van voedselgebrek of stress
Vissers geven aan in de wintermaanden vaak zieke en dode Snoekbaarzen en baarzen in hun
netten aan te treffen. Ziekteverschijnselen zijn vooral witte plekken die kunnen duiden op schim-
melinfectie. Uit een analyse van een aantal baarzen en Snoekbaarzen bleek dat er geen directe
doodsoorzaak is door virus, bacterie- of parasietinfectie, maar dat de vis wel diverse secundaire
ziekteverschijnselen had samenhangend met een slechte conditie. Mogelijk speelt de neergaan-
de spieringstand hierbij een rol alsmede de afnemende eutrofiëring en toename van de helder-
heid van het water. Een gebrek aan voedsel laat zich des te meer gelden bij de huidige zachte
winters omdat de verbranding door de hogere watertemperatuur in de winter door gaat. Het is
daarom goed mogelijk, dat de jonge Snoekbaars in de wintermaanden door voedselgebrek sterk
in conditie achteruit kan gaan en dit leidt tot een verhoogde sterfte. Jonge vis heeft niet het ver-
mogen ver in te teren op reserves.

Naast voedselgebrek kan ook stress leiden tot ziekte, conditieverlies en sterfte. Predatie door
(sociaal) foeragerende aalscholvers zou een stressfactor van belang kunnen zijn. Vooral wan-
neer de jonge snoekbaars in het najaar geconcentreerd ligt in de diepere delen (zoals de oude
getijdegeulen) kunnen groepen sociaal foeragerende aalscholvers verstoring en stress veroorza-
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ken. Hierover is echter nog zo goed als niets bekend en nader onderzoek hierna wordt sterk
aanbevolen.

samenvattend
Op basis van de verzamelde informatie is niet vast te stellen wat de belangrijkste factor is voor
het verlies aan jonge Snoekbaars. Het is goed mogelijk dat er sprake is van een opeenstapeling
van factoren, waarbij doorslaggevende factoren van jaar tot jaar verschillen, afhankelijk van bij-
voorbeeld de temperatuur in het betreffende jaar en de ontwikkeling van de spieringstand. De
verschillende genoemde factoren kunnen als volgt worden samengevat::

Bijvangst in fuiken en
nettenvisserij

factor van belang, maar omdat er na het fuikseizoen nog voldoende
aantallen over zijn, geen kritische factor. Ook bijvangst in de nettenvis-
serij is waarschijnlijk geen kritische factor.

Aalscholvers Mogelijke invloed in de herfst- en wintermaanden op concentraties jon-
ge Snoekbaars die zich verzamelen in diepere delen. Naar verwachting
speelt ook sterfte door beschadiging en/of stress een rol. Hiernaar is
geen onderzoek gedaan.

Spuien naar Wadden-
zee

Lopend onderzoek geeft aan dat dit speelt, maar dat het niet om heel
grote aantallen Snoekbaars gaat die afstromen naar de Waddenzee.

Conditieverlies en
ziekte

Het is waarschijnlijk dat jonge Snoekbaars in jaren met weinig spiering
in de wintermaanden in groten getale sterft door conditieverlies. Naar
verwachting is dit in zachte winters meer het geval dan in strengere
winters.

Kennisvraag 5: Wat is de gewenste omvang van de Aalscholverpopulatie met het oog op
behoud van de soort en internationale verplichtingen?

gewenste omvang met het oog op behoud van de soort
De Aalscholver heeft in het verleden laten zien een veerkrachtige soort te zijn. Door intensieve
vervolging was de Aalscholver bijna uit Nederland verdwenen. Na het staken van vervolging en
het terugdringen van bestrijdingsmiddelen, heeft de populatie zich volledig hersteld. Zo wordt in
het kader van Natura 2000 aangegeven dat de staat van instandhouding momenteel gunstig is.

Bij het behoud van een soort gaat het biologisch niet zozeer om de precieze omvang van een
populatie maar veeleer om de achterliggende factoren die die omvang bepalen. Voor een vitale
populatie is het essentieel dat de reproductiecapaciteit voldoende hoog is en de sterfte laag, ter-
wijl ook vanwege de benodigde genetische diversiteit een bepaald minimum noodzakelijk is. Dit
minimum kan, afhankelijk van reproductie en sterfte, op een andere niveau liggen dan de huidige
populatie, zoals de ontwikkelingen uit het verleden laten zien. De gewenste omvang heeft dan
ook vooral te maken met de instandhoudingsdoelen die worden gesteld. Daarbij spelen prakti-
sche en juridische aspecten een belangrijke rol. Daar wordt bij kennisvraag 6 en 7 op ingegaan.

gewenste omvang met het oog op internationale verplichtingen
Om te bepalen wat de gewenste populatiegrootte is van de Aalscholver in Nederland op grond
van internationale verplichtingen, is gebruik gemaakt van de instandhoudingsdoelen. Deze zijn
voor Natura 2000-gebieden in Nederland recentelijk in concept vastgelegd, en daarin wordt aan-
gegeven voor welke gebieden de soort kwalificerend is en wat de minimale populatie zou moeten
zijn. Recent is door de Minister van LNV aangegeven dat de gehanteerde aantallen bij de in-
standhoudingsdoelen geen streefwaarden zijn, maar richtinggevend en een hulpmiddel bij het
bepalen van (beheer)maatregelen en de monitoring.
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Broedvogels Het IJsselmeergebied, waartoe de gebieden ‘IJsselmeer’ en ‘Markermeer & IJ-
meer’ behoren, is het belangrijkste gebied voor broedende Aalscholvers in Nederland. In het IJs-
selmeergebied broedt een sleutelpopulatie van circa 10.000-13.000 paren; dit is ongeveer 50-
56% van de landelijke populatie van 20.000-23.000 paren.

Vanwege het wisselende voorkomen van Aalscholvers (en andere watervogels) in het IJssel-
meergebied in de afgelopen jaren, is het instandhoudingsdoel van de sleutelpopulatie op regio-
naal niveau (i.c. het IJsselmeergebied) gedefinieerd. Het ‘Markermeer & IJmeer’ is in het gebie-
dendocument niet voor broedende Aalscholvers aangewezen, maar het ‘IJsselmeer’ wel. In het
ontwerp-aanwijzingsbesluit van het IJsselmeer is als doel aangegeven, het behoud van de om-
vang en de  kwaliteit van leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de populatie van het
IJsselmeergebied van ten minste 8.000 paren, ofwel circa 34-40% van de landelijke populatie. Dit
is lager dan het huidige niveau van 50-56%. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhou-
ding is behoud van de huidige Aalscholverpopulatie voldoende. Het IJsselmeergebied heeft vol-
doende draagkracht voor een sleutelpopulatie.

Niet-broedvogels Het IJsselmeer (gemiddeld 8.100 vogels) en het Markermeer & IJmeer (2.600
vogels) vormen de belangrijkste gebieden voor foeragerende en rustende Aalscholvers in Ne-
derland. Deze aantallen zijn van (inter)nationale betekenis: in het IJselmeer en Markermeer &
IJmeer samen verblijft circa 44% van de Nederlandse populatie en circa 3% van de internationale
populatie.

Voor het IJsselmeer is het instandhoudingsdoel voor de Aalscholver het behoud van de omvang
en de kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld 8.100
vogels, ofwel circa 33% van de landelijke populatie van ten minste 24.500 vogels. Het instand-
houdingsdoel is gelijk aan het getelde seizoensgemiddelde. LNV heeft voor het Markermeer &
IJmeer in het gebiedendocument alleen een regionaal doel gesteld van gemiddeld 9.000 vogels
voor het hele IJsselmeergebied. Het seizoensgemiddelde van het ‘Markermeer & IJmeer’ tussen
1999/2000 en 2003/2004 is 2.600 vogels, 11% van de landelijke populatie (SOVON & CBS
2005). Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de landelijke staat van instandhou-
ding van de Aalscholverpopulatie is gunstig.

Kennisvraag 6 en 7: Is er aanleiding om de Aalscholverpopulatie te beheersen en wat zijn
hiervoor de mogelijkheden (juridisch en technisch)?

aanleiding voor beheersing van de Aalscholverpopulatie?
Het belangrijkste mechanisme dat bij de huidige Aalscholverpopulatie in Nederland zorg draagt
voor regulatie is waarschijnlijk het benaderen van de draagkracht van de beschikbare
voedselgronden en daardoor het afvlakken of wellicht zelfs stoppen van de populatiegroei. Dit uit
zich ondermeer in povere broedresultaten en periodieke crashes in de aantallen tot broeden
komende vogels. Natuurlijke vijanden zoals vos en roofvogels spelen slechts een marginale rol:
enige invloed op de populatieomvang hebben ze waarschijnlijk niet.

De beroepsvisserij op het IJsselmeer en Markermeer derft inkomsten als gevolg van de predatie
van Aalscholvers. Dit blijkt zowel uit eerder onderzoek, terwijl in voorliggend rapport aannemelijk
is gemaakt dat de invloed op de visserij groter zou kunnen zijn dan eerder is aangenomen (zie
ook het antwoord op kennisvraag 2). De vraag of er vanwege de inkomstenderving aanleiding is
voor beheersing van de Aalscholverpopulatie is een politieke en bestuurlijke keuze, waarover in
dit rapport geen uitspraak wordt gedaan. Los van een eventuele keuze daaromtrent spelen er
echter vragen omtrent de technische en juridische mogelijkheden. Hier wordt hieronder op
ingegaan.



Witteveen+Bos
DDT135-1 Bureaustudie invloed Aalscholvers IJsselmeer en Markermeer op visstand en beroepsvisserij definitief d.d. 4 juni 2008

technische mogelijkheden
Los van de wenselijkheid en de juridische uitvoerbaarheid zijn er theoretisch verschillende
manieren om in te grijpen in de Aalscholverpopulatie. Dit zijn:
- het doden van broedvogels in de kolonies. Om enig effect op de populatie te bereiken, zal

een groot aantal vogels moeten worden gedood. Dit brengt grote onrust in de kolonies met
zich mee, wat het risico geeft dat op andere locaties nieuwe kolonies worden gesticht. In an-
dere landen (voormalige DDR, Zweden) bleek deze maatregel contraproductief, omdat de
Aalscholvers zich meer gingen verspreiden;

- het doden van legsels door eieren te oliën. Deze maatregel is alleen haalbaar op locaties
waar op de grond gebroed wordt. Omdat in Nederland vrijwel alle kolonies in bomen zitten,
zal uitvoering slechts een beperkt effect hebben op de totale populatie. Bovendien bestaat
ook bij deze maatregel het risico op verspreiding van vogels, nog los van verstoring van an-
dere beschermde watervogels;

- het doden van nestjongen. Theoretisch is het mogelijk de reproductie te verlagen door het
massaal doden van jongen. Het zou dan nodig zijn het overgrote deel van de jongen te doden
(wat neerkomt op vele tienduizenden jongen per broedseizoen). Ook hier speelt een mogelijk
extra verspreiding en verstoring van andere soorten;

- het schieten van vogels buiten het broedseizoen. Dit werkt alleen wanneer zeer grote aantal-
len vogels worden geschoten. Op het ogenblik wordt het jaarlijkse afschot in Europa geschat
op 50.000 individuen, zonder duidelijk effect op de populatieomvang. Modelmatig onderzoek
laat zien, dat het schieten van adulte Aalscholvers effectief kan zijn maar alleen wanneer zeer
veel vogels geschoten worden (voor een populatie-reductie van 70% is een jaarlijks afschot
van 102.000 individuen nodig). In de praktijk is dit onhaalbaar in de veelal beschermde wet-
lands.

Bij al deze maatregelen is het belangrijk zich te realiseren dat bij een lagere Aalscholverstand die
onder de draagkracht van de voedselgebieden komt te liggen. De jongenproductie, die nu in veel
kolonies tamelijk laag is, zal naar verwachting sterk zal stijgen. Indien maatregelen niet rigide ge-
noeg worden uitgevoerd, blijft het dweilen met de kraan open, zoals bijvoorbeeld is gebleken bij
het vervolgen aan Aalscholvers in de Wieden in de jaren ’40 tot begin ’50, waar het doden van
een groot aantal vogels (grote jongen, adulte en sub-adulte vogels) niet leidde tot een afname
van het aantal broedparen. Ingrijpen in de Aalscholverpopulatie werkt kortom alleen wanneer ri-
gide maatregelen worden uitgevoerd; dat zal vanwege de schaal praktisch gezien bijna niet uit-
voerbaar zijn, los van de juridische en ethische aspecten.

Het voorkomen van de vestiging van nieuwe kolonies kan wel een goede maatregel zijn om ver-
dere verspreiding van Aalscholvers, en daarmee het binnen bereik komen van nieuwe voedsel-
gronden en daardoor groeimogelijkheden, te voorkomen.

juridische mogelijkheden
Voor het duiden van de bescherming van natuurwaarden in Nederland is het relevant om onder-
scheid te maken tussen de bescherming van individuele dieren en planten (soortbescherming) en
de bescherming van gebieden (gebiedsbescherming). Voor de Aalscholver zijn vooral de Flora-
en Faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 relevant. In de eerstgenoemde wet is de soort
als individu beschermd en zijn bepalingen opgenomen ter bescherming van nesten, eieren e.d. In
de Natuurbeschermingswet zijn de leefgebieden beschermd, voor zover die zijn aangewezen op
grond van de verplichtingen van de Vogelrichtlijn.

Het aantal getelde broedparen en niet-broedvogels komt nationaal gezien vrijwel overeen met de
instandhoudingsdoelen van LNV. Uit de analyse van de technische mogelijkheden blijkt dat al-
leen rigoureus ingrijpen effect kan sorteren. Dergelijke ingrepen zijn in strijd met de instandhou-
dingsdoelen voor de Aalscholver, er er sprake zal zijn van een significant negatief effect. Een
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vergunning kan dan alleen worden verkregen als aan de ADC-criteria1 wordt voldaan. Het af-
schieten (of anderszins terugbrengen) van een forse hoeveelheid Aalscholvers, waardoor de po-
pulatie beneden het instandhoudingsdoel komt, lijkt niet te kunnen voldoen aan de vereiste com-
pensatie. Het reduceren van de Aalscholverpopulatie is immers het doel van de maatregelen,
waardoor compensatie niet aan de orde is.

Wanneer de instandhoudingsdoelstellingen zouden worden verlaagd, zijn er op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998 wel mogelijkheden (los van de praktische mogelijkheden). Er hoe-
ven dan immers minder vogels over te blijven om het instandhoudingsdoel te halen en een signi-
ficant effect te voorkomen. In principe biedt artikel 2 van de Vogelrichtlijn deze mogelijkheid, om-
dat hierin beschreven staat dat bij de bescherming ook rekening mag worden gehouden met
economische belangen. Bij de aanwijzing (gebiedsbepaling, begrenzing) mocht dat niet, maar bij
het bepalen van maatregelen (lees: doelstellingen en de uitwerking daarvan in beheermaatrege-
len) mag dat wel.

mogelijkheden Flora- en Faunawet
Aalscholvers worden beschermd door middel van de Flora- en Faunawet (Ffw). Op basis van de-
ze wet is het in principe verboden dieren te schaden, maar er is wel een aantal vrijstellingen en
ontheffingen op dit verbod.

Op grond van artikel 75 van de Flora- en Faunawet kan voor bepaalde belangen voor vogels een
vrijstelling of ontheffing worden verleend als er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat
van instandhouding en er geen andere bevredigende oplossingen zijn. Bij maatregelen in de Aal-
scholverpopulatie moet dus altijd de zekerheid worden gegeven dat de populatie in een gunstige
staat van instandhouding blijft. Daarnaast moet nog worden nagegaan of er in het kader van de
onderhavige belangen een ontheffing kan worden verleend. De vrijstellings- en ontheffingsmoge-
lijkheden voor het belang ‘het voorkomen van ernstige schade aan (…) bedrijfsmatige visserij’ is
echter beperkt en kan alleen worden verkregen voor het verontrusten van vogels. Praktisch ge-
zien betekent dat verjagen. Voor het doden van vogels of het vernielen van nesten en eieren kan
voor het visserijbelang op grond van artikel 75 geen ontheffing  worden verkregen.

Mogelijkheden voor vrijstelling/ontheffing zijn er ook via afdeling beheer en schadebestrijding van
de Ffw. Alleen artikel 68 blijkt momenteel mogelijkheden te geven voor een ontheffing voor ingrij-
pende maatregelen ter beperking van de populatie Aalscholvers. Er moet voor het toepassen van
artikel 68 sprake zijn van ‘belangrijke schade’. Hierbij moet worden aangetoond dat de Aalschol-
vers substantiële negatieve gevolgen geven voor de bedrijfsmatige visserij in het IJsselmeerge-
bied. Het behouden van een gunstige staat van instandhouding is ook voor ontheffing op grond
van artikel 68 een harde ondergrens voor het verlenen van toestemming voor negatieve hande-
lingen.

Zou men de stand van de Aalscholvers substantieel willen verminderen dan zijn er extreme
maatregelen nodig. In tijden dat alom het belang van natuurbescherming wordt ingezien, lijkt
maatschappelijk draagvlak voor dit soort maatregelen te ontbreken.

conclusie
Eventuele beheersing van de Aalscholverpopulatie naar aanleiding van een mogelijke invloed op
de visstand in het IJsselmeergebied is in principe een bestuurlijk en politieke afweging. Verwacht
wordt dat de derving van inkomsten door beroepsvissers in de huidige maatschappelijk context
een onvoldoende krachtige aanleiding is om tot directe beheersing van de Aalscholverpopulatie
over te gaan. Dit temeer, omdat eventuele beheersing van de Aalscholverpopulatie alleen
mogelijk is via rigide ingrepen. Buiten de ethische aspecten stuiten die op zowel

                                                  
1
 Alternatieven (A), Dwingende redenen (D), Compensatie (C).
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maatschappelijke, praktische als juridische bezwaren, hoewel de laatste niet volledig een
eventueel ingrijpen uitsluiten. Om de omvang van de invloed niet toe te laten nemen, kan het
voorkomen van de vestiging van nieuwe kolonies een goede maatregel zijn.

aanbeveling
Bovenstaande wil niet zeggen dat er helemaal geen mogelijkheden zijn om iets aan de situatie te
verbeteren en indirecte maatregelen te treffen die een eventuele impact van de Aalscholver op
het visbestand kunnen beperken. We denken hierbij met name aan maatregelen die de inrichting
van het watersysteem verbeteren. Het IJsselmeer is in de huidige situatie een verre van volledig
ontwikkeld watersysteem; een groot deel van de ondiepe gebieden is ingepolderd, natuurlijk oe-
verareaal ontbreekt goeddeels en de dieptevariatie is zeer gering. Door verbetering van de in-
richting op deze punten kan een meer robuuste visstand ontstaan, verbeteren de schuilmogelijk-
heden en vermindert daarmee de impact van de Aalscholver op het visbestand. Op dit vlak lopen
reeds verschillende initiatieven (onder andere plannen voor aanleg van een moeras langs de
Houtribdijk, diepe putten, etc.). De verbetering van de inrichting van het systeem is echter een
weg van de lange adem. Schadevergoeding aan vissers zou dan een overgangsregeling kunnen
zijn.
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SYNTHESE

Voor het inschatten van de invloed van Aalscholvers op visstand en visserij is gebleken dat het
belangrijk is om rekening te houden met de variatie in tijd en ruimte die zich voordoet in het dieet
van Aalscholvers. Dit heeft te maken met de variatie in verspreiding van de vis gedurende de sei-
zoenen en de variatie in aanwezigheid van Aalscholvers. Vis maakt zich kwetsbaar voor predatie
door Aalscholvers wanneer deze zich concentreert op voorkeurslocaties in de winter (zoals in
diepe delen en in havens) en op paaiplaatsen. Een analyse van de Aalscholverpredatie op
Snoekbaars van de kolonie van Wanneperveen laat een consistent seizoensmatig patroon zien,
dat vanuit het gedrag van de vis kan worden verklaard. Wanneer rekening wordt gehouden met
dit patroon, blijkt uit de dataset van Wanneperveen dat de impact op Snoekbaars in dit gebied
groter is dan tot nu toe gedacht.

Om over de mogelijke invloed  statistisch betrouwbare uitspraken te kunnen doen, waarbij reke-
ning wordt gehouden met de variatie in tijd en ruimte, is het noodzakelijk voldoende braakballen
te verzamelen. Deze dienen goed verspreid te zijn over de seizoenen en de locaties waar Aal-
scholvers foerageren. Wanneer met deze nieuwe inzichten wordt gekeken naar de bestaande
datasets van het IJsselmeergebied, dan zijn deze juist op deze aspecten te beperkt. Seizoens-
matige patronen gericht op de kwetsbare periode en gebieden in najaar, winter en voorjaar kun-
nen met de huidige set aan IJsselmeergegevens niet worden geanalyseerd. Dit is van belang,
omdat vooral najaar en winter ook in het IJsselmeergebied belangrijk zijn geworden, omdat het
aantal Aalscholvers dat in deze periode in het IJsselmeergebied aanwezig is sterk is toegeno-
men. En juist in deze perioden is Snoekbaars geconcentreerd in kleine gebieden aanwezig waar-
door ze extra kwetsbaar zijn. We kunnen daarom niet uitsluiten, dat de mogelijke invloed van de
Aalscholver op de visstand in het IJsselmeergebied tot nu toe dus onderschat, althans onder de
huidige omstandigheden. Of dat ook werkelijk zo is, kon in deze studie niet worden vastgesteld,
omdat die gebaseerd is op Wanneperveen en deze resultaten niet een op een kunnen worden
vertaald naar het IJsselmeergebied. Een aspect dat daarbij ook aandacht verdient is de indirecte
invloed, veroorzaakt door stress en verstoring.

Vanwege het ontbreken van voldoende gegevens was het vaststellen van de exacte invloed bij
de huidige aantallen Aalscholvers in het IJsselmeergebied bij deze bureaustudie niet mogelijk.
De voor deze studie geformuleerde kennisvragen hebben we voor een deel goed kunnen beant-
woorden. Om de kennisvragen die nog deels resteren beter te kunnen beantwoorden bevelen we
aan de invloed (voor Snoekbaars en ook voor andere soorten) nader vast te stellen door het ver-
zamelen van aanvullende braakballen, die met de in deze studie opgedane inzichten met betrek-
king tot verspreiding in tijd en ruimte worden verzameld en geanalyseerd.

Het nemen van directe beheermaatregelen gericht op het reduceren van de Aalscholverpopulatie
(doden van volwassen vogels, jongen of eieren) lijkt – los van de ethische vraag - juridisch niet
onmogelijk, maar stuit op maatschappelijke en praktische bezwaren. Ervaringen uit het verleden
in eigen land en recente ervaringen in anderen landen laten zien dat alleen zeer rigide maatre-
gelen, waarbij de populatie tot een minimum wordt beperkt, effectief zijn. Beperkte maatregelen
brengen het risico met zich mee dat onrust in de kolonies ontstaat en Aalscholvers zich gaan ver-
spreiden. Het uiteindelijke effect zou wel eens contraproductief kunnen zijn. Het voorkomen van
de vestiging van nieuwe kolonies kan een goede maatregel zijn om verdere verspreiding van
Aalscholvers, en daarmee het binnen bereik komen van nieuwe voedselgronden en daardoor
groeimogelijkheden, te voorkomen.

Indirecte maatregelen kunnen de kwetsbaarheid van vis voor predatie door Aalscholvers
verminderen. Het IJsselmeer is een verre van volledig ontwikkeld watersysteem. Met name door
het verbeteren van de dieptevariatie neemt het aantal schuilmogelijkheden voor vis toe, waardoor
deze zich niet meer op een zeer beperkt oppervlak hoeft te concentreren. De kans op predatie



Witteveen+Bos
DDT135-1 Bureaustudie invloed Aalscholvers IJsselmeer en Markermeer op visstand en beroepsvisserij definitief d.d. 4 juni 2008

tijdens perioden van concentratievorming wordt daardoor verkleind, waardoor de impact kan
verminderen. Omdat verbetering van de inrichting een zaak van de lange adem is, zou
schadevergoeding aan vissers een overgangsregeling kunnen zijn.

Vanuit het uitgevoerde onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan om alle kennis-
vragen volledig te kunnen beantwoorden:
- uitwerken van de dataset van Wanneperveen voor de andere (commerciële) soorten;
- uitvoeren van een aanvullend en grootschalig braakbalonderzoek in het IJsselmeer en Mar-

kermeer waarbij rekening wordt gehouden met de variatie van het dieet in ruimte en tijd;
- uitvoeren van een nader onderzoek naar de omvang van indirecte effecten.
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1. INLEIDING

1.1. Aanleiding en doel
De IJsselmeervisserij wordt bedreven door 60 bedrijven met een totale jaarlijkse aanvoer van circa
3000 ton vis ter waarde van 6 miljoen euro. De visserij wordt nu nog gekarakteriseerd door een hoge
visserij-inspanning en weinig selectieve visserijmethoden. Het beleid van het ministerie van LNV is erop
gericht de IJsselmeervisserij te behouden als bedrijfsactiviteit voor een beperkt aantal, maar econo-
misch gezonde bedrijven welke op een duurzame wijze de visserij uitoefenen. Tijdens overleg tussen
de vissers en toenmalig minister Veerman te Volendam (22 juni 2005) is naar voren gebracht dat de
toekomstmogelijkheden voor de visserij mogelijk beperkt worden door de aanwezigheid van Aalschol-
vers. De minister heeft toegezegd hiernaar onderzoek te gaan verrichten. Deze toezegging heeft hij
herhaald in de Tweede Kamer tijdens het AO visserij 23 juni 2005. Voorliggend rapport bevat de resul-
taten van dit onderzoek.

Er is in het verleden al veel onderzoek gedaan naar de omvang van de Aalscholverpopulatie en de im-
pact op de visserij. In het algemeen concluderen deze studies dat de Aalscholverpopulatie in het IJs-
selmeergebied stabiel is. De draagkracht van het systeem bepaalt mede de predatiedruk door Aal-
scholvers. Over het effect van Aalscholvers op de voor de visserij commercieel aantrekkelijke soorten,
waarbij rekening gehouden moet worden met nieuwe kolonies (eiland de Kreupel) en vogels die vanuit
elders gelegen kolonies naar het IJsselmeergebied komen om te foerageren, is minder bekend. Vissers
constateren de laatste jaren dat er aanzienlijke aantallen jonge Snoekbaars (15-25 cm) in het najaar
zijn. Echter in de loop van de winter nemen deze aantallen sterk af en het volgend voorjaar lijkt deze
populatie verdwenen. De visserijsector geeft aan dat de oorzaak hiervan ligt bij predatie door Aalschol-
vers (en eventueel andere watervogels). Kennis hierover ontbreekt echter. Mogelijke andere verklarin-
gen zijn uitspui naar de Waddenzee en sterfte als gevolg van voedselgebrek.

Ook is onduidelijk wat de impact van een beoogde vermindering van de visserij-inspanning voor effect
zal hebben op de onttrekking van vis door Aalscholvers. Omdat de observaties van onderzoekers niet
overeenkomen met waarnemingen en indrukken van de vissers is er bij de visserij momenteel weinig
draagvlak voor de onderzoeksresultaten zoals die momenteel beschikbaar zijn. Ook om die reden is het
voorliggende onderzoek ingesteld.

1.2. Kennisvragen
Het Ministerie van LNV heeft voor dit onderzoek de volgende kennisvragen geformuleerd:
1. Hoe ontwikkelt de Aalscholverpopulatie zich in het IJsselmeergebied (aantallen vogels, aantallen

broedparen) en waarom wijken de bevindingen van de vissers af van de officiële waarnemingen?
2. Wat is de huidige totale jaarlijkse onttrekking van commercieel belangrijke vissoorten door Aal-

scholvers (en andere watervogels), en hoe verhoudt dit zich tot andere vormen van onttrekking
(o.a. visserij), en is er een effect van de voorgenomen reductie van de visserij-inspanning met
50%?

3. Is er een interactie met de onttrekking door de Aalscholver van commercieel niet belangrijke soor-
ten?

4. Wat is de oorzaak van het verdwijnen van grote aantallen jonge Snoekbaars in de wintermaanden?
5. Wat is de gewenste omvang van de Aalscholverpopulatie met het oog op behoud van de soort en

internationale verplichtingen?
6. Is er aanleiding om de Aalscholverpopulatie te beheersen?
7. Zo ja, wat zijn hiervoor de mogelijkheden (juridisch en technisch)?

Voor het beantwoorden van deze kennisvragen is zowel gebruik gemaakt van bestaande, reeds gepu-
bliceerde gegevens als van nieuwe, nog niet eerder gepubliceerde gegevens. Aanvullend veldwerk viel
niet binnen de scope van het onderzoek.
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1.3. Projectteam
Voorliggend rapport is in opdracht van het Ministerie van LNV opgesteld door een consortium bestaan-
de uit de bureaus Witteveen+Bos, Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Bureau Veldkamp en
AquaTerra Water & Bodem. In tabel 1.1 zijn de leden van het projectteam weergegeven. Het project is
inhoudelijk begeleid door de werkgroep die de Visstandbeheercommissie voor het IJsselmeer en Mar-
kermeer voorbereidt, onder het voorzitterschap van de heer Th.A.G.M. van der Weijden.

Tabel 1.1. Projectteam

naam organisatie rol in het project

dr. ir. A.J. Rothuis Ministerie van LNV projectleider namens de op-
drachtgever

drs. M. Klinge Witteveen+Bos projectleider namens de op-
drachtnemer

drs. L.G. Turlings Witteveen+Bos projectmedewerker
ing. E. Wymenga Altenburg & Wymenga specialist vogelecologie
drs. A. Brenninkmeijer Altenburg & Wymenga specialist vogelecologie
drs. R. Veldkamp Bureau Veldkamp specialist Aalscholverecologie
ing. J. Kampen AquaTerra specialist visstand en visserij

1.4. Leeswijzer
Het rapport start met een overzicht van informatie uit bestaande literatuur over de populatieomvang en
verspreiding van de Aalscholver in Europa, Nederland en het IJsselmeergebied (hoofdstuk 2). Hierbij is
zowel ingegaan op de huidige verspreiding en populatieomvang als op de trends van de afgelopen ja-
ren. Vervolgens is aan de hand van bestaande informatie een overzicht gegeven van het voedsel van
de Aalscholver in het algemeen en in het IJsselmeergebied in het bijzonder (hoofdstuk 3).

In hoofdstuk 4 is in een casestudy de predatie op Snoekbaars van de Aalscholverkolonie in Wanneper-
veen (De Wieden) uitgewerkt. Deze kolonie heeft slechts een zeer beperkte ecologische relatie met het
IJsselmeer. De reden voor uitwerking van deze casestudie is de beschikbaarheid van niet eerder gepu-
bliceerde data met betrekking tot de voedselkeuze van de Aalscholvers van deze kolonie, met name
gericht op de consumptie van Snoekbaars.

In hoofdstuk 5 is op basis van de gegevens uit hoofdstuk 2, 3 en 4 en gegevens uit overige literatuur
een inschatting gemaakt van de impact van Aalscholvers op het (commerciële visbestand) van het IJs-
selmeer en Markermeer.

Zoals in de inleiding is beschreven geven vissers van het IJsselmeergebied aan dat zij grote aantallen
jonge Snoekbaars zien verdwijnen. In hoofdstuk 6 zijn mogelijke oorzaken, anders dan predatie door
Aalscholvers, onderzocht.

In hoofdstuk 7 is tenslotte ingegaan op mogelijke aanleidingen tot en technische en juridische mogelijk-
heden voor beheersing van de Aalscholverpopulatie.
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2. AANTALSONTWIKKELING EN VERSPREIDING

2.1. Inleiding
De aantalsontwikkeling van de Aalscholver Phalacrocorax carbo sinensis in Nederland is in het verle-
den goed onderzocht (o.a. SOVON 1987, Bijlsma et al. 2001, Hustings & Vergeer 2002, Van Dijk et al.
2006). In de afgelopen decennia is de stand van de Aalscholver in bepaalde perioden sterk toegeno-
men, terwijl in andere perioden sprake leek van een stabilisatie (Bijlsma et al. 2001, Hustings & Vergeer
2002). Bij beroepsvissers bestaat de indruk dat de laatste jaren toenemende aantallen Aalscholvers op
het IJsselmeer foerageren. Als vertrekpunt voor dit onderzoek zijn daarom alle beschikbare gegevens
op een rij gezet om een goed beeld van de ontwikkeling van de Aalscholverpopulatie rond het IJssel-
meer te kunnen schetsen. Daarbij is niet alleen naar de aantallen zelf gekeken maar ook naar de ruim-
telijke verspreiding van de Aalscholvers over het IJsselmeer.

Voor het beschrijven van aantalsontwikkeling en verspreiding van de Aalscholverpopulatie is gebruik
gemaakt van een veelheid aan bronnen; de belangrijkste daarvan worden hier genoemd. Voor de Eu-
ropese populatieschatting is gebruik gemaakt van de gegevens van Wetlands International (Delany &
Scott 2006). De vogelaantallen van de huidige en de nieuwe kolonies aan het IJsselmeer en van kolo-
nies in de wijde omgeving (vooral ten oosten) van het IJsselmeer zijn ontleend aan de integrale SO-
VON-tellingen van de afgelopen 10 jaar (Van Dijk et al. 1997, 2002, 2005, Janssen 2006). Daarnaast
zijn de meest recente integrale slaapplaatstellingen van de IJsselmeerkust gebruikt. Deze tellingen zijn
door SOVON, It Fryske Gea en RIZA2 uitgevoerd in januari 2004 en 2007 (Kleefstra 2004, 2007, van
Rijn & Nienhuis 2004; pers. med. R. Kleefstra, SOVON; T. Kunst, It Fryske Gea; M. van Eerden en S.
van Rijn, beide RIZA). Daarnaast is een groot aantal andere literatuurbronnen geraadpleegd.

In paragraaf 2.2 wordt de stand van zaken geschetst omtrent de huidige grootte van de populatie; hier-
bij is aandacht besteed aan zowel de koloniegroottes als het aantal getelde Aalscholvers op de slaap-
plaatsen. Paragraaf 2.3 behandelt de aantalsontwikkeling van de Aalscholver, zowel in Europa en Ne-
derland als rond het IJsselmeer. In paragraaf 2.4 wordt de verspreiding van broedende, foeragerende
en rustende Aalscholvers op en rond het IJsselmeer besproken.

2.2. Huidige populatie

2.2.1. Algemeen
De Aalscholver is een langlevende soort, met een maximum waargenomen leeftijd van 19 jaar (Cramp
& Simmons 1977). Aalscholvers zijn viseters, die in kolonies broeden, bij voorkeur in moerassen en op
eilanden. Ze nestelen meestal in hoge bomen, maar wanneer er geen grondroofdieren zijn, kunnen ze
ook op de grond broeden. De kolonies worden gewoonlijk vroeg in het voorjaar (februari-maart) bezet.
De eerste eieren worden in maart gelegd, maar vaak ook eerder. Het nest bevat meestal 3-4 eieren, die
ongeveer een maand bebroed worden. De jongen groeien op in ruim anderhalve maand. Direct na het
uitkomen van de eieren kunnen er 3-4 jonge kuikens in een nest zitten, maar in de loop van het broed-
seizoen gaat een deel van deze jongen dood. Uiteindelijk vliegen 0 tot 3 jongen per nest uit. Deze uit-
gevlogen jongen, ook wel juvenielen genoemd, worden nog ongeveer een maand door de ouders ver-
zorgd. Vanaf juni - juli gaan de juveniele vogels rondzwerven (o.a. Cramp & Simmons 1977, Snow &
Perrins 1998, Bijlsma et al. 2001, Van Rijn & Van Eerden 2001).

Na het broedseizoen, in de nazomer (augustus-september), verzamelen de Aalscholvers zich op plaat-
sen nabij rijke visgronden langs de Nederlandse, Duitse en Deense kust. Een klein deel overwintert
rond het IJsselmeer en in het binnenland langs grote rivieren als Rijn en Maas, maar het merendeel
van de vogels brengt de winter door in het Middellandse Zeegebied (o.a. Brockie 1988, Snow & Perrins
1998, Bijlsma et al. 2001, Van Rijn & Van Eerden 2002, Reneerkens et al. 2005).

                                                  
2
 RIZA is thans opgegaan in Rijkswaterstaat Waterdienst
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In het westen van Europa komen twee tot drie ondersoorten van de Aalscholver voor. In het noord-
westen gaat het om de mariene ondersoort P. c. carbo. Deze broedt vooral op steile kliffen en rotsri-
chels langs de kust van IJsland, Noorwegen, Frankrijk, Groot-Brittannië en Ierland. Recent DNA-
onderzoek heeft aangetoond dat een deel van deze populatie (vooral langs de Noorse, maar ook langs
de Zweedse en Britse kust) uit een aparte ondersoort bestaat, P. c. norvegicus (Le Gentil & Marion
2006). Tot op heden is geen schatting gemaakt van de grootte van beide afzonderlijke populaties. De
populatiegrootte van beide ondersoorten samen (P. c. carbo en P. c. norvegicus) bedraagt de laatste
jaren circa 120.000 vogels (Delany & Scott 2006). In het noorden, westen en zuiden van Europa komt
de derde en meest algemene ondersoort voor, de meer continentaal broedende P. c. sinensis. Deze
ondersoort broedt meer op het vasteland van Europa (van Nederland tot en met Spanje, maar ook
steeds meer landinwaarts in Groot-Brittannië), op de grond of in bomen langs meren of de kust. De po-
pulatiegroottes van P. c. carbo/norvegicus en P. c. sinensis zijn de afgelopen jaren in Europa licht toe-
genomen. De huidige populatie van P. c. sinensis wordt geschat op circa 380.000-405.000 vogels, of-
wel 126.000-135.000 broedparen (Delany & Scott 2006). In het westen van Europa komen dus circa
500.000-625.000 Aalscholvers (alle drie ondersoorten samen) voor, ofwel 166.000-175.000 paren.

2.2.2. Kolonies
In het begin van de 21e eeuw broedden ongeveer 20.000-23.000 paren in Nederland (Van Dijk et al.

2005, 2006). De meeste kolonies liggen in de nabijheid van water- en visrijke gebieden, zoals het IJs-
selmeergebied, de Waddeneilanden, de grote rivieren en de Zeeuwse Delta. Ruim de helft (10.000-
13.000 paren) van alle Nederlandse Aalscholvers broedt in de directe omgeving van het IJsselmeer,
het Markermeer of het IJmeer (tabel 2.2). De belangrijkste kolonies van meer dan 1.000 paren in deze
regio waren in 2005 De Kreupel (nieuwe kolonie sinds 2005) en de bestaande kolonies de Ven, Oost-
vaardersplassen, Lepelaarplassen en Naardermeer (afbeelding 2.1, tabel 2.2).

2.2.3. Slaapplaatsen
In de loop van de namiddag trekken Aalscholvers zich terug op grote en kleine gemeenschappelijke
slaapplaatsen om daar te overnachten. De slaapplaatsen kunnen het hele jaar worden gebruikt door de
Aalscholvers. In de nazomer en herfst (augustus-oktober) worden  er doorgaans de hoogste aantallen
aangetroffen. De Aalscholvers zijn in deze periode - na het broedseizoen - aan het ruien en aan het op-
vetten voor de overwintering in Nederland óf voor de najaarstrek naar de overwinteringsgebieden rond
de Middellandse Zee.

In januari 2004 zijn nagenoeg alle 163 Nederlandse slaapplaatsen van de Aalscholver integraal geteld
(Van Rijn & Nienhuis 2004). De grootste slaapplaatsen van meer dan 500 vogels liggen in Nederland
verspreid langs de grote rivieren (Drutense Waarden, Waal), in de Zeeuwse Delta en de Waddenzee
(Den Oever), rond het IJsselmeer (De Kreupel, Andijk, Oostvaardersplassen, Steile Bank, Lemmer,
Bocht van Molkwerum), langs de randmeren (Harderwijk), en in een aantal plassen en moerassen in
het binnenland (Ackerdijkse Plassen in Zuid-Holland, Rottige Meente in Friesland, en Friescheveen in
Drenthe). Van de in totaal circa 462.000 vogels die tijdens de internationale Aalscholvertelling in Euro-
pa van januari 2004 zijn geteld, is circa 5% (25.745 vogels) in Nederland waargenomen (Marion &
Parz-Gollner 2004, Van Rijn & Nienhuis 2004). Ongeveer de helft (11.476) van deze vogels is op
slaapplaatsen in de directe omgeving van het IJsselmeer, het Markermeer of het IJmeer aangetroffen
(tabel 2.1).

Het IJsselmeer is voor deze soort het gehele jaar door een belangrijk rust- en foerageergebied. Buiten
het broedseizoen zijn de aantallen van de Aalscholver in het IJsselmeergebied het hoogst in de nazo-
mer en het najaar (augustus tot en met oktober), met jaarmaxima van 13.000-24.000 vogels in de jaren
negentig. In de rest van Nederland (Waddenzee, Zeeuwse Delta en langs de grote rivieren) verbleven
in die periode slechts enkele duizenden vogels (Noordhuis 1997, Veldkamp 1997c, Voslamber et al.

1999, Bijlsma et al. 2001, Ministerie V&W 2001, Van Rijn & Nienhuis 2004, Van Eerden & Van Rijn
2005). De meeste vogels trekken in de wintermaanden naar de kustgebieden (Zeeuwse Delta, Wad-
denzee), omdat deze in de meeste winters ijsvrij en daarmee goed bevisbaar blijven. In koude winters
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verlaten veel Aalscholvers de Nederlandse wateren en trekken naar het zuiden (Voslamber et al. 1999,
Bijlsma et al. 2001).

Tabel 2.1. De aantallen Aalscholvers op de belangrijkste slaapplaatsen in de directe omgeving
van het IJsselmeer, het Markermeer of het IJmeer. De Aalscholvers van deze slaap-
plaatsen vissen geheel of gedeeltelijk op het IJsselmeer, Markermeer en/of IJmeer.
Verder weg gelegen slaapplaatsen, waarvan de Aalscholvers alleen incidenteel op de-
ze meren foerageren, zijn niet in de tabel opgenomen (Kleefstra 2004, Van Rijn & Ni-
enhuis 2004)

slaapplaats Aalscholver gebied januari 2004

Den Oever Noord-Holland 3.251

Robbenoordbos Noord-Holland 50

Andijk, Waterwingebied Noord-Holland 675

De Kreupel IJsselmeer, Noord-Holland 2.250

Muiderberg, Hollandse Brug Noord-Holland 479

Naardermeer Noord-Holland 50

Lepelaarplassen Flevoland 50

Oostvaardersplassen Flevoland 954

Reigerplas Flevoland 240

Natuurpark Lelystad Flevoland 59

Ketelbrug Flevoland 60

Lemmer, Wouda Gemaal Friesland 600

Steile Bank IJsselmeer, Friesland 2.040

Bocht Van Molkwerum Friesland 610

Workumer Buitenwaard Zuid Friesland 45

Makkumer Noordwaard Friesland 25

Kornwerderzand Afsluitdijk, Friesland 38

totaal IJsselmeer, Markermeer, IJmeer 11.476
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Afbeelding 2.1. Ligging van de belangrijkste Aalscholverkolonies (in 2005) en Aalscholverslaap-
plaatsen (in 2003-2004) in en rondom het IJsselmeer. De vogels van de cursief
aangegeven kolonies en slaapplaatsen vissen doorgaans in de nabijgelegen
plassen en meren en slechts incidenteel in het verder weg gelegen IJsselmeer,
Markermeer en/of IJmeer (bronnen: zie tekst)
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2.3. Aantalsontwikkeling

2.3.1. Aantallen in kolonies
Vanaf in ieder geval de 17e eeuw broedt de Aalscholver in Nederland. In de 19e eeuw waren er grote
kolonies langs de grote rivieren (IJssel, Vecht) en in De Wieden. Door intensieve vervolging door vis-
sers en boseigenaren bleven de aantallen tot in de jaren zestig van de 20e eeuw laag. Verontreiniging
(met gechloreerde koolwaterstoffen en kwikverbindingen) van het oppervlaktewater in Nederland leidde
in combinatie met de voorgaande zaken tot een dieptepunt van de Nederlandse populatie van slechts
800 paren in de jaren zestig. Daarna is de Aalscholver wettelijk beschermd. Na een aantal jaren met
lage broedaantallen is vanaf eind jaren zeventig de populatie zowel in Nederland als in de meeste an-
dere Europese landen snel gegroeid. In de jaren tachtig herkoloniseerde de Aalscholver het rivierenge-
bied en delen van Friesland. Langs de Hollandse kust (Meijendel, Amsterdamse Waterleidingduinen,
Zwanenwater) en in het Waddengebied (Texel, Vlieland, Rottum, De Hond bij Delfzijl) kwamen kolonies
met Aalscholvers die voornamelijk in zout water foerageerden. Deze toename tussen 1980 en 1992
(van circa 7,5% per jaar) wordt toegeschreven aan een combinatie van vier factoren: de wettelijke be-
scherming, de afname van chemische waterverontreiniging, het toegenomen aanbod aan bejaagbare
prooivis en het aangepaste gedrag van Aalscholver, namelijk het sociaal vissen in eutrofe wateren (Van
Eerden & Voslamber 1995, De Nie 1995).

De Nederlandse populatie is vanaf 1990, na een dip begin jaren negentig, geleidelijk aan toegenomen
tot ruim 23.000 paren in 2004, een toename van circa 4% per jaar (afbeelding 2.2; Van Dijk et al. 2005,
2006). Daarna is het aantal Aalscholvers weer geleidelijk afgenomen tot circa 20.000 paren in 2007,
hetzelfde niveau als begin jaren negentig (Van Bruggen & Van Dijk 2008). De tijdelijke inzinking in 1993
is mogelijk te wijten aan de ineenstorting van de spieringstand in 1992 in het IJsselmeer en Marker-
meer (Mous 2001). Wellicht is deze daling van het aantal broedparen in Nederland van de laatste jaren,
voorspeld door Bijlsma et al. (2001), veroorzaakt door het afnemen van de eutrofiëring en de daarmee
gepaard gaande lagere visstand) vanaf het eind van de jaren negentig.

Afbeelding 2.2. Populatieontwikkeling van de Aalscholver in Nederland van 1970 tot 2007 (Van
Dijk et al. 2006, Van Bruggen & Van Dijk 2008). De totale aantallen van 2005-2007
zijn nog niet definitief
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De afgelopen 12 jaar hebben jaarlijks circa 10.000-13.000 paren Aalscholvers in de directe omgeving
van het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer gebroed (bovenste deel tabel 2.2). Dit is ongeveer de helft
van het landelijke aantal Aalscholvers van circa 20.000 – 23.000 paren. De vogels van deze kolonies
vissen hoofdzakelijk of in ieder geval regelmatig in deze wateren. De circa 2.000 paren Aalscholvers
die in de periferie van het IJsselmeer, Markermeer en / of IJmeer broeden (onderste deel tabel 2.2),
vissen vooral in de lokale meren, plassen en moerassen en alleen incidenteel in het IJsselmeer, Mar-
kermeer of IJmeer.

Tabel 2.2. Verdeling van het aantal broedparen van de Aalscholver in kolonies in het IJssel-
meergebied van 1996 tot en met 2005 (Van Dijk et al. 1997, 2002, 2005, Janssen 2006,
Bijlsma 2008, Van Bruggen & Van Dijk 2008)

Aalscholverkolonie 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Workumer Bûtenwaard 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 (0) (0)

Vooroever Onderdijk 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 (0) (0)

De Ven, Enkhuizen 777 650 799 875 2.400 2.050 3.352 4.100 4.500 3.600 2.485 1.080

Artis, Amsterdam 0 (2) 2 3 2 2 3 ? 10 8 90

Naardermeer, Naarden 2.200 2.200 2.600 2.400 2.135 1.210 1.600 1.450 1.075 1.055 (1.100) 1.180

Oostvaarders-plassen 5.500 4.780 5.250 5.360 4.475 4.975 5.500 5.410 2.665 2.830 2.555 2.470

Lepelaarplassen 3.800 3.415 3.680 1.655 1.950 1.950 1.600 2.100 1.665 1.055 1.476 1.145

De Kreupel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300 3.746 2.925

Houtribdijk, Enkhuizer-

zand
0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 1.281 783

totaal 12.277 11.045 12.329 10.305 10.963 10.187 12.054 13.077 9.905 9.980 12.651 9.673

Aalscholverkolonie (periferie) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Spekland, Terherne/Sneekermeer 0 0 0 0 0 2 5 9 39 64 ? ?

Rottige Meente, Wolvega 373 450 430 401 324 514 319 537 528 606 622 427

Eiland in meertje Zuid-Scharwoude 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 (0) (0)

Botshol, Abcoude 41 59 96 128 133 188 167 146 221 ? ? ?

Loosdrechtse Plassen, Terra Nova 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 (0) (0)

Geerpolder, Leimuiden 163 278 300 (350) (400) (400) 194 (200) 185 ? ? ?

Nieuwkoopse Plassen, Nieuwkoop 70 135 145 210 273 291 289 326 369 ? ? ?

De Wieden, Wanneperveen 1.085 760 950 1.010 1.214 1.040 1.033 890 1.008 1.117 982 693

totaal 1.732 1.682 1.921 2.101 2.349 2.435 2.009 2.108 2.350 (2.500) (2.500) (2.500)

( ) = Geen telling, maar aanname.
? = Getallen nog niet bekend bij SOVON.

De bovenste tabel toont de kolonies waarvan de vogels hoofdzakelijk of in ieder geval regelmatig in het IJsselmeer, Markermeer of IJmeer foerageren. De kolonies in

de onderste tabel liggen op grotere afstand van het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer. De vogels van deze kolonies vissen vooral in de lokale meren en plassen en

alleen incidenteel in het IJsselmeer, Markermeer of IJmeer.

Opvallend is dat de jonge, noordelijke kolonies De Ven en De Kreupel de laatste jaren sterk gegroeid
zijn, terwijl de oude, zuidelijke kolonies van de Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen en het Naar-
dermeer kleiner zijn geworden. Andere kolonies zijn verdwenen. Van 2006 en 2007 zijn nog niet alle
kolonieaantallen bekend, maar De Kreupel is in 2006 en 2007 met respectievelijk 3.746 en 2.925 paren
één van de grootste kolonies van het IJsselmeergebied en Nederland. Het is opmerkelijk dat de kolonie
van De Ven in de seizoenen 2005-2007 telkens vroegtijdig is verlaten (vermoedelijk naar de Kreupel),
in 2005-06 zelfs vóór en in de kuikenfase, met grote aantallen dode kuikens als gevolg (Van Bruggen &
Van Dijk 2008).

Samenvattend lijkt de Aalscholverpopulatie zich na een sterke toename in de jaren tachtig te stabilise-
ren op circa 20.000 paren in Nederland en circa 10.000 - 12.000 paren in het IJsselmeergebied. Moge-
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lijk zal dit aantal, bij een verdergaande daling van de eutrofiering, nog wat verder afnemen tot een
nieuwe, stabiele populatie.

2.3.2. Aantallen op slaapplaatsen

aantalsontwikkeling over de jaren
Tegen het eind van het broedseizoen vertrekt een deel van de (uitgebroede) Aalscholvers reeds naar
de overwinteringsgebieden rond de Middellandse Zee. Veel Aalscholvers volgen hierbij vaste pleister-
plaatsen en trekroutes. De overige vogels verhuizen geleidelijk van de kolonies naar de slaapplaatsen
in Nederland. Dit verschil in trekgedrag is gedeeltelijk geslachts- en leeftijdsgebonden (Van Eerden &
Munsterman 1995). De Nederlandse slaapplaatsen worden het gehele jaar, maar vooral in het najaar,
ook bevolkt door buitenlandse Aalscholvers. Deze vogels zijn vooral afkomstig uit Noord- en Midden-
Europa (Veldkamp 2007). In de jaren negentig zijn de hoogste aantallen waargenomen op de Neder-
landse slaapplaatsen - gemiddeld circa 27.000 Aalscholvers - in de vroege herfst (augustus); de laag-
ste aantallen zijn geteld in de winter (januari/ februari) met gemiddeld circa 10.000-14.000 vogels
(Bijlsma et al. 2001). In afbeelding 2.3 is het jaarlijks integraal in Nederland in januari getelde aantal
Aalscholvers uitgezet. Dit liep gestaag op van circa 19.400 vogels in 2001 naar 25.800 in 20043 (Van
Roomen et al. 2002, 2004, Van Rijn & Nienhuis 2004). De winteraantallen in Nederland zijn de laatste
jaren verder doorgegroeid naar circa 28.500 in 2007 (voorlopige cijfers, Van Roomen 2008). Ook de
aantallen overwinteraars rond het IJsselmeer zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Betroffen de
januaritellingen eind jaren negentig slechts enkele vogels, in 2006 zijn ongeveer 11.000 overwinterende
Aalscholvers geteld (med. M van Eerden, RIZA).

                                                  
3
 Deze toename berust voor een klein deel op het in de loop van de tijd vollediger worden van de tellingen. In 2004 en 2007 zijn vrijwel

alle slaapplaatsen geteld, maar in de jaren negentig en in 2001 en 2002 zijn niet alle kleine slaapplaatsen – vooral langs de grote rivie-

ren - integraal geteld. De verwachte aantallen op de niet-getelde kleine slaapplaatsen zijn echter klein (Van Rijn & Nienhuis 2004).

Daarnaast verbleven veel Aalscholvers door vorstperiodes in de koude winter van 2002/03 tijdens de januari-tellingen nog in zuidelijker

gebieden, terwijl ze zich tijdens dezelfde periode in de warme winter van 2003/04 al in of rond de broedgebieden ophielden (Van Rijn &

Nienhuis 2004).
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Afbeelding 2.3. Ontwikkeling van het aantal in Nederland overwinterende Aalscholvers (januari-
tellingen) van 2001 tot 2007 (Van Rijn & Nienhuis 2004, van Roomen et al. 2002,
2004, Van Roomen 2008). De totale aantallen van 2005-2006 zijn niet bekend; die
van 2007 zijn nog niet definitief

Aantal Aalscholvers in januari
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De gemiddelde aantallen Aalscholvers in het IJsselmeergebied liepen in de jaren negentig op van circa
10.000 vogels in april-juli naar circa 20.000 in augustus (met maxima van 13.000-24.000) en vervol-
gens weer terug via circa 15.000 in september en oktober naar circa 3.000 in november en circa 1.000
in december, januari en februari. Daarna liepen de aantallen weer geleidelijk op van circa 5.000 in
maart naar circa 10.000 in april-juli (Bijlsma et al. 2001, Van Roomen et al. 2002).

De maandelijkse tellingen langs de Friese IJsselmeerkust (1980-1998) laten een vergelijkbaar patroon
zien met het hierboven beschreven seizoenspatroon, met de hoogste aantallen in augustus-oktober,
snel afnemende aantallen in november en december, lage aantallen in januari en februari en snel toe-
nemende aantallen in het voorjaar (afbeelding 2.4, bijlage 2). Recentere, integrale, maandelijkse Friese
tellingen van september 2003 t/m januari 2004 en van september 2006 t/m januari 2007 vertonen een
vergelijkbaar patroon in het najaar en de winter (bijlage 1; Kleefstra 2004, 2007).

Friese slaapplaatsen
De afgelopen 30 jaar is er op en rond het IJsselmeer een aantal slaapplaatsen bijgekomen en weer
verdwenen. De Steile Bank was en is één van de grootste slaapplaatsen van het IJsselmeergebied,
met bijna 14.000 vogels in augustus 1995 en ruim 9.000 vogels in september 2003 (bijlage 1). In de ja-
ren tachtig en negentig sliepen ook af en toe grote aantallen op de Makkumer Waarden, de Worku-
merwaard en de Mokkebank, maar in 2003 is het aantal Aalscholvers op deze slaapplaatsen vermin-
derd tot enkele tientallen tot enkele honderden (Van der Burg & Poutsma 2000, Kleefstra 2004, Van
Rijn & Nienhuis 2004; tabel 2.1, bijlage 1). De belangrijkste nieuwe slaapplaats is die op De Kreupel,
waar sinds de aanleg in 2003/04 in het najaar enige duizenden (variërend van circa 1.000 tot 5.000)
vogels verblijven, met een maximum van circa 10.000 in de nazomer (onder andere Brenninkmeijer
2006).
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Wanneer de maandgemiddelden op de Friese slaapplaatsen (afbeelding 2.5, bijlage 2) worden verge-
leken met de totaaltellingen (kolonies en slaapplaatsen) in het IJsselmeergebied van 1999 (afbeelding
2.4), dan valt een verschillend patroon op. Bij de Friese slaapplaatsen ligt de aantallenpiek in het na-
jaar, terwijl de piek van de totaaltellingen van het IJsselmeergebied in de broedperiode ligt. In de
maand juli vertrekken veel vogels, die zijn uitgebroed, uit het IJsselmeergebied. Zij vliegen waarschijn-
lijk naar het zuiden, naar de Delta of de mediterrane overwinteringsgebieden. Langs de Friese kust lig-
gen momenteel geen broedkolonies, maar wel slaapplaatsen.

samenvattend
Samenvattend blijkt uit de slaapplaatstellingen dat de aantallen overwinterende Aalscholvers de afge-
lopen jaren sterk zijn toegenomen, zowel langs het IJsselmeer als in de rest van Nederland. De Kreupel
is de belangrijkste nieuwe slaapplaats in het IJsselmeergbied van de laatste jaren.

Afbeelding 2.4. Het in 1999 maandelijks getelde aantal Aalscholvers in de kolonies en op de
slaapplaatsen van het IJsselmeergebied (IJsselmeer, Markermeer, IJmeer,
randmeren, sloten en kanalen van Flevoland) (Van Rijn & Van Eerden 2002; zie
ook tabel 2.5)
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Afbeelding 2.5. Maandgemiddelde van het aantal Aalscholvers op de belangrijkste slaapplaatsen
langs de Friese IJsselmeerkust (Steile Bank, Makkumer Waarden, Workumer-
waard, Mokkebank, Staveren, Bocht van Molkwar) tussen 1980 en 1998 (gege-
vens beschikbaar gesteld door T. Kunst, It Fryske Gea, en R. Kleefstra, SOVON;
zie ook bijlage 1)

M aandgemiddelde  Friese  kust 1980-1998
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Vliegende en rustende Aalscholvers op de opgespoten ondergrond van het eiland-in-
wording De Kreupel in het IJsselmeer, mei 2003 (foto Rijkswaterstaat)

2.4. Verspreiding Aalscholvers
In deze paragraaf wordt de verspreiding gepresenteerd van de Aalscholver in het IJsselmeergebied
tussen 1997 en 2005. De verspreidingskaarten van de Aalscholvers zijn vervaardigd op basis van vier
informatiebronnen, te weten het aantal broedparen in de kolonies, de aantallen op slaapplaatsen, de
actieradius rond broedlocaties en slaapplaatsen, en het aanbod van geschikt habitat.

2.4.1. Actieradius
Met de actieradius wordt de hemelsbreed gemeten afstand bedoeld die een Aalscholver aflegt tussen
de kolonie of slaapplaats en het foerageergebied. Bij een actieradius van 10 km vliegt de broedvogel
naar een 10 km verderop gelegen foerageerplek. Een overzicht van de actieradiussen van drie soorten
Aalscholvers die bekend zijn in de literatuur, is gegeven in tabel 2.3. Opvallend is dat de Aalscholver
veel verder vliegt (maximaal 10-70 km) dan de Kuifaalscholver (maximaal 13-18 km) en de Geoorde
Aalscholver (maximaal 12-40 km). De maximale afstand is ook sterk afhankelijk van de situatie; een
vogel met nestjongen vliegt minder ver weg dan een solitaire vogel. Ook de gemiddelde actieradius van
de Aalscholver (10-30 km) is groter dan die van de Geoorde Aalscholver (2-3 km van de kolonie; 16 km
van de slaapplaats). Er is dus een duidelijk verschil tussen de soorten.
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Tabel 2.3. Maximale actieradius (in km) van drie soorten Aalscholvers rond de broedlocatie en
slaapplaatsen voor, tijdens en na de broedperiode, in afhankelijkheid van het aantal
vogels in de broedkolonie of de slaapplaats. In de laatste kolom is de bron vermeld

soort en locatie actieradius (km) bron
gemiddeld maximum

Aalscholver P. carbo
IJsselmeer e.o. 20-30 70 Van Dam et al. 1995
IJsselmeer e.o. 15-30 > 60 Med. M. van Eerden, RIZA
Naardermeer kolonie 22 35 Platteeuw & Van Eerden 1995
Oostvaardersplassen kolonie 15 35 Platteeuw & Van Eerden 1995
Wanneperveen kolonie 30 - Van Dam et al. 1995
Europa (algemeen) - 20 Van Eerden & Gregersen 1995
Tsjechië - 10 Musil et al. 1995
Lednice, Tjsjechië - 50 Hachler 1959
Lac Grand-Lieu, west Frankrijk - 25 Paillisson et al. 2004

Kuifaalscholver P. aristoteles
Farne Islands, Groot-Brittannië - 18 Pearson 1968
Groot-Brittannië - 13 Cramp & Simmons 1977

Geoorde Aalscholver P. auri-
tus

Kolonies in Wisconsin, V.S. 2-2,4 12-40 Custer & Bunck 1992
Kolonie Middle Island, Ontario,
Canada

2,5 - Stapanian et al. 2002

Kolonie Oneida Lake, New
York, V.S.

2,9 14,2 Coleman et al. 2005a

Slaapplaatsen in Mississippi
Delta, V.S.

15,7 - King et al. 1995

De meeste Aalscholvers foerageren binnen 20 km van kolonie of slaapplaats, maar er zijn geregeld
waarnemingen van vogels die afstanden van 30-40 km afleggen. Vogels die broeden of slapen op De
Kreupel, eten regelmatig zeevissen (med. L. Kelder, Staatsbosbeheer). De dichtstbijzijnde zee, de
Waddenzee, ligt op 30 km afstand van De Kreupel.

De omvang van het foerageergebied, dat de Aalscholvers van het IJsselmeergebied kunnen benutten
in de omgeving van de broedlocaties en slaapplaatsen, is ingeschat op basis van literatuurgegevens en
expert judgement. De volgende uitgangspunten zijn hierbij gehanteerd:
- de weergegeven en gebruikte actieradius beperkt zich tot de potentieel geschikte foerageergebie-

den (open water van meren, plassen en watergangen);
- de maximale actieradius is gebaseerd op literatuurbronnen; naar schatting foerageert circa 90%

van de vogels binnen de vermelde actieradius van 10-30 km, maar enkelingen kunnen grotere af-
standen afleggen (60-70 km);

- een onderverdeling van actieradius naar omvang van de broedkolonie of de groep op een slaap-
plaats is gemaakt op basis van expert judgement, ervan uitgaande dat Aalscholvers zo veel moge-
lijk de dichtstbijzijnde voedselbronnen benutten en dat een deel van de vogels van grotere broed-
kolonies of slaapplaatsen grotere afstanden af moeten leggen. Het is een algemeen verschijnsel,
dat voor slaapplaatsen beschreven is door onder meer Zwarts (1974, 1977); we gaan er gemaks-
halve van uit dat de gehanteerde ranges zowel opgaan voor de grote kolonies en slaapplaatsen,
van waaruit vogels veelvuldig sociaal foerageren, als voor kleine kolonies met solitair foeragerende
dieren.

Deze actieradiusaanpak is een versimpelde visie van de werkelijkheid. De opzet is om geen diepgaan-
de modelmatige benadering van voedselecologische relaties uit te voeren, maar om eenvoudig een
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beeld te schetsen. Ongetwijfeld worden sommige delen van het gebied binnen de actieradius intensie-
ver gebruikt worden dan andere delen. Dit is afhankelijk van factoren als tijd van het jaar, wind, water-
diepte, doorzicht en de aanwezigheid van vis. Een detaillering op deze wijze valt evenwel buiten de
scope van deze studie. De gehanteerde waarden voor de maximale actieradius voor kleine en grote
slaapplaatsen en kolonies zijn gepresenteerd in tabel 2.4.

Tabel 2.4. Aangenomen waarden met betrekking tot de maximale foerageerafstanden (actieradi-
us, in km) van Aalscholvers ten opzichte van de broedlocaties en slaapplaatsen rond
het IJsselmeer voor, tijdens en na de broedperiode, in afhankelijkheid van het aantal
vogels in de broedkolonie of de slaapplaats. Deze foerageerafstanden zijn gebaseerd
op literatuurbronnen en ‘expert judgement’ (tabel 2.3)

aantal Aalscholvers Actieradius t.o.v. broedlocatie (km) Actieradius t.o.v. HVP (km)

<100 10 10

100-1.000 15 10

1.000-10.000 20 15

> 10.000 30 20

2.4.2. Verspreiding in foerageergebied rond kolonies
In afbeelding 2.6 is rond elke kolonie het theoretische foerageergebied in kaart gebracht van Aalschol-
vers die in 2005 op of rond het IJsselmeergebied hebben gebroed. De grootte van de getrokken cirkels
is gebaseerd op de aanname dat de Aalscholver een aantalsafhankelijke foerageerafstand heeft (tabel
2.4). In de afbeelding is aangegeven hoeveel foeragerende Aalscholvers maximaal op één plek binnen
deze cirkel verwacht kunnen worden, wanneer alle vogels van de kolonie naar dezelfde plek gaan. In
de praktijk zal dit zelden voorkomen, omdat tijdens het broedseizoen doorgaans een deel van de vo-
gels op het nest achterblijft. Bovendien verspreiden de vogels van één kolonie zich vaak over verschil-
lende foerageerplekken. De maximaal te verwachten concentraties op het IJsselmeer zijn het hoogst in
de waterstrook circa 10 km ten noorden van de Oostvaardersplassen en circa 18 km ten zuiden van De
Kreupel. Wanneer alle broedvogels (beide oudervogels) van De Kreupel, De Ven, Houtribdijk, Lepe-
laarplassen en Oostvaardersplassen tegelijkertijd naar dit gebied zouden vliegen om te vissen, ontstaat
er een concentratie van meerdere duizenden vogels (afbeelding 2.6).

2.4.3. Verspreiding in foerageergebied rond slaapplaatsen
Op een vergelijkbare manier is in afbeelding 2.7 het foerageergebied rond de in januari 2004 integraal
getelde Aalscholverslaapplaatsen weergegeven. In het open water rond de slaapplaatsen is ten noor-
den en ten oosten van De Kreupel een maximale concentratie van circa 5.000-6.000 vogels mogelijk,
wanneer alle vogels van de omringende slaapplaatsen naar hetzelfde gebied zouden vliegen (afbeel-
ding 2.7). Tevens valt de grote, ‘lege’ strook open water op in het noordelijke deel van het Markermeer
en het zuidelijke deel van het IJsselmeer. Deze strook zal in de winter weinig tot niet worden benut,
omdat deze vanuit de slaapplaatsen van januari 2004 met de aangenomen actieradius niet bereikbaar
is voor de Aalscholver.
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Afbeelding 2.6.  Potentieel foerageergebied rond Aalscholverkolonies in het IJsselmeergebied
tijdens het broedseizoen van 2005. Rond elke kolonie is het potentieel bereik-
bare foerageergebied weergegeven met daarin het theoretisch maximale aantal
Aalscholvers dat hier naar toe kan vliegen om te vissen. De grootte van de be-
grenzing (de actieradius, zie tabel 2.4) van het potentiële foerageergebied is
gebaseerd op de omvang van de kolonie
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Afbeelding 2.7. Potentieel foerageergebied rond slaapplaatsen van Aalscholvers in het IJssel-
meergebied in januari 2004. Rond elke slaapplaats is het potentieel bereikbare
foerageergebied weergegeven met daarin het theoretisch maximale aantal Aal-
scholvers dat hier naar toe kan vliegen om te vissen. De grootte van de be-
grenzing (de actieradius, zie tabel 2.4) van het potentiële foerageergebied is
gebaseerd op de omvang van de slaapplaats



Witteveen+Bos
DDT135-1 Bureaustudie invloed Aalscholvers IJsselmeer en Markermeer op visstand en beroepsvisserij definitief d.d. 4 juni 2008

18

Afbeelding 2.8. Potentieel foerageergebied rond Aalscholverkolonies in het IJsselmeergebied
tijdens de broedseizoenen 1997, 1999, 2001 en 2003. Rond elke kolonie is het po-
tentieel bereikbare foerageergebied weergegeven met daarin het theoretisch
maximale aantal Aalscholvers dat hier naar toe kan vliegen om te vissen. De
grootte van de begrenzing (de actieradius, zie tabel 2.4) van het potentiële foera-
geergebied is gebaseerd op de omvang van de kolonie
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Afbeelding 2.9. Waargenomen foerageerlocaties van Aalscholvers in het voorjaar, de zomer en
het najaar van 1999 en 2000 (uit Van Rijn & Van Eerden 2002)



Witteveen+Bos
DDT135-1 Bureaustudie invloed Aalscholvers IJsselmeer en Markermeer op visstand en beroepsvisserij definitief d.d. 4 juni 2008

20

2.4.4. Verspreiding in foerageergebied rond kolonies in de loop van de tijd
Wanneer de theoretische verspreidingskaarten rond de kolonies tussen 1997 en 2005 met elkaar wor-
den vergeleken (afbeelding 2.8) dan valt op dat het zwaartepunt van de theoretische verspreiding van
foeragerende Aalscholvers in 1997 en 1999 vooral in het Markermeer en het zuidelijke deel van het
IJsselmeer ligt. Vanaf 2001 komen er in het noordelijke deel van het IJsselmeer steeds grotere kolonies
en wordt er steeds meer in het noordelijke deel van het IJsselmeer gefoerageerd. In 2005 is het
zwaartepunt naar het noorden verschoven. Het IJsselmeer is in dat jaar van groter belang geworden
als foerageergebied voor de Aalscholver dan het Markermeer en IJmeer. In de jaren negentig was dit
juist andersom.

2.4.5. Vergelijking theoretische en werkelijke verspreiding
Wanneer de theoretische verspreidingskaart van 1999 (afbeelding 2.8) vergeleken wordt met de door
vogeltellers waargenomen verspreiding van vissende Aalscholvers in het voorjaar en de zomer van
1999 (afbeelding 2.9), dan blijkt dat binnen de theoretische verspreidingscirkels inderdaad de meeste
vissende Aalscholvers voorkomen. Een uitzondering vormen de vogels die in de uiterste noordwest-
hoek van het IJsselmeer foerageren. Voor een deel zijn dit niet-broedvogels, die zich tijdens het broed-
seizoen op slaapplaatsen buiten de kolonie ophouden, zoals Den Oever en Robbenoordbos.
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3. VOEDSEL AALSCHOLVERS

3.1. Inleiding
De Aalscholver is een viseter die een breed palet aan vissoorten op zijn menu heeft staan. In dit hoofd-
stuk is de voedselsamenstelling van de Aalscholver uitgewerkt op basis van bestaand onderzoek dat
beschikbaar is in de literatuur. Na een algemene beschrijving van het voedsel van Aalscholvers in het
binnen- en buitenland beschrijven we de informatie die beschikbaar is over het voedsel van Aalschol-
vers in het IJsselmeergebied. In bijlage V wordt verder ingezoomd op bestaande gegevens met betrek-
king tot de consumptie van Snoekbaars door de Aalscholver. In hoofdstuk 4 en 5 wordt hier, met als
basis nieuwe gegevens van de Aalscholverkolonie van Wanneperveen, nader op ingegaan. Als achter-
grondinformatie presenteren we in dit hoofdstuk basisinformatie over het foerageergedrag van de Aal-
scholver en de methodiek waarmee de dieetsamenstelling wordt bepaald.

3.2. Sociaal en solitair vissen
Aalscholvers foerageren vooral ’s ochtends. Het jachtgebied bestaat uit de meest uiteenlopende wate-
ren en varieert van grote zoute wateren en zoete meren, plassen en rivieren tot kleine vaarten, grach-
ten en sloten. De Aalscholver is een zichtjager die zijn prooi, vrijwel uitsluitend vis, onder water achter-
volgt tot op een diepte van circa 10 m (Van Dobben 1952, Cramp & Simmons 1977). Aalscholvers foe-
rageren zowel in zout als in zoet water. In de eerste jaren na de afsluiting van de Zuiderzee foerageer-
den de Aalscholvers in het IJsselmeer vooral alleen (solitair) en slechts af en toe in groepen (sociaal)
(Van Dobben 1952). Vanaf de jaren zeventig van de 20e eeuw is dit omgekeerd en vissen ze in het IJs-
selmeer soms solitair, maar vaak sociaal (Van Eerden & Voslamber 1994). Op het IJsselmeer kunnen
grote groepen van 4.000-10.000 vogels sociaal foerageren (Veldkamp 1994, vooral in vrij troebel water
(50-80 cm doorzicht; beneden de ondergrens van 40 cm wordt niet meer sociaal gevist). Tijdens dit so-
ciale vissen drijft een groep onder water zwemmende Aalscholvers een school kleine vis (10-20 cm) uit
de donkere waterlaag naar de oppervlakte. Daarna vangen ze de vissen tegen de achtergrond van de
oplichtende toplaag (Van Eerden & Voslamber 1994, Carpentier et al. 2005). Tussendoor rusten ze al-
leen of in kleine groepjes, op dammen, boeien, in bomen, op zandplaten e.d. Na het vissen nemen ze
op de rustplaats vaak een karakteristieke pose aan met hangende vleugels, waarbij het verenkleed
wordt gedroogd (de vogels hebben geen vetklier waarmee ze hun veren kunnen invetten om ze water-
afstotend te maken). Het regelmatig sociale vissen is voor het eerst waargenomen in de jaren zeventig.
Daarvoor gebeurde het alleen incidenteel. In de jaren tachtig en begin negentig was het sociale vissen
de meest gebruikte techniek in het IJsselmeergebied. Daarna is het jagen in groepen afgenomen en
solitair vissen toegenomen, tegelijkertijd met het helderder worden van het water (Van Dam et al. 1995,
Van Eerden 1997, Van Rijn & Van Eerden 2003), maar beide vormen van foerageren komen tegen-
woordig nog voor in het IJsselmeergebied. Ook in Frankrijk vissen Aalscholvers in het Lac Grand-Lieu,
een eutroof meer, zowel solitair als in groepen (begin van de 21e eeuw). Welke techniek wordt gekozen
is afhankelijk van de beschikbaarheid van vis (Carpentier et al. 2005).

3.3. Bepalen van de voedselsamenstelling
Kleine vissen worden onder water verorberd. Grote of moeilijk te verorberen vissen worden naar het
wateroppervlak gebracht, waar ze eerst worden uitgeput (bijvoorbeeld door ze in de lucht te gooien of
door elkaar te schudden) voordat ze worden opgegeten. De vissen die onder water worden doorgeslikt
en de vissen die snel boven water worden opgegeten, vallen echter niet of minder op. Daarom zijn
zichtwaarnemingen aan het aantal en de soorten vis die een Aalscholver consumeert, geen betrouwba-
re manier om de voedselsamenstelling te onderzoeken. In het verleden is het dieet van Aalscholvers
vooral onderzocht door de maaginhoud van brakende, geschoten of verdronken vogels te analyseren
(Van Dobben 1952). Tegenwoordig worden, naast het onderzoek aan maaginhoud van dode vogels,
eveneens de uitgebraakte visresten en de geproduceerde braakballen onderzocht. Aalscholvers produ-
ceren gewoonlijk één braakbal per dag. Derhalve bevat een braakbal de visresten van alle vissen die
op één dag zijn geconsumeerd (Van Dobben 1952, Platteeuw 1988, Zijlstra & Van Eerden 1995,
Trauttmansdorf & Wassermann 1995, Veldkamp 1995a). In de visresten en braakballen zitten otolieten
(gehoorsteentjes) en andere onderdelen (kauwplaten en keeltanden), die specifiek zijn voor elke vis-
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soort. Op basis van een otoliet, kauwplaat of keeltand kan tevens de grootte en het gewicht van elke
gegeten vis berekend worden. Zowel het gebruik van maaginhoud en uitgebraakte vis als van braak-
ballen kent tekortkomingen, maar de analyse van braakballen is de meest nauwkeurige en internatio-
naal meest gebruikte methode van dieetonderzoek gedurende het gehele jaar. Hierbij dient wel gecor-
rigeerd te worden voor de verterende werking van het maagzuur op de grootte van de otolieten (Veld-
kamp 1995a).

3.4. Voedselsamenstelling in Europa en Nederland
In zout water worden vooral platvissen verorberd. In het verleden bestond het dieet van Aalscholvers
langs de Britse kust voor het grootste deel uit platvis (Bot, Schar), zeevis (Koolvis, Kabeljauw, Wijting)
en estuariene vis als Puitaal en Zeedonderpadden. Daarnaast werden Haring, Sprot, Zandspiering en
Paling gegeten (Steven 1933, Mills 1965, Pearson 1968, Rae 1969 in Cramp & Simmons 1977). Lokaal
kon het dieet hier aanzienlijk van afwijken. In de magen van Schotse Aalscholvers is vooral Forel, jonge
Zalm, Paling en Baars aangetroffen (Mills 1965).

Vogels die op de grens van zoet en zout water slapen of broeden, eten zowel zeevis als zoetwatervis.
De voedselsamenstelling (in gewichts-percentage) in de Waddenzee bestond in de jaren negentig voor
79% uit platvis, en voor de rest vooral uit Zandspiering, Kleine Zeenaald en Driedoornige Stekelbaars
(Van Damme 1994a, b, Leopold et al. 1998). In Ierland bestond het Aalscholverdieet op de grens van
zoet en zout water in de jaren zestig voor 60% uit lipvis, voor 20% uit Paling en voor 10% uit platvis
(West et al. 1974 in Cramp & Simmons 1977). Deense Aalscholvers aten in de eerste helft van de 20e

eeuw vooral Paling (38%), Puitaal, Haring en Kabeljauw. Daarnaast werden negen andere soorten in
lage dichtheden geconsumeerd (Madsen & Spärck 1950 in Cramp & Simmons 1977). Tegenwoordig
eten Aalscholvers in Denemarken voornamelijk kleine, commercieel niet-interessante vissoorten en
slechts weinig commercieel interessante soorten (Jepsen et al. in prep.a).

De belangrijkste prooisoorten in de zoete wateren van het Europese vasteland zijn Pos, Baars, Blank-
voorn, Spiering en Paling (Macan & Worthington 1951, Skoova 1955, Meinertzhagen 1959, Mills 1965,
Rae 1969 in Cramp & Simmons 1977; Engström 2001, Asanti et al. 2005, Bogdan et al. 2005a). Zo be-
vatte de voedselsamenstelling van Aalscholvers van de Katy Rybackie kolonie in het Vistula estuarium
bij Gdansk in Polen tussen 1998 en 2002 veel Pos (52%), maar weinig Baars (6%), Paling (3%) en
Snoekbaars (2%) (Bogdan et al. 2005b).

Het dieet in de Nederlandse zoete wateren wijkt hier nauwelijks van af. Het bestond in het verleden
vooral uit Paling en Blankvoorn, en in mindere mate uit Pos, Snoekbaars, Brasem, Kolblei, Baars, Riet-
voorn en Zeelt. Dit waren in de eerste helft van de twintigste eeuw de meest voorkomende vissoorten in
de Nederlandse binnenwateren (Van Dobben 1952). Tegenwoordig wordt in Nederland vooral Pos,
Baars, Blankvoorn en Spiering gegeten (bijlage V). Af en toe zijn in de kolonie van de Oostvaarders-
plassen ook zeevissen aangetroffen (Van Dam et al. 1995, Veldkamp 1995a, Van Rijn & Van Eerden
2002, Bovenberg 2005).

3.5. Voedselsamenstelling in het IJsselmeergebied

3.5.1. Soortensamenstelling
Zoals blijkt uit de bovenstaande opsomming van dieetkeuzes in Europa, zijn Aalscholvers erg opportu-
nistisch in hun prooikeuze. Ze vertonen weinig voorkeur voor bepaalde soorten, maar vangen vooral
wat het meeste voorkomt en wat ze te pakken kunnen krijgen (Van Dobben 1952, Suter 1997). Vroeger
aten ze veel commercieel interessante soorten als Paling en (vooral in Groot-Brittannië) Kabeljauw, Ha-
ring, Forel en Zalm. Tegenwoordig is de visstand van deze soorten op de meeste plaatsen in Neder-
land en de rest van Europa zo laag, dat ze nauwelijks meer door de Aalscholver worden geconsu-
meerd.
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Het menu in het IJsselmeergebied (op basis van gegevens uit Oostvaardersplassen, Steile Bank, Ke-
telbrug) in het begin van de jaren negentig bestond vooral uit Pos, Baars, Blankvoorn en Spiering.
Soorten als Snoekbaars, Brasem, Karper en Paling zijn in mindere mate gegeten (bijlage V). Spiering,
Pos en Baars werden in die periode voornamelijk in het Markermeer gevangen, terwijl Blankvoorn
vooral van het IJsselmeer afkomstig was (Van Dam et al. 1995).

De voedselsamenstelling van Aalscholvers in de kolonies de Ven bij Enkhuizen en de Oostvaarders-
plassen van de periode maart-juni 2005 is geanalyseerd (bijlage V, Bovenberg 2005). Het merendeel
van de prooien bestond uit Pos, gevolgd door Baars en Blankvoorn. De overige 11% bestond uit Spie-
ring, Bot, Snoekbaars. Incidenteel zijn soorten als Rivierdonderpad, Brasem, Paling (0,07% van het
aantal prooien), Snoek, Rietvoorn en kleine karperachtigen (waarschijnlijk voornamelijk eerstejaars
Blankvoorn) in de braakballen aangetroffen.

3.5.2. Prooigrootte
De grootte van de gegeten vissen is vooral afhankelijk van het aanbod van prooivis. De grootte van de
gegeten vissen varieert van circa 2 tot circa 50 cm, maar verschilt sterk per locatie, jaar en seizoen. In
de binnenwateren wordt voornamelijk rondvis gegeten met een gemiddelde lengte van 10-25 cm
(Cramp & Simmons 1977, Voslamber 1988, Dirksen et al. 1990, Van Dam et al. 1995, Veldkamp
1995a, Van Rijn & Van Eerden 2003, Bovenberg 2005, Jepsen & Olesen in prep.). De maximale
grootte wordt bepaald door de grootte van het keelgat van de Aalscholver. De maximale lengte van ge-
geten platvis (Bot) en vis met een hoge rug (Kolblei) is daardoor korter dan die van torpedovormige vis
(Blankvoorn, Pos, Baars, Snoekbaars) of slangvormige vis (Paling). Uit onderzoek van braakballen uit
het IJsselmeer (826 braakballen met 43.550 gegeten vissen) en De Wieden (1087 braakballen) is ge-
bleken dat de lengte van gegeten Baars varieert van 2-25 cm. Gegeten Blankvoorn is maximaal 20 cm
lang, Brasem maximaal 30 cm, Snoekbaars maximaal 36 cm en Paling maximaal 50 cm (Van Dobben
1952, Winter & Leopold 1993, Van Dam et al. 1995, Veldkamp 1994, 1997a, Van Rijn & Van Eerden
2002, Bovenberg 2005).

Incidenteel worden echter nog grotere prooien gegeten, zoals een Snoek van 40 cm en Snoekbaarzen
van 42-49 cm in de magen van dode Aalscholvers (de Boer 1972, Winter & Leopold 1993, Veldkamp
1995a, www.lsfv-sh.de). De consumptie van deze grote vissen (> 42 cm) is gevaarlijk voor een Aal-
scholver, omdat deze kan stikken in een dergelijk grote prooi (Winter & Leopold 1993). Van de kleine
prooisoorten als Pos, Spiering, Bot, Alver, Winde, Driedoornige stekelbaars en Rivierdonderpad worden
alle beschikbare prooigroottes gegeten. De meeste prooien bestaan uit jonge vis. Voor de commerciële
soorten betreft dit 0+ en 1+jaarklasse Baars (gemiddeld resp. 4 en 13 cm) en 0+ en 1+ jaarklasse
Snoekbaars (gemiddeld resp. 12 en 25 cm). Het aandeel van Snoekbaars in het dieet van de Aalschol-
ver kan erg variëren per gebied en per maand (bijlage V).

3.5.3. Bestaande gegevens over voedselbehoefte en visconsumptie
De hoeveelheid vis die een Aalscholver dagelijks eet, kan erg variëren. In het verleden is de dagelijkse
consumptie geschat op circa 190-700 g (circa 5-56% van het lichaamsgewicht), waarbij tussen de ver-
schillende studies, individuen en gebieden grote verschillen waren (Heinroth & Heinroth 1927, Madsen
& Spärck 1950, Macan & Worthington 1951, van Dobben 1952, Skokova 1955, Meinertzhagen 1959,
Mills 1965, Rae 1969 in Cramp & Simmons 1977). Op basis van een (braakbal)analyse van het werke-
lijk geconsumeerde aantal vissen per dag is het dieet van een volwassen Aalscholver in het IJssel-
meergebied in 1998 en 1999 berekend op 306-441 g vis per dag. Dit is gemiddeld 9-35% van zijn ge-
wicht van 1.250-3.500 g (Van Rijn & Van Eerden 2002). De hoeveelheid vis, die in 1991/92 in het Ve-
luwemeer en het Wolderwijd gegeten werd door Aalscholvers, varieerde van 146 tot 699 g/dag per vo-
gel ofwel 4-56% van zijn gewicht (Dirksen et al. 1995). In 2005 varieerde het dagrantsoen in de Oost-
vaardersplassen tussen 170 en 400 g en bij De Ven (Enkhuizen) tussen 300 en 400 g, 5-32% van zijn
gewicht (Bovenberg 2005). Van Rijn & Van Eerden (2002) hebben berekend dat alle Aalscholvers (ruim
5,4 miljoen vogeldagen) in het IJsselmeergebied in 1999 in totaal circa 2.000 ton vis (met een spreiding
van 900 -2.200 ton) hebben gegeten. Op basis van gemeten en berekende energie-uitgaven van Aal-
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scholvers in Schotland is de dagelijks benodigde hoeveelheid voedsel van de Aalscholver hoger inge-
schat, namelijk 441-1.095 g, circa eenderde van zijn gewicht (Gremillet et al. 2003). Wanneer wordt uit-
gegaan van deze dagelijkse voedselbehoefte, dan hadden de Aalscholvers in het IJsselmeergebied
energetisch gezien meer vis nodig, namelijk circa 2.400-5.900 ton.

De dagelijkse visconsumptie hoeft echter niet gelijk te zijn aan de dagelijkse voedselbehoefte. Wanneer
de consumptie groter is dan de behoefte, wordt de vogel zwaarder. Dit zogenaamde ‘opvetten’ kan van
belang zijn voor de trek (opslaan van vet als brandstof) of als reservevoorraad (om een slechte voed-
selperiode te kunnen overbruggen). Is de visconsumptie lager dan de voedselbehoefte, dan vermagert
de vogel. Dit kan optreden in tijden van voedselschaarste. Een vogel kan tijdelijk genoegen nemen met
een kleinere vetvoorraad. Dit komt bij veel vogelsoorten voor tijdens de broedperiode, wanneer de zorg
voor eieren of jongen belangrijker is dan het op peil houden van de vetvoorraad. De Aalscholvers in het
IJsselmeergebied namen in 1998 en 1999 in de loop van het seizoen af in gewicht (Van Rijn & Van
Eerder 2002). Waarschijnlijk was er in die jaren niet voldoende vis in het IJsselmeergebied aanwezig
om op gewicht te blijven. In visrijkere jaren kan de visconsumptie van de Aalscholver evenwel meer in
de buurt komen van de 2.400-5.900 ton die een met 1999 vergelijkbare Aalscholverpopulatie nodig
heeft.

3.6. Conclusies
De Aalscholver is een opportunistische viseter, die zowel grote als kleine vissen eet. Hij vist op vrijwel
alle vissoorten die aanwezig zijn. Dit betreft zowel niet-commerciële als commerciële soorten. Vroeger
aten Aalscholvers veel commercieel interessante soorten als Paling en (vooral in Groot-Brittannië) Ka-
beljauw, Haring, Forel en Zalm. Tegenwoordig is de visstand van deze soorten op de meeste plaatsen
in Nederland en de rest van Europa zo laag, dat deze soorten nauwelijks meer door de Aalscholver
worden geconsumeerd. Het aandeel van Snoekbaars en Baars in het dieet van de Aalscholver kan in
Nederland erg variëren per gebied en per maand. Zijn voorkeur gaat uit naar vissen met een lengte van
10-25 cm. Wanneer de visstand voor een groot deel uit kleine vissen bestaat, zoals de laatste jaren in
het IJsselmeer het geval is, bestaat zijn dieet vooral uit kleine vis (Pos).
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4. DE CONSUMPTIE VAN SNOEKBAARS DOOR DE AALSCHOLVER: CASESTUDIE WANNE-
PERVEEN

Een deel van de zorgen van vissers betreft de consumptie van Snoekbaars door Aalscholver. In dit
hoofdstuk wordt daarom specifiek ingegaan op de consumptie van Snoekbaars. Het hoofdstuk be-
schrijft een analyse van de dataset van Veldkamp. De data zijn afkomstig van de Aalscholverkolonie te
Wanneperveen. De Aalscholvers van Wanneperveen vissen nauwelijks in het IJsselmeer. Toch is deze
dataset gebruikt, omdat het een zeer omvangrijke dataset betreft: de dataset bevat gegevens een groot
aantal braakballen van alle seizoenen over meerdere jaren. Dit maakt de dataset zeer geschikt voor
een uitgebreide analyse.

4.1. Inleiding
Snoekbaars is een culinair gewaardeerde zoet- en brakwatervis en daarenboven geliefd als sportvis.
De soort kan een belangrijke inkomstenbron vormen voor de beroepsvisserij. Het is een snelgroeiende
roofvis behorend tot de familie van de baarsachtigen Percidae. Snoekbaars kan in uitzonderlijke geval-
len 130 cm lang worden (Nijssen & De Groot 1987). In Nederland kan men de soort als exoot be-
schouwen. Snoekbaars kwam oorspronkelijk voor rond de Oostzee en de Botnische Golf ten oosten
van de Elbe, in Zuidoost en Midden-Europa tot in Azië. In visstillevens van Hollandse en Vlaamse
meesters uit de periode 1550-1700 komt de soort daarom niet voor (De Jongh et al. 2004). De vis
kwam oorspronkelijk voor in de Elbe en werd aan het eind van de 19e eeuw ingevoerd in de Weser, de
Eems en de Rijn (De Nie 1996), waarop hij ook in Nederland terecht kwam. In 1888 werd de soort voor
het eerst in ons land gevangen (Ruting 1958, De Nie 1996). De Snoekbaars nam vervolgens sterk toe
in de benedenrivieren (Redeke 1941). De verspreiding over Nederland ging niet geheel spontaan. Na
1900 werden in Nederland duizenden Snoekbaarsjes opgekweekt en verkocht aan visrechthebbenden.
Tegenwoordig komt Snoekbaars veel in Nederland voor. De soort is vooral te vinden in het IJsselmeer
en in de grote rivieren en meren. Verder is de presentie vrij hoog in kleine rivieren en stilstaande wate-
ren (De Nie 1996). In Overijssel ligt het zwaartepunt van de verspreiding in het Noordwestelijk veenge-
bied met waarnemingen in 40% van de km-hokken. Ook de IJsseldelta is met een presentie van 29%
een belangrijk gebied voor de soort (Crombaghs et al. 2002).

Op gewichtsbasis staat Snoekbaars op de prooilijst van de Aalscholvers van Wanneperveen op een
vierde plaats (tabel 4.1).

Tabel 4.1. Totale visconsumptie van de Aalscholverkolonie van Wanneperveen berekend aan de
hand van de analyse van 1.838 braakballen (naar Veldkamp 1994)

soort consumptie (ton)

1991 1992

Blankvoorn Rutilus rutilus 113 124
Brasem Abramis brama 42 37
Baars Perca fluviatilis 21 26
Snoekbaars Stizostedion lucioperca 22 15
Pos Gymnocephalus cernua 12 15
Kolblei Blicca bjoerkna 13 4
Snoek Esox lucius 5 4
Paling Anguilla anguilla 4 4
Spiering Osmerus eperlanus 3 2
Zeelt Tinca tinca 2 2
Winde Leuciscus idus 1 2
Rietvoorn Scardinius erythrophthalmus 1 1
Karper Cyprinus carpio <1 <1
Alver Alburnus alburnus 0 <1
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Van Dam et al. (1995) kwamen tot de conclusie dat als gevolg van de consumptie door Aalscholvers de
commerciële Snoekbaarsvangst in Noordwest-Overijssel enkele malen lager is dan hij zou kunnen zijn
zonder Aalscholverpredatie. Ook de bijvangst van jonge Snoekbaars in fuiken had een dergelijk effect.
Bij deze inschatting is ervan uitgegaan dat de afname van de stand van jonge Snoekbaars door toe-
doen van Aalscholvers en fuiken niet heeft geleid tot een betere groei en / of overleving van de reste-
rende Snoekbaars.

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de predatie van jonge Snoekbaars in de nazomer. Dit vooral
naar aanleiding van het feit dat men van uit de beroepsvisserij aangeeft dat complete jaarklassen jonge
Snoekbaars op de één of andere wijze verdwijnen.

Deze ‘casestudy’ gaat over de Aalscholvers van De Wieden (afbeelding 4.2, 4.3). In de jaren 1991-95
zijn van deze vogels uitgebreide braakbalanalyses uitgevoerd. In het verzamelde braakbalmateriaal
(afbeelding 4.1) is op een maandelijkse basis de predatie op de verschillende jaarklassen Snoekbaars
gedurende het jaar op fraaie wijze te volgen. De gegevens over 1991, 1992 en 1993 (tot en met juni)
werden (deels) eerder gepubliceerd (Veldkamp 1994, Van Dam et al. 1995). De gegevens over de pe-
riode juli 1993 tot en met 1995 werden niet eerder geopenbaard.

Afbeelding 4.1. Veel braakballen, zo talrijk als op deze opname van 21 juni 2006 zijn ze niet vaak
aan te treffen. Vermoedelijk zijn veel van de hier getoonde braakballen afkomstig
van één individu
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Afbeelding 4.2. Een blik in de kolonie. Opname 30 april 2006

Afbeelding 4.3. Adulte en juveniele vogels in de kolonie op 19 juni 2005
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4.2. Onderzoeksgebied
De Aalscholvers waarover deze verhandeling gaat, broeden in het laagveenmoeras De Wieden. Het
gebied wordt in het westen begrensd door de oude zeedijk tussen Blokzijl en Vollenhove, in het noor-
den door de Steenwijkerweg tussen Blokzijl en Muggenbeet en de Polders Halfweg en Giethoorn, in het
oosten door de Steenwijkerkamp en de provinciegrens met Drenthe en in het zuiden door de Zomerdijk
van het Meppelerdiep en de Barsbekerbinnenpolder. In het zuidwesten vormt het Hoge Land van Vol-
lenhove de begrenzing.

De Wieden bestaat uit plassen (wieden) met daaromheen gelegen moerassen. Aan de periferie liggen
veenweidecomplexen met als grootsten het gebied rond het Giethoornse Meer en het gebied ten oos-
ten van Giethoorn. De Wieden vormt met de noordwestelijker gelegen Weerribben een landschappelij-
ke eenheid. Samen met de ertussen gelegen ontginningspolders vormen zij het veenlandschap op de
overgang van het Drentse plateau naar het IJsselmeer. Grofweg bestaat het circa 8.000 ha grote ge-
bied van De Wieden uit vier ongeveer qua grootte gelijke delen namelijk open water, moerasbos, riet-
land en grasland.

Behalve in De Wieden zelf foerageren de Aalscholvers van Wanneperveen ook buiten het laagveen-
moeras in de randmeren Vollenhovermeer, Kadoelermeer, Zwarte Meer en Ketelmeer. Incidenteel
wordt ook het IJsselmeer bezocht. Afbeelding 4.4 toont de ligging van de kolonie ten opzichte van de
voedselgronden.

Afbeelding 4.4 Ligging van de kolonie en de voedselgronden van de Aalscholvers van Wan-
neperveen

De in Noordwest-Overijssel broedende Aalscholvers kennen een lange geschiedenis (Veldkamp
1986a,b, 2006). Uit schaarse schriftelijke bronnen valt op te maken dat er al zeker bijna tweehonderd
jaar Aalscholvers in het gebied broeden. Van Oordt (1919) vermeldt dat de kolonie in de Smitskooi aan
het Bovenwiede bij Giethoorn al honderd jaar bestaat. Het eerste gepubliceerde kwantitatieve gegeven
stamt uit het begin van de vorige eeuw (circa 2.000 broedparen in 1903, Houwink 1904). Sinds 1918
zijn uit veel jaren schattingen of tellingen van het aantal nesten bekend; vanaf 1932 is een vrij volledig
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beeld van het aantalsverloop beschikbaar (Veldkamp 1999, 2006). De kolonie bij de Bakkerskooi aan
het Belterwiede bij Wanneperveen is de oudste permanent bewoonde van ons land.

Alarmerende publicaties omtrent de geminimaliseerde aantallen Aalscholvers (Brouwer 1926, 1927) -
het aantal broedparen was in Nederland door sterke menselijke vervolging gedaald tot onder de 1.000 -
vormden de aanleiding dat Natuurmonumenten zich moeite ging getroosten kolonies te verwerven. Er
werden onderhandelingen geopend over de aankoop van de Bakkerskooi onder Wanneperveen, waar
al langere tijd een kolonie gevestigd was. Complicerend bij de onderhandelingen was het gegeven dat
de kooi maar liefst 40 eigenaars had. Uiteindelijk verwierf Natuurmonumenten de broedplaats in 1934.
De oppervlakte van het reservaat was toen nog geen 10 ha (Drijver 1939). Door het stelselmatig aan-
kopen van de omliggende terreinen kon dit kleine ‘Aalscholverreservaat’ uitgroeien tot het natuurmo-
nument De Wieden en werd een belangrijk deel van de geplande ontginning van het laagveenmoeras
in Noordwest-Overijssel uiteindelijk niet uitgevoerd. Tegenwoordig broeden de Aalscholvers niet meer
in de Bakkerskooi. Gaandeweg is de kolonie een weinig naar het westen verschoven. De kern van de
kolonie ligt rond twee trekgaten (het Kippenest) (afbeelding 4.5 en 4.30).

Afbeelding 4.5. De ligging van het Kippenest (twee trekgaten) ten opzichte van de Bakkerskooi
centraal op de foto. Het meer linksboven is het Oostelijke Belterwiede. De vaar-
weg onderaan de opname is de Westelijke Schutsloot. Bron: Google Earth 2006
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4.3. Verloop aantal broedparen

Afbeelding 4.6. Aantal broedparen in het Kippenest volgens eenmalige jaarlijkse tellingen

Afbeelding 4.7. Jaarlijkse groei van de kolonie

De afbeeldingen 4.6 en 4.7 laten zien dat er in de jaren tachtig sprake was van een forse groei van de
kolonie en dat die groei sedertdien verdwenen is. Wel doen zich in recente jaren behoorlijke fluctuaties
in de broedvogelaantallen voor.
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Afbeelding 4.8. Door een Aalscholver uitgebraakte vis: Zeelt, Rietvoorn en Kolblei. Opname
14 mei 2006

Afbeelding 4.9. Een op 26 februari 2006 uitgebraakt Snoekbaarsje
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4.4. Methoden voedselonderzoek

4.4.1. Uitgebraakte vis
Bij betreding van de kolonie in de broedtijd braakt een wisselend aantal, volwassen zowel als jonge,
Aalscholvers de maaginhoud geheel of gedeeltelijk uit (afbeelding 4.8 en 4.9). In de jaren 1983-88
bleek tijdens de jaarlijks uitgevoerde telling, dat uit deze braaksels soms redelijke aantallen gave vissen
verzameld konden worden. De tijd van het jaar dat het mogelijk is uitgebraakte vis te verzamelen, blijkt
globaal overeen te komen met de jongentijd en duurt van eind maart tot eind juli. Incidenteel bleek het
mogelijk om ook in augustus en september vis te verzamelen.

De vogels blijken 's-morgens, direct na terugkeer van de eerste foerageertocht, het meest frequent te
braken. Vaak worden dan vrijwel gave vissen uitgebraakt. Later op de dag willen sommige vogels ook
wel braken, maar het geproduceerde materiaal blijkt dan vaak grotendeels verteerd.

In het broedseizoen van 1989 werd begonnen met een systematisch onderzoek van deze braaksels,
net zoals Van Dobben (1952) en De Boer (1972) dat hebben gedaan. Naast de gave vis blijkt ook de
half verteerde vis goed bruikbaar voor het voedselonderzoek omdat er meestal een scherpe grens be-
staat tussen verteerde en onverteerde delen van de vis. Vaak ontbreekt bij vissen, die door geagiteerde
Aalscholvers worden uitgebraakt, de kop. Dit komt doordat bij volwassen Aalscholvers de kop van vis-
sen het eerst naar binnen gaat. Vooral bij grotere vissen belandt de kop daarom ook het eerst in de
verteringszone die onderin de maag is gelegen (Van Dobben 1952). Zolang de vertering de anaalvin
nog niet gepasseerd is, kan de oorspronkelijke vislengte gereconstrueerd worden aan de hand van de
nauwe correlatie die er bestaat tussen de afstand van de inplant van de anaalvin en de staartvork en de
vorklengte (De Boer 1972, Veldkamp 1994).

In deze rapportage wordt als lengtemaat de vorklengte (FL) aangehouden, tenzij anders aangeven. De
maten van vissen werden genomen in 1 mm lengteklassen. Aan de hand van gave vissen werden re-
gressieformules berekend die het verband tussen een deelmaat (de afstand tussen de inplantering van
de anaalvin en de staartvork) en de vorklengte geven. Met behulp van deze formules kon van ten dele
verteerde vissen de vorklengte worden gereconstrueerd. Eveneens werden uit het gave materiaal de
formules die het verband tussen vorklengte en gewicht geven, berekend.

Na meting werd de verzamelde uitgebraakte vis teruggebracht naar de kolonie en in één van de trek-
gaten gegooid. Deze vis werd merendeels meestal weer snel opgegeten door Aalscholvers en voor een
deel ook door blauwe reigers. Alleen de gave vissen waarvan relevante onderdelen en maten werden
opgenomen in de referentiecollectie van Bureau Veldkamp, werden aan het ecosysteem onttrokken.

4.4.2. Braakballen
Aalscholvers produceren door een slijmlaag omhulde braakballen (afbeelding 4.1) die, mede afhankelijk
van het menu, zeer variabel van grootte en structuur zijn. Als regel produceren Aalscholvers één
braakbal per dag (Platteeuw 1988, pers. obs.). Ze worden in de vroege ochtend uitgebraakt en bevat-
ten resten van vissen die de dag tevoren gegeten zijn. In de jaren 1991-95 werden vaak wekelijks,
soms maandelijks, uitsluitend dagverse, liefst geheel gesloten braakballen verzameld. De versheid van
braakballen kan in perioden met droog weer aan de mate van indroging afgelezen worden. In tijden met
veel neerslag is schimmelvorming op braakballen een indicatie dat ze niet vers zijn.

Er zijn aanwijzingen dat de braakbalproduktie bij Aalscholvers die jongen te voeden hebben, vermindert
of zelfs stopt (Harris & Wanless 1993). Dit kan betekenen dat in de monsters die in de jongentijd ver-
zameld worden, braakballen van vogels die geen jongen te voeden hebben, oververtegenwoordigd zijn.

Het uitprepareren van herkenbare prooiresten gebeurde meestal dezelfde dag als waarop de braak-
ballen werden verzameld. Dit werd gedaan op een zeef. Na opening van de braakbal werden de te ver-
zamelen visdelen met een waterstraaltje vrijgemaakt. De allerkleinste prooiresten werden hierbij door
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de zeef gespoeld. Deze onderdelen (met name otolieten van 0+ spiering en baars en kauwplaten van
0+ en 1+ brasem en blankvoorn) werden in een waterlaagje onder de zeef opgevangen. Tijdens het uit-
zoeken van een braakbal werd de kracht van de waterstraal allengs opgevoerd, om ook de laatste on-
derdelen uit het slijmomhulsel vrij te maken. Deze methode van uitzoeken laat zich alleen toepassen op
vers materiaal.

De uit de braakballen geprepareerde prooiresten (afbeelding 4.10) werden minstens een dag aan de
lucht gedroogd alvorens ze geteld en gemeten werden. De voornaamste al dan niet soortspecifieke
objecten die uit de braakballen kunnen worden verzameld, zijn gehoorsteentjes (=otolieten) (alle vis-
soorten), keelbeentjes (karperachtigen, te weten brasem, kolblei, alver, karper, riviergrondel, winde,
blankvoorn, rietvoorn en zeelt), kauwplaten (karperachtigen) (Veldkamp1995b) en kaken (Snoekbaars,
snoek, baars).

Afbeelding 4.10. Inhoud van een op 19 april
1995 verzamelde braakbal
(nr. 17). Te zien zijn van
boven naar beneden: twee
bijna intacte onderkaken
van een Snoekbaars en
een deel van zo’n kaak,
vier otolieten van Snoek-
baarzen (waarvan één ge-
broken), en onderaan drie
otolieten van possen. Deze
onderdelen zijn afkomstig
van twee Snoekbaarzen,
beide met een minimale
vorklengte van 31,6 cm en
een gewicht van minstens
300 gram elk, en voorts
van twee possen van res-
pectievelijk minimaal 4,8
en 8,8 cm en een gewicht
van minstens 1,3 en 10
gram. De omvang van het
dagrantsoen van de vogel
die deze braakbal produ-
ceerde, bedroeg dus min-
stens 611 gram. Deze om-
vang en samenstelling is
uitzonderlijk

Om tijd te sparen, werden in de loop van het onderzoek van karperachtigen alleen nog maar de kauw-
platen uitgeprepareerd. Alleen als een globale indruk bestond dat het aantal keelbeentjes of otolieten
op de aanwezigheid van een groter aantal individuen wees dan uit het aantal aanwezige kauwplaten
bleek, werden ook deze onderdelen verzameld. Bij karperachtigen waarvan de kauwplaten moeilijk van
elkaar te onderscheiden zijn (kolblei en winde) werd altijd gepoogd om de bijbehorende en meer soort-
specifieke keelbeentjes of delen daarvan in de braakballen te vinden. Bij de determinatie van keelbeen-
tjes werd naast de eigen referentiecollectie ook Ruting (1958) geraadpleegd.
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4.4.3. Berekening vislengten en -gewichten met behulp van prooiresten uit braakballen
Uit braakballen geselecteerde prooiresten werden met behulp van een met een oculairmicrometer uit-
geruste stereomicroscoop gemeten in 0.1 mm lengteklassen. Afbeelding 4.11 laat de wijze van meten
van de verschillende prooiresten zien.

Afbeelding 4.11. Wijze van meten van uit braakballen verkregen prooiresten. O = otolietlengte,
OB = otolietbreedte, P = kauwplaatlengte, K = keelbeenlengte. Tekening R.
Veldkamp

Alleen grotere (> 10 mm) keelbeenderen werden met een schuifmaat gemeten. Met uitzondering van
de keelbeentjes, werd van de verzamelde objecten de maximale lengte genomen. De otolieten van
snoek, baars en Snoekbaars missen vaak een punt. Van deze gebroken otolieten werd de maximale
breedte gemeten.

Bij de reconstructie van de lengte van gegeten vissen werd bijna uitsluitend gebruik gemaakt van refe-
rentiemateriaal, dat in de jaren 1990-93 werd geprepareerd uit door Aalscholvers in de kolonie van
Wanneperveen uitgebraakte vis. Een klein aantal Snoekbaarzen, rietvoorns, windes en alvers werd van
lokale beroepsvissers betrokken. De gebruikte referentiecollectie werd dus opgebouwd uit vispopulaties
die de vogels van Wanneperveen tot voedsel dienden. De omrekening van de gemeten prooirestleng-
ten naar vorklengte en gewicht, gebeurde met behulp van uit het referentiemateriaal berekende regres-
sieformules (Veldkamp 1994, 1995b).

4.5. Eerder onderzoek te Wanneperveen

1938-1939
Over de consumptie van Snoekbaars kwam Van Dobben (1952) tot de volgende conclusie:
In 1938 en 1939 behoorde de meerderheid van de Snoekbaars in het IJsselmeer (destijds het belang-
rijkste foerageergebied van de Aalscholvers van Wanneperveen) tot de jaarklasse 1937. In 1938 wer-
den door de Aalscholvers slechts weinig exemplaren gevangen, hoewel ze talrijk aanwezig waren en
voldoende groot waren. In 1939 werden van maart tot juni toenemende aantallen van de jaarklasse
1937 gevangen. Daarna was het grootste deel van de vissen groter dan 36 cm geworden en daarmee
niet meer handelbaar voor de vogels. In totaal werden er 620.000 exemplaren onttrokken in 1939. Om-
dat het grootste deel van het bestand, na bereiken van de destijds geldende wettelijke minimummaat
van 40 cm, door de beroepsvisserij werd gevangen, is het zeker dat er enige schade door de Aalschol-
vers werd berokkend. Deze schade werd ingeschat op 10% van de totale opbrengst van de Snoek-
baars-visserij.
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1989-1993
Snoekbaars bleek op basis van gewicht een tamelijk belangrijke prooi van de Aalscholvers van Wan-
neperveen te zijn (Veldkamp 1994). In de jaren 1991-93 bleek het gemiddeld aantal per braakbal ge-
vonden resten van Snoekbaarzen sterk te fluctueren. In september en oktober 1992, toen de consump-
tie van Snoekbaars op aantalsbasis zeer hoog was, werden gemiddeld 2-3 Snoekbaarzen per braakbal
aangetroffen. Daarna nam dit aantal sterk af. In juni 1993 werden vrijwel geen Snoekbaarsresten meer
in braakballen gevonden. Het gemiddeld gewicht aan Snoekbaars per braakbal nam door de sterke re-
krutering in 1992 toe.

In de verzamelde en geanalyseerde braakballen (n=2397) lieten de verschillende jaarklassen zich re-
delijk goed herkennen. De groei van de jaarklassen kan door de tijd gevolgd worden. Zo verschijnt in
augustus 1991 de in dat voorjaar geboren jaarklasse in het voedsel. Tot juli 1992 is deze jaarklasse
goed zichtbaar. De vissen hebben dan een lengte van rond de 20 cm. In die maand komt de sterke
jaarklasse 1992 in het voedsel, waarmee het belang van jaarklasse 1991 afneemt. In 1991 vertoonden
de Aalscholvers een sterke voorkeur voor Snoekbaarzen met een lengte van rond de 30 cm. Door de
sterke rekrutering in 1992 werden dat jaar relatief minder grote vissen geconsumeerd.

Zowel in de lengte-frequentie (LF) verdelingen van uitgebraakte vis (afbeelding 4.1) als die welke uit
braakballen (afbeelding 4.2) werden verkregen, wordt duidelijk dat er meerdere jaarklassen worden ge-
geten. In het in 1992 in de broedtijd verzamelde materiaal lijken 4 jaarklassen voor te komen. Uit de LF-
verdeling van de in het broedseizoen uitgebraakte vis, kan men opmaken dat de lengten berekend aan
de hand van otolieten uit braakballen, een enigszins vertekend beeld kunnen geven. Met name over de
grotere vissen geeft het braakballenmateriaal een scheef beeld: door inwerking van maagsappen wor-
den otolieten kennelijk enigszins aangetast hetgeen tot een onderschatting leidt van de lengtes van de
gegeten vis.

Volgens Van Dobben (1952) bedraagt de maximale lengte van een Snoekbaars die door Aalscholvers
naar binnen gewerkt kan worden 36 cm (TL). De Boer (1972) concludeerde al dat hierbij de capacitei-
ten van Aalscholvers werden onderschat omdat hij, onder de 25 uitgebraakte Snoekbaarzen die hij in
1970 in de Naardermeerkolonie verzamelde, zeven exemplaren aantrof die langer waren dan 36 cm.
De grootste daarvan moet 48-50 cm zijn geweest.

Op 21 februari 1991 werden na een vorstperiode drie dode Aalscholvers langs het Zwarte Water ge-
vonden (gezien de vindplaats is de kans groot dat de vogels afkomstig waren van de kolonie van Wan-
neperveen). Twee van de drie hadden grote Snoekbaarzen (47 en 49 cm TL) ten dele ingeslikt. Omdat
de slokdarm van beide vogels niet beschadigd was, kan worden aangenomen dat de doodsoorzaak bij
deze vogels niet direct in het vangen van deze grote prooien was gelegen (Winter & Leopold 1993).

Vergelijking van de lengte van uitgebraakte vis met vislengten berekend uit prooiresten verkregen uit
braakballen (afbeelding 4.12 en 4.13), laat zien dat exemplaren > 45 cm slechts bij hoge uitzondering
worden gegeten. Er werden namelijk geen resten van exemplaren > 40 cm aangetroffen in braakballen.
Deels kan dit worden verklaard uit het feit dat prooiresten uit braakballen altijd min of meer door maag-
zuur zijn aangetast.
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Afbeelding 4.12. LF-frequenties van gegeten Snoekbaars in de broedtijd van 1992 verkregen uit
uitgebraakte vis

Afbeelding 4.13. LF-frequenties van gegeten Snoekbaars in de broedtijd van 1992 verkregen uit
braakballen

4.6. Intensieve waarnemingen in het najaar van 1995

inleiding
In 1995 is gepoogd op een systematische wijze de foerageerplaatskeuze van de Aalscholvers van
Wanneperveen vast te leggen. Daartoe werd op verschillende dagen, meestal eens per week, gepro-
beerd vast te stellen waar de meeste vogels foerageerden. Omdat het merendeel van de vogels sociaal
placht te vissen, bleek het in veel gevallen goed mogelijk vast te stellen waar de vis gevangen werd.
Vanaf diverse parkeerplaatsen in de buurt van de kolonie werd naar de uitvlieg- en invliegrichting geke-
ken. Vooral vanaf de parkeerplaats langs de Beukersgracht, die zich op een afstand van circa
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500 meter ten westen van de kolonie bevindt, viel vaak al snel vast te stellen waar het ‘grote vissen’
zich afspeelde. In de eerste plaats werd vanaf die plek al snel duidelijk of de vogels ‘binnen’, dat wil
zeggen in het laagveenmoeras De Wieden, dan wel ‘buiten’ foerageerden, dat wil zeggen op het
Zwarte Meer, het Ketelmeer dan wel op het Kadoelermeer of Vollenhovermeer.

De hierna volgende episode is een resultaat van deze systematisch uitgevoerde waarnemingen.

massaal foerageren op het Beulakerwiede op 8 oktober 1995
Op 8 oktober 1995 speelde het massale sociale vissen zich aan het eind van de ochtend af op het

Beulakerwiede. Het was die dag uitzonderlijk mooi weer. Het werd maar liefst 22° C. Om 11.23 uur be-
vonden de Aalscholvers zich tussen de Bollemaat en de Blauwe Hand. Voor het gemak wordt er hierbij
van uitgegaan dat het foerageren op genoemde datum vooral, zo niet uitsluitend, op het Beulakerwiede
plaatsgreep. Het ging om een grote groep. De ordegrootte valt bij benadering te reconstrueren uit
slaapplaatstellingen die in de kolonie in de jaren 1990-92 werden uitgevoerd. Uit deze tellingen kwam
naar voren dat er na de broedtijd geen leegloop plaatsvindt, maar dat er juist in oktober veel vogels
aanwezig zijn. Ondanks de niet onaanzienlijke predatiedruk op vis in de meren rond de kolonie in de
broedtijd, is de voedselsituatie kennelijk nog dermate aantrekkelijk dat er grote aantallen vogels voor
zowel kortere als langere tijd blijven pleisteren. Het is derhalve waarschijnlijk geen boude veronderstel-
ling dat het bij de waarneming van 8 oktober 1995 wellicht ging om iets van duizend vogels. Een soci-
aal foeragerende groep Aalscholvers is moeilijk te tellen. Als er actief gevist wordt, bevindt het meren-
deel van de vogels zich namelijk onder water. Terwijl zo’n groep zich ook nog eens als een soort ‘stea-
dy state’ gedraagt. Vogels die voldoende vis gevangen hebben, verlaten de groep om elders te gaan
pleisteren, terwijl de groep telkens weer aangevuld wordt met vogels die nog voedsel nodig hebben.

het op 8 oktober 1995 gegeten voedsel
De dag na de hiervoor beschreven waarneming werd de kolonie bezocht teneinde braakballen te ver-
zamelen, die informatie zouden kunnen verschaffen over de geconsumeerde vis. Omdat het zulk mooi
weer was, waren de op 9 oktober geproduceerde braakballen als zodanig zeer goed te herkennen.
Braakballen van één of twee dagen oud waren door het warme weer al volledig uitgedroogd. De verse
braakballen onderscheiden zich door het niet uitgedroogd zijn van de omringende slijmlaag. Juist door
het zeer fraaie weer in de hier besproken oktoberdagen staat het vast dat het op 9 oktober verzamelde
materiaal een beeld geeft van de op 8 oktober geconsumeerde vis. In totaal werden 14 braakballen
verzameld en geanalyseerd. Dit aantal mag dan wellicht niet zo groot zijn, het analyseren van braak-
ballen is een tijdrovend karwei. Daarom werd het totaal aantal beperkt tot 14. Tijdrovendheid van de
analyse in combinatie met een beperkte opslagcapaciteit voor het verzamelde materiaal, noopten tot te-
rughoudendheid bij het verzamelen van braakballen. Zoals de hierna gereproduceerde bladzijden van
één van mijn aantekenboekjes (afbeelding 4.15) laten zien, was de inhoud van de op 9 oktober 1995
verzamelde braakballen nogal opmerkelijk: ze bleken allemaal resten te bevatten van Snoekbaars.
Gemiddeld van 4,4 ex. per braakbal (tabel 4.2). Afbeelding 4.14 laat de LF-verdeling van deze Snoek-
baarzen zien. Met de aanname dat de inhoud van deze braakballen één dagrantsoen weergeeft, bete-
kent dit dus dat op 8 oktober per Aalscholver dus 4,4 voornamelijk 0+ Snoekbaarzen aan het foera-
geergebied werden onttrokken. Dit aantal is het hoogste dat werd waargenomen in de jaren 1991-95.

De vraag is nu hoe uitzonderlijk deze waarneming is. Om deze vraag te beantwoorden werd het in de
periode januari 1991 tot en met juni 1993 verzamelde braakbalmateriaal nogmaals onder de loep ge-
nomen. Deze omvangrijke dataset werd uitgebreid met gegevens die werden verkregen uit braakballen
die in de periode juli 1993 tot en met oktober 1995 werd verzameld (n=1047). De totale dataset gaat
dus over 3.444 geanalyseerde braakballen. Hierin werden de overblijfselen van 1.980 Snoekbaarzen
aangetroffen.
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Afbeelding 4.14. LF-verdeling van op 8 oktober 1995 geconsumeerde Snoekbaars

Afbeelding 4.15. Aantekenboekje met enkele pagina’s over de op 9 oktober 1995 te Wanneper-
veen verzamelde braakballen. SB=Snoekbaars
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Tabel 4.2. Aantals- en gewichtssamenstelling (g) van het voedsel van de Aalscholvers van Wan-
neperveen op 8 oktober 1995 aan de hand van de analyse van 14 op 9 oktober 1995
verzamelde braakballen

soort aantal gewicht

totaal per vogel totaal per vogel

Brasem 78 5,6 461,9 33,0
Blankvoorn 12 0,9 446,7 31,9
Snoek 1 0,1 41,0 2,9
Spiering 6 0,4 3,4 0,2
Pos 185 13,2 1565,2 111,8
Baars 78 5,6 607,5 43,4
Snoekbaars 61 4,4 1775,0 126,8

totaal 368 26,3 4900,7 350,1

4.7. Vergelijking met waarnemingen uit de periode 1991-1995

gemiddeld aantal en gewicht Snoekbaars in braakballen in de jaren 1991-93
In afbeelding 4.16 en 4.17 is respectievelijk het aantal Snoekbaarzen en het gemiddeld gewicht van de
Snoekbaars per braakbal weergegeven voor de periode 1991-1993.

Afbeelding 4.16. Aantal Snoekbaarzen per braakbal
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Afbeelding 4.17. Gemiddeld gewicht Snoekbaars per braakbal

Beziet men de afbeeldingen 4.16 en 4.17 (deze data werden eerder gepubliceerd in Veldkamp 1994 en
Van Dam et al. 1995), dan valt onmiddellijk een grote piek op die de aanvoer van Snoekbaars in okto-
ber 1992 bereikte. Hier dringt de vraag zich op in hoeverre er sprake is van toeval dat er zowel in okto-
ber 1995, als in oktober 1992 een piek in de aanvoer door de Aalscholvers lag van voornamelijk 0+
Snoekbaars. Dit noopte tot een verdere analyse van het verzamelde braakbalmateriaal. Tot dusver wa-
ren gegevens gepubliceerd tot en met juni 1993. Er is echter daarna ook nog materiaal verzameld, zo-
dat het mogelijk is een compleet beeld te schetsen over de periode januari 1991 tot en met oktober
1995. Over deze langere periode kan de predatie op enkele complete jaarklassen Snoekbaars in kwan-
titatieve zin vervolgd worden en ook de lotgevallen van met name 0+ vis in de diverse jaren.

de verschillende jaarklassen Snoekbaars in de jaren 1991-95 vervolgd
In de afbeeldingen 4.18 t/m 4.24 staat per jaarklasse de dagelijkse aanvoer door de Aalscholvers van
Wanneperveen weergegeven in de periode januari 1991 t/m oktober 1995.
Jaarklasse 1989 (afbeelding 4.18) blijft tot in maart 1992 herkenbaar in de braakballen. Kennelijk heeft
deze jaarklasse in het voedsel van de Aalscholvers dus vier jaar meegedraaid. De jaarklasse 1990 (af-
beelding 4.19) vertoont eenzelfde beeld, want deze jaarklasse blijft tot in maart 1993 zichtbaar in het
geanalyseerde materiaal.

De eerste jaarklasse waarvan de wederwaardigheden in de verzamelde braakballen geheel gevolgd
kan worden, is die van 1991. Deze jaarklasse verschijnt in augustus van 1991 in het voedsel en piekt in
de maand november met 0,95 ex. per braakbal (afbeelding 4.20). De jaarklasse 1991 kan gedurende 5
jaren worden gevolgd. In de op 10 maart 1995 verzamelde braakballen werd het laatste exemplaar van
deze jaarklasse herkend. Het betrof een exemplaar met een minimale vorklengte van 370 mm met mi-
nimaal een gewicht van 489 gram.

Jaarklasse 1992 (afbeelding 4.21) verschijnt in juli 1992 in het voedsel. De aanvoer van deze jaarklas-
se vertoont drie maanden later, dus in oktober, een hoge piek want dan worden de overblijfselen van
3,14 ex. per braakbal aangetroffen. In de jaren daaropvolgend, vallen nog kleine piekjes te ontwaren in
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november 1993 en november 1994. Jaarklasse 1993 (afbeelding 4.22) komt binnen in augustus 1993
en piekt in oktober 1993 met 1,64 ex. per braakbal. Jaarklasse 1994 (afbeelding 4.23) verschijnt in au-
gustus 1994 in het voedsel en piekt met 2,06 ex per braakbal in oktober 1994. Jaarklasse 1995 (af-
beelding 4.24) tenslotte komt in juli 1995 in het voedsel en vertoont een zeer hoge piek van 4,07 ex. per
braakbal in oktober 1995.

De laatste waarneming is qua hoogte van de aangevoerde aantallen 0+ vis weliswaar uitzonderlijk,
maar uit de hiervoor geschetste lotgevallen van de jaarklassen 1991, 1992, 1993, 1994 en 1995 komt
een opmerkelijk consistente trend naar voren: 0+ Snoekbaars verschijnt ieder jaar in juli of augustus in
het voedsel van de Aalscholvers van Wanneperveen. Met uitzondering van de jaarklasse 1991 die in
november 1991 piekt, blijken de jaarklassen 1992 t/m 1995 qua aanvoer telkens in oktober van het ge-
boortejaar te pieken. Dit verschijnsel is des te opmerkelijker omdat jaarklassterkte van baarsachtigen
zeer variabel is: bij Snoekbaars kan deze een factor 70 bedragen (Buijse 1992).

Omdat tegelijkertijd met de relatief hoge aanvoeren van Snoekbaars in het najaar de aantallen te Wan-
neperveen pleisterende vogels destijds ook nog flink groot was (afbeelding 4.31), zou de najaarspreda-
tie op 0+ Snoekbaars wel eens een behoorlijke invloed kunnen hebben op de uiteindelijke opbrengsten
van de beroepsvisserij.

Afbeelding 4.18. Aantal Snoekbaarzen van de jaarklasse 1989 per braakbal

Afbeelding 4.19. Aantal Snoekbaarzen van de jaarklasse 1990 per braakbal
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Afbeelding 4.20. Aantal Snoekbaarzen van de jaarklasse 1991 per braakbal

Afbeelding 4.21. Aantal Snoekbaarzen van de jaarklasse 1992 per braakbal

Afbeelding 4.22. Aantal Snoekbaarzen van de jaarklasse 1993 per braakbal
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Afbeelding 4.23. Aantal Snoekbaarzen van de jaarklasse 1994 per braakbal

Afbeelding 4.24. Aantal Snoekbaarzen van de jaarklasse 1995 per braakbal

4.8. Impact van Aalscholvers op het Snoekbaarsbestand

4.8.1. LF-verdelingen van gegeten Snoekbaars in oktober
Wil Snoekbaars de eerste winter doorkomen dan moet de jonge vis in het najaar piscivoor zijn. Oftewel
hij moet zich kunnen voeden met vis in plaats van dierlijk plankton. Snoekbaarsjes die in de nazomer
nog geen 12 cm lang zijn overleven door voedselgebrek de eerste winter nauwelijks (Nijssen & De
Groot 1987). Zouden Aalscholvers in het najaar dus alleen visjes kleiner dan die 12 cm eten, dan zou
dit nauwelijks effect sorteren op de stand van de Snoekbaars in latere jaren.
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Afbeelding 4.25. LF-frequenties van door Aalscholvers geconsumeerde Snoekbaars in okto-
ber 1991

Afbeelding 4.26. LF-frequenties van door Aalscholvers geconsumeerde Snoekbaars in okto-
ber 1992
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Afbeelding 4.27. LF-frequenties van door Aalscholvers geconsumeerde Snoekbaars in okto-
ber 1993

Afbeelding 4.28. LF-frequenties van door Aalscholvers geconsumeerde Snoekbaars in okto-
ber 1994



Witteveen+Bos
DDT135-1 Bureaustudie invloed Aalscholvers IJsselmeer en Markermeer op visstand en beroepsvisserij definitief d.d. 4 juni 2008

46

Afbeelding 4.29. LF-frequenties van door Aalscholvers geconsumeerde Snoekbaars in okto-
ber 1995.

In de afbeeldingen 4.25-4.29 staan de LF-verdelingen van in de jaren 1991-1995 door de Aalscholvers
van Wanneperveen geconsumeerde Snoekbaars. Bij deze verdelingen moet rekening gehouden wor-
den met het feit dat dergelijke verdelingen die gemaakt zijn met behulp van uit braakballen verkregen
prooiresten een enigszins vertekend beeld geven. De hier getoonde verdelingen zijn voornamelijk ge-
baseerd op gevonden otolietlengtes en, indien gebroken, op otolietbreedtes. Omdat de otolieten lange-
re of kortere tijd aan de etsende werking van maagsappen onderhevig zijn geweest, zijn ze daarom
vaak enigszins aangetast. Dit betekent dat de daadwerkelijke lengte van de gegeten vissen groter is
dan de afbeeldingen suggereren. Bij de kleinere lengteklassen zal dit in de praktijk beteken dat er reke-
ning mee moet worden gehouden dat de werkelijke lengte van de gegeten vis pakweg één lengteklas-
seenheid groter is (circa 20 mm) dan in de afbeeldingen wordt weergegeven. Met deze wetenschap valt
het niettemin redelijk goed vast te stellen hoe groot de gegeten Snoekbaars op moment van consump-
tie was.

In oktober 1991 blijkt het merendeel van de geconsumeerde 0+ Snoekbaars kleiner dan 12 cm. Deze
vis had waarschijnlijk sowieso weinig kans de winter van 1991-92 te overleven. In afbeelding 4.25 valt
een klein piekje te ontwaren in de lengteklasse 121-140 mm. Het is niet uit te sluiten dat dat geen vis-
sen uit de jaarklasse 1991 waren, maar wellicht waren dit visjes uit de jaarklasse 1990. Indien dit het
geval zou zijn, zou de predatie op 0+ Snoekbaars in het najaar 1991 vrijwel geen gevolgen hebben op
de latere ‘oogst’ van de beroepsvisserij.

Een heel ander beeld vertoont het jaar 1992 (afbeelding 4.26). Kennelijk is er, afgaande op de lengte-
frequentieverdeling, sprake van een sterke jaarklasse (Buijse 1992). De consumptie door de Aalschol-
vers van de 0+ Snoekbaars in het najaar 1992 heeft waarschijnlijk een behoorlijke invloed gehad op de
uiteindelijke vangsten door de beroepsvisserij van deze jaarklasse in latere jaren, omdat de jonge
Snoekbaars toentertijd grotendeels piscivoor was. In het najaar 1993 bestond de 0+ Snoekbaars (af-
beelding 4.27) deels uit visetende exemplaren. Een aanzienlijk deel bleef dat najaar echter in de plank-
tivore fase steken en had daardoor de winter 1993-94 niet overleefd. In het najaar 1994 was de meer-
derheid van de 0+ Snoekbaars piscivoor. Er was echter ook een behoorlijk cohort kleine exemplaren
aanwezig (afbeelding 4.28). De jaarklasse 1995 lijkt afgaande op de gevonden LF-verdelingen van de
0+ vis wederom sterk. Slechts een minderheid van de jonge vis bleef planktivoor (afbeelding  4.29).
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4.8.2. Predatie op 0+ Snoekbaars in de najaren 1991 t/m 1995: een maximale kwantificatie

aantallen Aalscholvers
Om enig rekenwerk aan de predatie op 0+ Snoekbaars van de jaarklassen 1991 t/m 1995 te kunnen
doen, moet men iets weten over de aantallen Aalscholvers die te Wanneperveen in het najaar verblij-
ven.
In de winter 1986-87 is door Natuurmonumenten in de Aalscholverkolonie van Wanneperveen een ob-
servatiehut gebouwd. Deze hut biedt uitzicht op één van de twee trekgaten waaromheen de kolonie ge-
vestigd is (afbeelding 4.30).

Afbeelding 4.30. Luchtfoto van het Kippenest. Buiten het broedseizoen plegen de te Wanne-
perveen pleisterende Aalscholvers zich te concentreren rond deze twee trek-
gaten. Gezien het feit dat de alleen rond de trekgaten de bomen wit zijn van de
Aalscholverexcrementen moet deze foto van na het broedseizoen dateren. De
pijl wijst naar de observatiehut welke over het bovenste trekgat is gebouwd.
De hut van waaruit talrijke tellingen zijn gedaan, biedt alleen uitzicht over dat
ene trekgat. Bron: Google Earth 2006

In de periode januari 1990 tot en met september 1993 werden met grote regelmaat tellingen (in totaal
190 stuks) gedaan van het aantal vanuit de hut zichtbare vogels (in 1990 58 tellingen, in 1991 48, in
1992 54 en 1993 tenslotte 30) (afbeelding 4.31). Hoewel deze tellingen slechts een deel van de kolonie
bestreken, konden op deze manier aantalstrends in de loop van het jaar vastgesteld worden. Jonge vo-
gels werden bij deze tellingen pas meegeteld als ze het nest hadden verlaten (takkelingfase).
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Afbeelding 4.31. Aantallen vogels in een deel van de kolonie c.q. pleisterplaats, geteld vanuit
de waarnemingshut

Gedurende de broedtijd kan minder dan een kwart van de in de kolonie aanwezige vogels vanuit de hut
worden geteld. Buiten de broedtijd ongeveer de helft. Dit komt omdat buiten de broedtijd alle vogels
rond de trekgaten geconcentreerd zitten. De ten noorden en noordwesten van deze trekgaten gelegen
broedbossen worden in de nazomer en winter niet als roestplaats gebruikt. In de broedtijd werden de
tellingen meest aan het eind van de ochtend, na afloop van de eerste voedselvluchten, uitgevoerd. Op
dat tijdstip verbleven de meeste vogels in de kolonie, maar ongetwijfeld waren er ook nog in de foera-
geergebieden. Buiten de broedtijd werd meestal tegen de schemering geteld nadat vrijwel alle vogels
van de voedselgronden waren teruggekeerd.
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Voor het eind van de jaren 1991 en 1992 zijn dus tellingen beschikbaar die simultaan lopen met het
verzamelen van braakballen. Voor het maximale effect dat de vogels op de aanwezige jonge Snoek-
baars zouden kunnen hebben, werd bij de berekening van de onttrekking gerekend met de maximale
aantallen die in de betreffende maand werden geteld. Dit omdat sommige tellingen waarschijnlijk geen
goed beeld geven van de aanwezige aantallen (bijvoorbeeld door late binnenkomst van vogels, versto-
ringen, te vroeg tellen etc.). Als men met gemiddelden zou werken zouden deze uitbijters wellicht het
effect van Aalscholvers op Snoekbaars enigszins verdoezelen. In het jaar 1993 is tot en met september
geteld. Voor de maanden oktober t/m december zijn voor dat jaar de gemiddelde maandmaxima over
de jaren 1990 t/m 1992 als aantalsschatting genomen. In de jaren 1994 en 1995 zijn geen slaapplaat-
stellingen uitgevoerd. Als schatting voor het aantal per maand aanwezige vogels werd voor deze jaren
voor de maanden juli tot en met oktober het gemiddelde over de jaren 1990 t/m 1993 aangehouden en
voor de maanden november en december het gemiddelde over de jaren 1990 t/m 1992 (tabel 4.3).

Tabel 4.3. Maximale aantal Aalscholvers per maand te Wanneperveen, dat wil zeggen het hoog-
ste aantal per maand geteld vanuit de hut maal twee (omdat vanuit de hut ongeveer de
helft van de kolonie zichtbaar is)

maand 1990 1991 1992 1993 gemiddeld

juli 1224 872 872 1520 1122
augustus *1092 1096 1396 1296 1220
september 1454 1056 1236 1416 1291
oktober 1326 1520 950 -- 1265
november 464 984 486 -- 645
december 0 60 300 -- 120

*Over de maand augustus 1990 zijn geen tellingen beschikbaar. Daarom werd voor die maand het op 1 september getelde aantal aan-

gehouden.

predatiedruk
In de tabellen 4.4 tot en met 4.8 is het maximaal aantal gegeten Snoekbaarsen per maand weergege-
ven voro de jaren 1991 t/m 1995.

Tabel 4.4. Predatie 0+ Snoekbaars najaar 1991
maand sb per bb max. aantal vogels max. Aalscholverdagen max. aantal gegeten sb
juli 0,00 872 27.032 0
augustus 0,17 1.096 33.976 5.776
september 0,33 1.056 31.680 10.454
oktober 0,60 1.520 47.120 28.272
november 0,95 984 29.520 28.044
december 0,75 60 180 135
totaal circa 73.000

Tabel 4.5. Predatie 0+ Snoekbaars najaar 1992
maand sb per bb max. aantal vogels max. Aalscholverdagen max. aantal gegeten sb
juli 0,06 872 27.032 1.622
augustus 0,42 1.396 43.276 18.176
september 2,57 1.236 37.080 95.296
oktober 3,14 950 29.450 92.473
november 1,10 486 14.580 16.038
december 1,28 300 9.300 11.904
totaal circa 236.000



Witteveen+Bos
DDT135-1 Bureaustudie invloed Aalscholvers IJsselmeer en Markermeer op visstand en beroepsvisserij definitief d.d. 4 juni 2008

50

Tabel 4.6. Predatie 0+ Snoekbaars najaar 1993
maand sb per bb max. aantal vogels max. Aalscholverdagen max aantal gegeten sb
juli 0,90 1.520 47.120 42.408
augustus 0,32 1.296 40.176 12.856
september 0,35 1.416 42.480 14.868
oktober 1,64 1.265 39.215 64.313
november 1,34 645 19.350 25.929
december 0,00 120 3.720 0
totaal circa 160.000

Tabel 4.7. Predatie 0+ Snoekbaars najaar 1994
maand sb per bb max. aantal vogels max. Aalscholverdagen max aantal gegeten sb
juli 0,00 1.122 34.782 0
augustus 0,50 1.220 37.820 18.910
september 0,67 1.291 38.730 25.949
oktober 2,06 1.265 39.215 80.783
november 1,33 645 19.350 25.736
december 0,69 120 3.720 2.567
totaal crica 154.000

Tabel 4.8. Predatie 0+ Snoekbaars najaar 1995
maand sb per bb max. aantal vogels max. Aalscholverdagen max aantal gegeten sb
juli 0,03 1.122 34.782 1.043
augustus 0,03 1.220 37.820 1.135
september 0,19 1.291 38.730 7.359
oktober 4,07 1.265 39.215 159.605
november* 40.000
december* 2.000
totaal gemeten en geschat *circa 213.000

*schatting

De oppervlakte van de voedselgronden van de Aalscholvers van Wanneperveen wordt geschat op circa
7.500 ha (Veldkamp 1994). Dit gebied bestaat uit de meren van het laagveenmoeras De Wieden (circa
2000 ha) en de randmeren Vollenhovermeer, Kadoelermeer, Zwarte Meer en Ketelmeer en de rivieren
Zwarte Water en IJssel. Er wordt aangenomen dat bezoek aan het IJsselmeer (waargenomen op 28
september 1993, Veldkamp 1994) slechts een incidenteel karakter heeft. De regelmatige bezoeken aan
Drentse wateren (bijvoorbeeld de Drentse Hoofdvaart en de Reest) worden verder in dit betoog niet
betrokken. Eén en ander betekent dat de rekeneenheid van 7.500 ha voor de grootte van de voedsel-
gronden weliswaar arbitrair, maar mogelijk aan de conservatieve kant is.

In de jaren dat er een sterke jaarklasse Snoekbaars wordt voortgebracht, kunnen de 0+ exemplaren in
het najaar voorkomen in gemiddelde dichtheden van 50-100 exemplaren per ha. Dit betekent dat er
dan in de nazomer 375.000 tot 750.000 exemplaren in de hiervoor beschreven voedselgebieden van de
Aalscholvers van Wanneperveen zouden voorkomen. Op het gevaar af in een cirkelredenatie te belan-
den, laat ik de Aalscholver even optreden als graadmeter (Van Rijn & Van Eerden 2002) voor de talrijk-
heid van de jonge Snoekbaars (oftewel vangen de vogels er met name in oktober veel, dan ga ik er van
uit dat dat gebeurt in jaren met een hoge rekrutering). Afgaande op de tabellen 4.4-4.8 en de afbeeldin-
gen 4.18-4.24 zijn dit de jaren 1992, 1994 en 1995. In genoemde jaren werden maximaal respectieve-
lijk circa 236.000, 154.000 en 213.000 stuks 0+ Snoekbaarzen door de Aalscholvers aan de bejaagde
wateren onttrokken. Dit zou voor 1992 kunnen betekenen dat er maximaal tussen de 31 en 63% van
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het theoretisch aantal aanwezige individuen door de vogels werden geconsumeerd. Voor 1994 gaat het
om maximaal 21-41% en voor 1995 om maximaal 28-57%.

Deze exercitie leert dus dat gerekend over het geheel van de voedselgronden de Aalscholvers van
Wanneperveen in de jaren 1991-95 hooguit de helft van het aanwezige bestand 0+ Snoekbaarzen van-
gen. Omdat hierbij (Veldkamp 1995b) uitgegaan is van een maximale predatiedruk (door gebruik te
maken van maandmaxima van de aantallen aanwezige vogels) en een wellicht te klein geschat foera-
geer-areaal, zal de reële predatiedruk een stuk lager liggen. Vermoedelijk zijn de vogels verantwoorde-
lijk voor de consumptie van ongeveer een derde van het aanwezige bestand jonge Snoekbaars. Hierbij
dient wel aangetekend te worden dat een grote onzekerheidsfactor de omvang van het bestand 0+
Snoekbaars is. Daar wordt hierna nog nader op ingegaan.

In 1993 en 1994 is de visstand in het Beulakerwiede in augustus door middel van kuil- en electrovisserij
bemonsterd (Klinge & Grimm 1994, Klinge & Kampen 1995). In beide jaren werd het bestand 0+
Snoekbaars geschat op 0,3 kg per ha. Bij een gemiddelde lengte van circa 15 cm weegt een Snoek-
baars ongeveer 30 gram (referentiecollectie Bureau Veldkamp). Dit zou betekenen dat er in genoemde
jaren slechts 10 individuen per ha voorkwamen, oftewel in het hele Beulakerwiede circa 10.000 exem-
plaren. Als de uitgevoerde bemonsteringen een representatief beeld geven van de werkelijkheid, dan
zou de berekende en geschatte predatiedruk van de Aalscholvers een verklaring kunnen bieden voor
het vrijwel verdwijnen van complete jaarklassen Snoekbaars.

Hoogstwaarschijnlijk is de Snoekbaars in het najaar niet homogeen verdeeld over de voedselgronden.
Een waarneming als gedaan op 8 oktober 1995, waaruit bleek dat iedere midden op het Beulakerwiede
sociaal vissende Aalscholver ‘thuiskwam’ met gemiddeld iets meer dan vier 0+ Snoekbaarzen lijkt hier-
op te wijzen. Wellicht is er iets in het gedrag van jonge Snoekbaars dat hem op de een of andere ma-
nier kwetsbaar maakt voor Aalscholverpredatie. De lokale beroepsvissers duiden de Snoekbaars aan
als een ‘domme vis’.

Een mogelijke verklaring kan gelegen zijn in het feit dat de Snoekbaars in Nederland een betrekkelijke
nieuwkomer is. Andere baarsachtigen als pos en baars kennen een lange co-evolutie met Aalscholvers.
Wellicht heeft de Snoekbaars nog niet de tijd gehad om een adequaat anti-predator gedrag te ontwik-
kelen. Overigens laat het feit dat er nog steeds jaren zijn met een sterke rekrutering van jonge Snoek-
baars, ook in een zwaar bejaagd water als het Beulakerwiede, zien dat Aalscholvers niet in staat zijn de
gehele Snoekbaarsstand ‘op te rollen’. Ondanks het feit dat juist de beroepsvisserij intensief achter de
grotere (> 42 cm) Snoekbaars aanzit, blijft er kennelijk toch altijd nog een (klein) bestand paairijpe
Snoekbaars over.

4.9. Herkomst van de in het najaar te Wanneperveen pleisterende vogels
De kolonie van Wanneperveen werd in de jaren 1989-1995, behoudens vorstperioden, het gehele jaar
door flinke aantallen Aalscholvers bevolkt. Alleen in december en januari ging het doorgaans om gerin-
ge aantallen (afbeelding 4.32). In het najaar zijn de broedvogels grotendeels vertrokken. Uit aflezingen
van kleurringen is duidelijk geworden dat we dan vooral van doen hebben met vogels van buitenlandse
afkomst. In de kolonie van Wanneperveen zijn nooit kleurringen aangelegd. De in de kolonie waarge-
nomen vogels zijn dus elders als nestjong van kleurringen voorzien. In 1985, 1989 en 1990 is intensief
naar kleurringen gespeurd. Opvallend is dat juist in oktober relatief veel kleurringen zijn waargenomen.
Het ging vooral om vogels afkomstig uit de voormalige DDR, uit Denemarken en Polen. Het heeft er
dus alle schijn van dat de hiervoor besproken predatie op 0+ Snoekbaars voor een belangrijk deel ge-
daan wordt door vogels van buitenlandse origine.
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Afbeelding 4.32. In drie jaren afgelezen gekleurringde Aalscholvers
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5. INSCHATTING VAN DE INVLOED VAN DE AALSCHOLVERS OP DE VISSTAND EN VISSERIJ
IN HET IJSSELMEER-MARKERMEER

5.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een inschatting gemaakt van de invloed van de Aalscholvers op de visstand en
visserij van het IJsselmeer-Markermeer. Hierbij wordt specifiek ingezoomd op Snoekbaars, een voor de
beroepsvisserij in het IJsselmeer een belangrijke soort. Voor het inschatten van de invloed is gebruik
gemaakt van verschillende gegevensbronnen. De inschatting van de invloed is gebaseerd op:
- bekende data van visstand, visserij en Aalscholvers in het IJsselmeer;
- data van Snoekbaarspredatie door Aalscholvers uit de kolonie te Wanneperveen (zie hoofdstuk 4

van dit rapport). Verderop in het hoofdstuk wordt nader toegelicht waarom deze dataset hiervoor is
gebruikt;

- analyses met behulp van het model PISCATOR, dat vispopulaties beschrijft in relatie tot verschil-
lende vormen van visserij door vissers en vogels (Aalscholvers);

- een eerdere studie naar de invloed van de Aalscholver op visstand en visserij (Van Dam et al.

1995)
- overige literatuur en veldwaarnemingen.

5.2. Inschatten invloed Aalscholvers: omgaan met variaties in tijd en ruimte

variaties in de ruimtelijke verdeling van de visstand
Voor een goede inschatting van de invloed van Aalscholvers op de visstand is betrouwbare informatie
nodig over:
- het dieet van de Aalscholvers (wat eten ze?). Hierbij gaat het om de hoeveelheid vis die ze eten en

de soort- en lengtesamenstelling van hun dieet;
- de visstand (welke visstand is aanwezig?). Hierbij gaat het om de hoeveelheid vis en de soort- en

lengtesamenstelling.

Voor zowel het dieet als de visstand geldt dat er sprake is van grote variaties in tijd en ruimte. Het dieet
van Aalscholvers kan sterk variëren van dag tot dag en van week tot week. Dit hangt samen met de
verspreiding van de visstand en het gedrag van Aalscholvers. Aalscholvers zijn opportunistische dieren.
Ze jagen het liefst zo kort mogelijk en vangen dus het liefst één of enkele grotere vissen zo dicht moge-
lijk bij de kolonie. Van de meest geconsumeerde kleine vissoorten Pos en Spiering vangen de Aal-
scholvers alle lengteklassen naar rato van voorkomen; van de grotere soorten Blankvoorn en Baars
vangen ze vooral de grotere exemplaren. Voor Snoekbaars is dit niet uitgewerkt (Van Rijn & Van Eer-
den, 2002).

Vissen zijn kwetsbaar voor predatie als ze concentraties vormen op voorkeurslocaties. Dit geldt vooral
wanneer deze voorkeurslocaties een beperkte omvang hebben en efficiënt door de Aalscholvers bevist
kunnen worden. Concentraties vis zijn er echter maar af en toe. Gekende perioden dat vissen zich con-
centreren zijn:
- de paaitijd, wanneer volwassen vissen zich concentreren op de paaiplaatsen;
- het winterhalfjaar (half september tot april), wanneer de vissen zich concentreren op voorkeurslo-

caties waar de winter wordt doorgebracht.

In de zomer (vanaf juni) is de visstand meer homogeen verspreid. Getalsmatig domineren kleine vissen
sterk en die zullen in die situatie dan het meest gegeten worden, al dan niet als gevolg van sociaal ja-
gen (waarbij de vissen door de Aalscholvers geconcentreerd worden). Dag tot dag verschillen in dieet
zullen, afhankelijk van de beviste locaties en de jachtwijze (sociaal versus solitair jagen), nog steeds
aanzienlijk kunnen zijn.
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analyse van de variatie in het Aalscholverdieet in Wanneperveen
Voor de analyse van de predatie op Snoekbaars is een grote dataset gebruikt van de aalscholverkolo-
nie van Wanneperveen (zie ook hoofdstuk 4 van dit rapport). De Aalscholvers van Wanneperveen vis-
sen nauwelijks in het IJsselmeer. Deze dataset levert echter veel inzicht omdat deze gegevens bevat
van alle seizoenen over meerdere jaren. Met behulp hiervan kunnen eventuele seizoensmatige patro-
nen in het dieet worden geanalyseerd.

Van 1991 tot en met 1995 heeft Ronnie Veldkamp intensief onderzoek gedaan aan de Aalscholverko-
lonie te Wanneperveen. In deze periode heeft hij de kolonie in alle seizoenen wekelijks bezocht en
braakballen verzameld. Dit heeft geleid tot een dataset van de inhoud (soort- en lengtesamenstelling
van de gegeten vis) van 3444 braakballen (waarvan er hier 3440 geanalyseerd zijn). De dataset is nog
niet compleet ingevoerd in een database, waardoor de totale set voor alle soorten voor deze studie niet
beschikbaar was. In het kader van deze studie heeft Veldkamp wel een complete database gemaakt
voor Snoekbaars.

In hoofdstuk 4 zijn diverse afbeeldingen gegeven van het maandelijks verloop van het aantal en ge-
wicht van Snoekbaarzen in een braakbal. In afbeelding 5.1 (gemiddelde aantallen gegeten Snoekbaar-
zen per braakbal) en afbeelding 5.2 (gemiddeld totaalgewicht van de gegeten Snoekbaarzen per
braakbal) is het gemiddelde maandelijkse verloop van de consumptie van Snoekbaars door de Aal-
scholvers in de periode 1991-1995 weergegeven.

Afbeelding 5.1. Verloop van het gemiddeld aantal geconsumeerde Snoekbaarzen per braakbal
in Wanneperveen
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Afbeelding 5.2. Verloop van het gemiddeld totaalgewicht van de geconsumeerde Snoekbaarzen
per braakbal in Wanneperveen
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Uit de afbeeldingen komt het volgende naar voren:
- de afbeeldingen bevestigen dat er sprake is van grote variaties in de consumptie van Snoekbaar-

zen in de tijd;
- er is sprake van een consistent seizoensmatig patroon in de consumptie van Snoekbaars. De soms

grote afwijking van het gemiddelde wordt met name veroorzaakt doordat pieken of dalen niet jaar-
lijks in exact dezelfde maand vallen of niet dezelfde omvang hebben. De opeenvolging van pieken
en dalen gedurende het seizoen vertoont wel een jaarlijks vergelijkbaar patroon (zie hiervoor ook
hoofdstuk 4);

- het seizoensmatige patroon kan verklaard worden vanuit kennis van de de seizoensmatige ver-
spreiding van Snoekbaars, die voor het grootste deel niet alleen van toepassing zijn op de wateren
in de omgeving van Wanneperveen, maar ook op meren en plassen in het algemeen, dus ook het
IJsselmeergebied. Op aantalsbasis (afbeelding 5.1) ontstaat het volgende beeld:
⋅ in de zomermaanden worden er maar heel weinig Snoekbaarzen gevangen. In deze periode is

de totale visstand inclusief de Snoekbaarsstand relatief homogeen over het water verspreid. Dit
is bijvoorbeeld ook de reden dat het zomerseizoen het voorgeschreven bemonsteringsseizoen
is voor het bemonsteren van de visstand (conform het STOWA-handboek (Stowa 2003) en de
Kaderrichtlijn Water). Omdat Snoekbaars een relatief weinig voorkomende vissoort is (in verge-
lijking met andere soorten) worden er in deze periode logischerwijs maar relatief weinig Snoek-
baarzen gevangen;

⋅ in het najaar treedt een zeer duidelijke piek op in de vangst. Dit is de periode dat de Snoek-
baars concentraties gaat vormen op voorkeurslocaties waar de winter doorgebracht wordt
(vaargeulen, oude getijdegeulen, havens, zandwinputten). Dit fenomeen is bekend van alle
wateren in Nederland, ook in het IJsselmeergebied. In bijlage VI zijn enkele resultaten uit een
recente visstandbemonstering op de Middelgronden (Witteveen+Bos 2008) samengevat, waar-
uit blijkt dat Snoekbaars zich in het najaar concentreert in de diepere delen, én dat Snoekbaars
tijdens clustering periodiek is oververtegenwoordigd in het bestand. Ook de beroepsvissers
weten heel goed dat Snoekbaars zich in het najaar clusters in de diepere delen; in deze periode
worden grote hoeveelheden 0+ Snoekbaarzen waargenomen als bijvangsten in de fuiken en
worden grotere Snoekbaarzen gevangen met staande netten op de voorkeurslocaties. Ook bij
hengelsportwedstrijden (in de winter in havens) en bij uitdunningsvisserijen wordt gebruik ge-
maakt van de clustering van vis in de wintermaanden. In deze periode zijn ook nog grote aan-
tallen Aalscholvers aanwezig;
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⋅ na de najaarspiek nemen de aantallen Snoekbaarzen per braakbal geleidelijk af tot in het voor-
jaar. Waarschijnlijk weerspiegelt de geleidelijke afname van de aantallen per braakbal de totale
mortaliteit (door vissers, vogels en de natuurlijke mortaliteit) van met name de 0+ jaarklasse.

Op gewichtsbasis (afbeelding 5.2) is eveneens een consistent, maar ander patroon zichtbaar:
- in het najaar worden weliswaar veel (afbeelding 5.1), maar vooral relatief kleine Snoekbaarsjes ge-

geten (het gemiddeld totaalgewicht per braakbal is laag ten opzichte van het gemiddeld aantal
Snoekbaarsjes per braakbal). Het betreft veel Snoekbaarsjes van 5 tot 10 cm (naast grotere exem-
plaren);

- in het voorjaar (maart-juli) ligt het gemiddeld stuksgewicht een stuk hoger (100 tot meer dan 200
gram). Van de kleine (planktivore) 0+ Snoekbaarsjes is bekend dat deze de winter geheel niet
overleven (o.a. Buijse 1992), terwijl de grotere (piscivore) Snoekbaarzen dat wel gedeeltelijk doen.
Het is dus logisch dat er geen kleine exemplaren meer in het dieet zitten. Daarnaast concentreren
de overgebleven grotere Snoekbaarzen zich kennelijk. Waarschijnlijk hangt dit samen met het rela-
tief heldere water in het voorjaar, waardoor de Snoekbaarzen zich na de winter wederom concen-
treren in met name de diepere delen (mond. med. J. Kampen en G. Manshanden, onafhankelijk van
elkaar naar voren gebracht).

De hierboven beschreven variatie in het dieet als resultaat van het seizoensmatige verspreidingsgedrag
van de Snoekbaars, is zeer belangrijk voor het inschatten van de invloed van de Aalscholver. Immers,
er is geen sprake van uniforme condities gedurende het jaar, maar er zijn pieken en dalen in het dieet.
Deze pieken en dalen kunnen in potentie leiden tot heel andere berekeningen van de invloed van aal-
scholvers dan wanneer uniforme condities worden aangenomen.

Het betrouwbaar waarnemen van de pieken en dalen in het dieet stelt eisen aan het verzamelen van
braakballen. Er moeten gedurende het jaar en van alle locaties voldoende braakballen worden verza-
meld en geanalyseerd om een goed beeld te krijgen. Met name het missen van pieken in de vangst (in
het najaar en in het voorjaar) kan leiden tot een sterke onderschatting van de invloed van de Aalschol-
vers. In de navolgende paragraaf wordt ingegaan op de benodigde steekproefgrootte om een betrouw-
bare uitspraak te kunnen doen over het Aalscholverdieet gedurende het seizoen.

5.3. Analyse benodigde steekproefgrootte braakbalanalyses
De geëigende manier om het dieet van de Aalscholvers vast te stellen is onderzoek van braakballen
(zie hoofdstuk 3 en 4). De vraag die zich in navolging van paragraaf 5.2 aandient is: hoeveel braakbal-
len moeten verzameld en onderzocht worden om een betrouwbaar beeld te krijgen van het dieet van de
Aalscholvers? Dit is statistisch onderzocht aan de hand van de dataset van de consumptie van Snoek-
baars van Veldkamp (hoofdstuk 4). Deze dataset is gebruikt als referentieset voor het bepalen van  de
steekproefgrootte welke minimaal nodig is om de waargenomen variatie in het aantal Snoekbaarzen
dat gegeten wordt (het seizoensmatige patroon) betrouwbaar te kunnen reproduceren. Hiervoor is ge-
bruik gemaakt van een aantal statistische technieken, waaronder een bootstrap analyse. De uitwerking
van de statistische analyse is opgenomen in bijlage IV.

Uit de resultaten van de statistische analyse van de dataset van Wanneperveen komt naar voren dat er
een behoorlijk grote steekproef nodig is om het seizoenspatroon in de consumptie van Snoekbaars be-
trouwbaar in beeld te brengen. Veldkamp heeft in een periode van 5 jaar 3444 braakballen verzameld
(waarvan er hier 3440 geanalyseerd zijn). Uit de statistische analyse is gebleken dat, om over deze ge-
hele periode een betrouwbare uitspraak te kunnen doen, circa 2250-2800 braakballen noodzakelijk wa-
ren geweest. Hierbij is het aantal van 2800 afkomstig van de bootstrap-analyse (tabel 5.1). Het aantal
van  2250 is afkomstig van een standaardformule om de grootte van een steekproef te bepalen, waarbij
rekening wordt gehouden met de standaarddeviatie van de dataset. Uiteraard dient het aantal braak-
ballen goed verspreid te worden over alle seizoenen en over alle kolonies.



Witteveen+Bos
DDT135-1 Bureaustudie invloed Aalscholvers IJsselmeer en Markermeer op visstand en beroepsvisserij definitief d.d. 4 juni 2008

57

Tabel 5.1. Benodigde grootte van de steekproef per periode en voor de totale periode volgend
uit de bootstrap analyse van de dataset met betrekking tot Snoekbaars van de kolonie
van Wanneperveen. De benodigde steekproefgrootte is voor de totale periode onaf-
hankelijk bepaald, waardoor de benodigde steekproef voor de totale periode geen op-
telsom is van de kortere periodes

periode grootte aanwezige

steekproef

benodigde grootte

steekproef

% van aanwezige

steekproef

januari tot en met april 1269 1050 83%
mei tot en met augustus 1462 1150 79%
september tot en met december   709   650 92%

totaal: 3440 2800 81%

In het IJsselmeergebied is eerder onderzoek gedaan door het RIZA (Van Rijn & Van Eerden 2002) naar
de voedselconsumptie van Aalscholvers. Dat heeft veel inzicht opgeleverd over het dieet van Aalschol-
ver, vooral in de broedperiode. De toentertijd uitgevoerde analyses konden beschikken over een data-
set van 800 braakballen, vooral verzameld in het broedseizoen en de nazomer gedurende een periode
van 5 jaar (1996 t/m 2000). Dit aantal is aanmerkelijk kleiner dan de dataset van Wanneperveen, terwijl
het gebied aanzienlijk groter is en de data niet alle kolonies en rustplaatsen en alle seizoenen dekken.
In de periode 1996-2000 was het aantal overwinterende Aalscholvers in het IJsselmeergebied laag. Dit
aantal is echter sinds die tijd toegenomen (zie ook hoofdstuk 1).

Seizoensmatige patronen, met name gericht op de kwetsbare periode in najaar en winter, konden des-
tijds met de IJsselmeergegevens niet worden geanalyseerd. Deze periode wordt evenwel steeds be-
langrijker, omdat ook in het IJsselmeergebied de aantallen Aalscholvers in deze periode toenemen
sinds 1996-2000. Juist in het najaar en de winter, wanneer Snoekbaars geconcentreerd voorkomt in
kleine gebieden, kunnen hogere aantallen Snoekbaars in de braakballen worden verwacht. De nieuwe
inzichten uit Wanneperveen laten zien, dat gezien de variatie in tijd en ruimte, er een groot aantal
braakballen nodig is om statistisch betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Op grond hiervan kunnen
we niet uitsluiten, dat de mogelijke invloed van de Aalscholver  op de visstand van in het IJsselmeerge-
bied groter is dan tot nu toe aangenomen. Immers, de dataset dekt niet alle kolonies, is beperkt voor
najaar en winter en bovendien zijn Aalscholvers juist in deze perioden toegenomen. Incidentele waar-
nemingen van het dieet (onder andere van de Randmeren, zie ook bijlage V van dit rapport) lijken deze
hypothese te bevestigen. Ook recente gegevens van de verspreiding van vis in de Middelgronden
(noordwesten van het IJsselmeer) gedurende de seizoenen wijzen in deze richting (bijlage VI). Echter,
of dat ook werkelijk zo is kon in deze studie niet worden vastgesteld, omdat deze gebaseerd is op een
extrapolatie vanuit Wanneperveen en voor het IJsselmeer zelf niet daadwerkelijk is vastgesteld.

Op grond van bovenstaande is besloten om de invloed van de Aalscholvers op visstand en visserij op
het IJsselmeer voor Snoekbaars op twee manieren in te schatten: met behulp van de dataset van Veld-
kamp van de kolonie te Wanneperveen en ter vergelijking met behulp van de data die in het IJsselmeer
zelf is verzameld. In de volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan.

5.4. Evaluatie invloed van Aalscholvers in het IJsselmeer met behulp van PISCATOR
In deze paragraaf  wordt een schatting gemaakt van de invloed van de Aalscholvers op de oogst van
Snoekbaars door vissers. Hiervoor is het model PISCATOR gebruikt. PISCATOR beschrijft vispopula-
ties in relatie tot verschillende vormen van visserij door vissers en vogels (Aalscholvers). Het model is
beschreven in Van Nes (2002), Van Nes et al. (in press) en Van Nes (1999) en de ermee uitgewerkte
cases in onder andere Lammens (1999 a,b). Voor het kwantificeren van de invloed van Aalscholvers op
de oogst van vissers wordt PISCATOR beschouwd als het best beschikbare hulpmiddel.
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PISCATOR  en onttrekking door Aalscholvers, fuiken en visserij
In PISCATOR was predatie van Aalscholvers op Snoekbaars (en andere vissoorten) reeds opgeno-
men. De aantallen Aalscholvers zijn in overeenstemming gebracht met de aantallen zoals deze in hoof-
stuk 3 van dit rapport zijn besproken. Uitgaande van deze aantallen Aalscholvers wordt er in het IJs-
selmeer en Markermeer in totaal circa 12 kg/ha vis onttrokken door Aalscholvers. In hoeveelheid
Snoekbaars is dat 0.4 kg/ha, dat wil zeggen circa 3% van het dieet. Met fuiken wordt ongeveer 0,7
kg/ha Snoekbaars onttrokken. Dit gaat uit van een redelijke gunstige rekrutering van Snoekbaars waar-
bij commerciële vangsten gemaakt worden van  circa 1 kg per ha. In totaal wordt dus ca 2 kg/ha ont-
trokken door fuiken, Aalscholvers en staande netten.

De calibratie van de Aalscholvers is gebaseerd op dieetgegevens van 1992 (Van Dam et al. 1995) en
van fuiken uit 1985, 1987 en 1993 (Van Dam et al. 1995). Omdat oogst door vissers, sterfte door fuiken
en predatie door Aalscholvers als de belangrijkste oorzaken van sterfte van Snoekbaars gezien worden
(Van Dam et al. 1995), gaat de calibratie ervan uit dat de oogst volgt uit de rekrutering (hoeveelheid
jonge Snoekbaars oktober 1ste jaar) na aftrek van sterfte door fuiken en Aalscholvers en door optelling
van individuele groei. Omdat de schatting van de sterfte door Aalscholvers nauwkeuriger werd geacht
dan die van fuiken, is de fuikensterfte eigenlijk afhankelijk gemaakt van de hoogte van de sterfte door
Aalscholvers. Met andere woorden: het model is gecalibreerd voor de situatie op het IJsselmeer door
de parameter sterfte door fuiken zo in te stellen dat oogst door vissers en predatie door Aalscholvers
overeen kwamen met de destijds beschikbare meetgegevens.

aanpassingen PISCATOR
Door het beschikbaar komen van nieuwe inzichten omtrent pieken in het dieet van Aalscholvers voor
Snoekbaars in najaar en voorjaar in Noordwest-Overijssel (hoofdstuk 4 van dit rapport), is een model-
analyse gemaakt om na te gaan wat het effect is op het geleidelijk verhogen van de Aalscholver selec-
tiviteit van Aalscholver op Snoekbaars. Omdat de totale onttrekking door visserij, fuiken en Aalschol-
vers gelijk moet blijven (uitgangspunt), is het hiervoor noodzakelijk de selectiviteit van fuiken voor
Snoekbaars geleidelijk af te laten nemen. De selectiviteit door fuiken is hiervoor gekozen, omdat het
model destijds ook gecalibreerd was door de sterfte door fuikenvisserij zo in te stellen dat de oogst door
vissers en Aalscholvers overeenkwam met de beschikbare gegevens. In feite is het model dus opnieuw
gecalibreerd aan de hand van de nu beschikbare gegevens.

De aanpassing van het dieet van Aalscholvers en de sterfte in de fuiken wordt onderstaand in stappen
uitgevoerd. In Noordwest-Overijssel is gedurende de periode mei-september het aandeel Snoekbaars
in het dieet van Aalscholvers circa 3%. In oktober-december loopt dit op tot circa 15% en neemt af in
het voorjaar tot circa 10% (hoofdstuk 4). Wanneer dit toegepast zou worden op het IJsselmeer en reke-
ning gehouden wordt met de aantallen Aalscholvers die in deze perioden op het IJsselmeer aanwezig
zijn, zou het gewogen gemiddelde over het gehele jaar toenemen tot circa 6-7%, aangezien relatief
weinig Aalscholvers in najaar en voorjaar aanwezig zijn.

In de simulatie is de aanpassing van sterfte door Aalscholvers en fuiken geleidelijk in 4 stappen inge-
voerd om het effect van de verandering op de commerciële vangst te kunnen volgen (afbeelding 5.4).
Er is uitgegaan van de huidige sterfte door Aalscholvers (laag, 0.4 kg/ha) en hoge sterfte door fuiken
(0.7 kg/ha). Dit wordt bepaald door het aantal Aalscholvers en fuiken en hun specifieke selectiviteit voor
Snoekbaars. Voor Aalscholvers is de selectiviteit geleidelijk opgevoerd naar een hoge waarde, met als
resultaat dat het percentage in de vangst oploopt tot 6.5% (simulatie van het gewogen gemiddelde zo-
als dat in Wanneperveen is waargenomen). Om de totale vangst door staande netten gelijk te houden
(een voorwaarde om het model kloppend te houden), was het noodzakelijk de sterfte door fuiken gelei-
delijk (in 4 stappen) af te laten nemen tot 0,4 kg/ha.
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Afbeelding 5.3. Het dieet van Aalscholvers voor alle soorten in kg/ha (links) en de sterfte van
Snoekbaars door Aalscholvers, fuiken en staande netten (oogst) in kg/ha
(rechts). In de rechterfiguur is te zien dat de vangst van Snoekbaars door Aal-
scholvers in 4 stappen wordt verdubbeld (van 3 tot 6,5% van het dieet). Om de
oogst in de staande netten gelijk te houden (een voorwaarde vanuit het model),
wordt de sterfte in de fuiken in 4 stappen gehalveerd. De in de figuren weerge-
geven jaren zijn fictief

invloed Aalscholvers op de oogst van Snoekbaars
In de vorige paragraaf is beschreven hoe PISCATOR is aangepast aan de inzichten met betrekking tot
het percentage Snoekbaars in het dieet van Aalscholvers. In deze paragraaf wordt een inschatting ge-
maakt van de potentiële oogstderving door de beroepsvisserij als gevolg van het feit dat Aalscholvers
Snoekbaars eten. Deze inschatting wordt zowel gemaakt met een selectiviteit van Aalscholvers voor
Snoekbaars die resulteert in een laag percentage in het dieet (3%) als met een verhoogde selectiviteit
die resulteert in een hoger percentage (6,5%).

De potentiële effecten op de oogst door de beroepsvisserij zijn gemodelleerd door het aantal Aalschol-
vers fictief af te laten nemen met 90% en te bekijken welke gevolgen dit heeft voor de oogst van
Snoekbaars in de staande netten. De resultaten daarvan zijn weergegeven in afbeelding 5.5 (3%
Snoekbaars in het dieet) en afbeelding 5.6 (6,5% Snoekbaars in het dieet).
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Afbeelding 5.4. Het dieet van Aalscholvers in kg/ha (links) en de onttrekking van Snoekbaars in
kg/ha door Aalscholvers, fuiken en staande netten met een gemiddeld percenta-
ge Snoekbaars in het Aalscholverdieet van 3% (rechts). De verandering in de
rechterfiguur geeft weer hoe de Snoekbaars verdeeld wordt (tussen staande net-
ten, fuiken en Aalscholvers) na reductie van het aantal Aalscholvers met 90%.
De in de figuren weergegeven jaren zijn fictief

Afbeelding 5.5. Het dieet van Aalscholvers in kg/ha (links) en de onttrekking van Snoekbaars in
kg/ha door Aalscholvers, fuiken en staande netten met een gemiddeld percenta-
ge Snoekbaars in het Aalscholverdieet van 6,5% (rechts). De verandering in de
rechterfiguur geeft weer hoe de Snoekbaars verdeeld wordt (tussen staande net-
ten, fuiken en Aalscholvers) na reductie van het aantal Aalscholvers met 90%.
De in de figuren weergegeven jaren zijn fictief

Uit de afbeeldingen 5.5 en 5.6 blijkt dat het model heel gevoelig is voor de selectiviteit van Aalscholvers
bij hun voedselkeuze. Als de Aalscholverpredatie op Snoekbaars daadwerkelijk hoger zou zijn dan tot
nu toe verondersteld, is de oogstderving als gevolg van de de predatie door Aalscholvers ook veel
groter dan gedacht. Zonder de aanwezigheid van Aalscholvers kan de oogst volgens het model toene-
men van circa 0,8 kg/ha tot circa 2,5 kg/ha wanneer wordt uitgegaan van een relatief hoge selectiviteit
voor Snoekbaars, terwijl dit slechts 1,5 kg/ha zou zijn zonder deze hogere selectiviteit. De oogstderving
van Snoekbaars bedraagt dus conform het model dus circa 0,7 kg/ha als wordt uitgegaan van dieetge-
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gevens uit Van Dam et al. (1992) en circa 1,7 kg/ha als wordt uitgegaan van dieetgegevens van de ko-
lonie van Wanneperveen (hoofdstuk 4 van dit rapport).

Bovenstaande uitkomsten zijn gebaseerd op modelberekeningen. Het daadwerkelijk optredende effect
is de resultante van het gedrag van Aalscholvers en de op enig moment aanwezige visstand. Bij een
slechte jaarklasse Snoekbaars zal ook het percentage Snoekbaars in het dieet lager zijn dan bij een
goede jaarklasse. Het effect van aascholverpredatie op de oogst van beroepsvissers zal in dergelijk ja-
ren ook kleiner zijn. Andersom kan een goede jaarklasse resulteren in een hogere predatie en grotere
oogstderving.

5.5. Evaluatie van de uitkomsten
In de voorgaande paragrafen zijn de potentiële, directe effecten van de predatie door Aalscholvers op
Snoekbaars uitgewerkt met behulp van PISCATOR. In deze paragraaf worden deze uitkomsten geë-
valueerd. Daarnaast wordt ingegaan op indirecte effecten van Aalscholvers.

invloed op visstand en visserij: directe effecten
Gebleken is dat de geschatte invloed van Aalscholvers op het Snoekbaarsbestand van Wanneperveen
substantieel is. Wanneer de resultaten van Wanneperveen zouden worden geëxtrapoleerd naar het
IJsselmeer en Markermeer, zou de invloed van Aalscholvers op het Snoekbaarsbestand van IJssel-
meer en Markermeer groter kunnen zijn dan tot op heden is aangenomen. Echter, ook uit de PISCA-
TOR-analyse met bestaande dieetgegevens van het IJsselmeer (met lagere Snoekbaarspredatie) blijkt
dat er sprake is van invloed van Aalscholvers op de commerciële oogst van Snoekbaars. Ook Van Dam
et al. (1995) concluderen (met enkele onzekerheden) dat de commerciële Snoekbaarsvangst door de
predatie door Aalscholvers enkele malen lager is dan deze zou kunnen zijn zonder Aalscholvers, waar-
bij de bijvangst in de fuikenvisserij eenzelfde effect kan veroorzaken. In die zin is de vaststelling dat de
Aalscholverpredatie van invloed is op de oogst door beroepsvisserij niet nieuw. Wel nieuw is de ge-
schatte mogelijke omvang van de invloed. We achten het belangrijk om de analyse die in dit rapport
voor Snoekbaars is gemaakt, ook voor andere vissoorten (Baars, Aal, niet-commerciële soorten) uit te
voeren. Voor deze analyses bleek binnen het hier gerapporteerde project geen ruimte meer te zijn.

Een zwakte van de hier gepresenteerde analyse is dat de geschatte invloed gebaseerd is op een ex-
trapolatie naar het IJsselmeer en Markermeer op grond van gegevens die elders (kolonie te Wanneper-
veen in Noordwest-Overijssel) zijn verzameld. Hoewel er duidelijke overeenkomsten zijn (foerageerge-
drag Aalscholvers, concentratie vis in diepere delen) zijn er ook duidelijke verschillen tussen de water-
systemen. Dat neemt niet weg, dat de uitkomsten van deze hypothetische verkenning en modellering
duidelijk laten zien, wat de mogelijke invloed zou kunnen zijn. Om dit te staven met feiten is meer ken-
nis nodig van de situatie in het IJsselmeer. Een voor de hand liggende methode is een onderzoek aan
de hand van braakballen. Bij het aantal braakballen en de locatie en periode waarin deze braakballen
worden verzameld moet, meer dan tot nu toe is gebeurd, rekening worden gehouden met de variatie in
tijd en ruimte zoals die in dit rapport is gepresenteerd. Een alternatief is een aanpak met gemerkte en /
of gezenderde vissen, zoals Jepsen et al. (in prep. b) dit hebben uitgevoerd in Denemarken. Bij een
dergelijk onderzoek (braakballen en/of gemerkte vissen) is het van groot belang het moment van uit-
voering goed te timen. Om een effect vast te kunnen stellen dient in het jaar van onderzoek een com-
merciële visstand van enige betekenis aanwezig te zijn. Het is dus belangrijk een onderzoek naar het
dieet van Aalscholvers te koppelen aan onderzoek naar de op dat moment aanwezige visstand.

invloed op visstand en visserij: indirecte effecten
Behalve directe consumptie hebben Aalscholvers ook indirecte effecten op de visstand. Genoemd kun-
nen worden:
- beschadiging van vis;
- veroorzaken van stress;
- en verjaging van (voorkeurs)locaties.
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Bekend is dat Aalscholvers veel vissen beschadigen (onder andere Jepsen & Olesen, in prep.) en dat
vis die veelvuldig wordt opgejaagd door stress ziek kan worden (onder andere bekend van ervaringen
op de OVB-kwekerij te Lelystad). Beschadigde vis brengt op de afslag minder op en leidt daarmee tot
economische schade voor visserijbedrijven. Naar de omvang van effecten door stress en beschadiging
van Snoekbaars door Aalscholvers in het IJsselmeergebied is echter nog geen gericht onderzoek ge-
daan.

Wanneer vissen verjaagd worden van de visgronden kan dit leiden tot vangstderving. Ter illustratie: in
najaar en winter bevinden zich in de haven van Medemblik regelmatig visconcentraties. Beroepsvisser
Gerard Manshanden (ME1) heeft in deze haven de visrechten en bevist de haven jaarlijks een aantal
keren, waarbij blankvoorn en brasem gevangen en verkocht wordt. Vanaf het aangelegde eiland de
Kreupel, waar zich een kolonie en slaapplaats van Aalscholvers heeft gevestigd, wordt de haven van
Medemblik sinds enkele jaren regelmatig in het najaar en in 2006-2007 als gevolg van het zachte weer
ook in de winter bezocht. Het gevolg hiervan is geweest dat de vissen de haven zijn gaan mijden. In de
winter 2006-2007 heeft dit geleid tot een vangstderving van circa 50.000 euro. In de winter van
2007/2008 waren er veel minder Aalscholvers, omdat de kolonie op de Kreupel in omvang was afge-
nomen. Toen herstelden de vangsten zich enigszins. In dit geval gaat het niet om directe oogst door
Aalscholvers, maar om een indirecte invloed omdat vissen locaties mijden waar veel gejaagd wordt
(predator – prooi interactie). Hoe groot de totale omvang van indirecte effecten is, kan met de thans be-
schikbare informatie niet gekwantificeerd worden.
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6. ANDERE MOGELIJKE OORZAKEN VOOR HET VERDWIJNEN VAN JONGE SNOEKBAARS

6.1. Inleiding
Zoals in de inleiding is aangegeven, signaleren vissers steeds vaker dat een goede jaarklasse Snoek-
baars na de winter verdwenen is en niet resulteert in een verhoging van de vangst aan maatse Snoek-
baars na 2 jaar. In dit hoofdstuk worden andere mogelijke oorzaken onderzocht naast predatie door
Aalscholvers, die in de voorgaande hoofdstukken is onderzocht.

Snoekbaars zit in Nederland aan de (noordelijke) grens van zijn verspreidingsgebied. Dit heeft onder-
meer tot gevolg dat de voortplanting met wisselend succes verloopt. Doorgaans worden er voldoende
jonge visjes geboren, maar de groei in de eerste maanden loopt in veel jaren vertraging op waardoor
het niet mogelijk is tijdig op prooivis als voedsel over te stappen. Wanneer dat niet al vroeg in de zomer
gebeurt, groeit de prooivis naar een lengte die voor de jonge Snoekbaars niet meer te prederen is met
als gevolg dat de Snoekbaars aan het eind van het jaar onvoldoende is gegroeid (ze moeten minimaal
12 cm zijn) en in de winter verhongert. In het IJsselmeer kan Snoekbaars wel vaak op vis overschake-
len bij de aanwezigheid van een aanzienlijk spieringbestand, omdat spiering door zijn vorm bij relatief
kleine lengte van een Snoekbaars gegeten kan worden.

In afbeelding 6.1 is een overzicht gegeven van de vangsten aan eerstejaars Snoekbaars met de grote
kuil in de najaarsbemonstering van IMARES in kilogram per hectare.

Afbeelding 6.1  De vangst aan eerstejaars Snoekbaars met de grote kuil in de najaarsbemonste-
ring van IMARES (oktober-november)

Uit afbeelding 6.1 blijkt dat er regelmatig jaren zijn waarin er een redelijk bestand aan jonge Snoek-
baars aanwezig is en blijkt tevens dat in het IJsselmeer de hoogste vangsten voorkomen. Toch resul-
teert dit vaak niet in een goede oogst in de jaren daarna, vooral niet in het IJsselmeer.

In afbeelding 6.2 is de vangst aan eenzomerige Snoekbaars in de najaarsbemonstering gegeven sa-
men met de totale oogst twee jaar later (aanlandingsgegevens PO-IJsselmeer). Van voor 2000 zijn bij
de PO-IJselmeer geen oogstgegevens bekend omdat toen nog geen afslagplicht bestond. De oogst
betreft de totale aanvoer in een visseizoen (van juli tot maart van het daaropvolgend jaar).
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Afbeelding 6.2. Het 0+-bestand aan Snoekbaars in het najaar en de oogst 2 jaar later. Om de re-
latie met het 0+-bestand te kunnen duiden is de oogst 2 jaar eerder weergegeven
dan dat deze heeft plaatsgevonden

Omdat de laatste jaren verreweg de meeste Snoekbaars op het Markermeer gevangen wordt kan het
beste gekeken worden naar dit meer. Er lijkt slechts niet of nauwelijks een verband aanwezig te zijn
tussen de jaarklassterkte en de oogst 2 jaar later. Zo blijft de jaarklassterkte in het Markermeer in de
periode 1998-2001 vrij constant, terwijl de oogst in die periode sterk daalt. De tijdreeks is echter ook te
kort om er al te grote waarde aan te hechten. Van de redelijk goede jaarklassen Snoekbaars in het IJs-
selmeer wordt weinig teruggezien in de oogst.

Er kunnen diverse oorzaken ten grondslag liggen aan het verdwijnen van jaarklassen Snoekbaars. De
impact van Aalscholvers is in voorgaande hoofdstukken reeds behandeld. Andere mogelijke oorzaken
zijn:
8. bijvangst in de fuikenvisserij;
9. spuien naar de Waddenzee;
10. ziekte en/of conditieverlies.

In de volgende paragrafen worden de verschillende mogelijke oorzaken besproken.

6.2. Bijvangst
Uit diverse onderzoeken is bekend dat er perioden zijn waarin veel jonge vis wordt bijgevangen in
schietfuiken en grote fuiken. Voor de schietfuiken betreft dit onderzoeken van het voormalige RIVO (nu
IMARES) (o.a. Deerenberg & Van Willigen, 2004) en voor de grote fuiken is door AquaTerra in 2006
onderzoek gedaan naar de bijvangsten (AquaTerra 2007). Zonder op de resultaten van deze onder-
zoeken in te gaan kan gesteld worden dat de bijvangsten in fuiken nooit de hoofdoorzaak van het ver-
dwijnen van een gehele jaarklasse kan zijn omdat in de najaarsopname van IMARES in sommige jaren
nog redelijk veel jonge Snoekbaars wordt aangetroffen. Ten tijde van de najaarsopname zijn de
schietfuiken allemaal reeds uit het water en het seizoen van de grote fuiken nadert ook reeds het einde.
Wel wordt in de wintervisserij met de staande netten soms veel jonge Snoekbaars bijgevangen. Deze
kleine Snoekbaarsjes komen met de tanden vast te zitten in de netten (bekzwemmers). Dit fenomeen
kan plotseling en heel plaatselijk optreden, waarschijnlijk op plaatsen waar deze visjes actief op spie-
ring jagen. Toch achten wij dit niet de hoofdoorzaak van het verdwijnen van de jonge Snoekbaars aan-
gezien er juist op het IJsselmeer de meeste Snoekbaars verdwijnt terwijl de vangstinspanning hier
doorgaans het laagst is. Zeker de laatste 10 jaar wordt er aanzienlijk meer op het Markermeer gevist
dan op het IJsselmeer omdat er op het Markermeer betere Snoekbaarsvangsten gerealiseerd worden.
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De bijvangsten in (schiet)fuiken kunnen er uiteraard wel toe bijdragen dat de jaarklassterkte geringer is
dan in onverstoorde toestand mogelijk was geweest. Ook Van Dam et al. (1995) concluderen dat de
bijvangst in de fuiken kan leiden tot oogstderving van onder andere Snoekbaars. Wat het uiteindelijke
effect van de bijvangst is, is echter niet te zeggen.

6.3. Spuien naar de Waddenzee
Vissers geven bij herhaling aan dat Snoekbaars zich af en toe massaal laat meevoeren door de spui-
sluizen naar de Waddenzee. Volgens de vissers is dit deels te wijten aan een gewijzigd spuibeheer
waardoor er vaker en intensiever gespuid wordt.

In afbeelding 6.3 is de afvoer per maand door de spuisluizen van Den Oever en Kornwerderzand gege-
ven (gegevens Rijkswaterstaat).

Afbeelding 6.3. De afvoer per maand door de spuisluizen van Den Oever en Kornwerderzand

Uit afbeelding 6.3 blijkt dat er in de laatste jaren geen grote veranderingen in de maandafvoeren zijn.
Daarmee is nog niet uitgesloten dat de snelheid waarmee gespuid wordt veranderd is. Rijkswaterstaat
geeft aan dat er doorgaans maximaal gespuid wordt op de momenten dat dit mogelijk is (pers. Mede-
deling B. de Witte RWS). Mogelijk was dit in het verleden anders.

Sinds 2000 doet IMARES onderzoek naar de trek van diadrome vissoorten in en nabij de spuikom bij
Kornwerderzand. In 2000 werden de vangsten van 10 aalfuiken bijgehouden en in de daaropvolgende
jaren van 7 fuiken. In 2000 bedroeg de vangstinspanning ongeveer 2500 fuikennachten, in de jaren
daarna ongeveer 1100. Naast diadrome soorten zijn ondermeer ook de zoetwatervissen geteld. Hierbij
is onderscheid gemaakt tussen klein en groot. In tabel 6.1 zijn de totale vangsten in de onderzoekspe-
riode gegeven in aantallen.
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Tabel 6.1. Vangsten (aantallen) in en nabij de spuikom bij Kornwerderzand (gegevens IMARES)
in de periode 2000-2005

Uit tabel 6.1 blijkt dat aan zoetwatervis er vooral baars en pos gevangen wordt. Van Snoekbaars wor-
den er slechts enkele duizenden per jaar in de fuiken aangetroffen. Alleen in 2001 waren de vangsten
met in totaal ruim 24.000 stuks wat hoger maar dramatische aantallen zijn dit niet. In een onderzoek
naar de bijvangst in grote fuiken in het IJsselmeer waren vangsten van 1000 - 2000 stuks per fuik per
week niet ongewoon.

Het spreekt voor zich dat niet alle vissen die door de spuisluizen naar de Waddenzee gespoeld worden
in de fuiken terecht komen. De aantallen in de tabel zijn dan ook niet meer dan een indicatie. Toch
moet er wel rekening mee gehouden worden dat het rendement van de fuiken redelijk hoog kan liggen
omdat de uitgespoelde vis in het overgangsgebied van zoet naar zout zal proberen de weg naar het
zoete water terug te vinden en zodoende gedurende enige tijd in de spuikom rond zal zwemmen.

Conclusie is dat er nog veel onbekend is over de hoeveelheid vis die wordt uitgespuid. Om deze leemte
in kennis op te vullen is in verband met de voorbereiding van de realisatie van een derde spuisluis in de
Afsluitdijk in het najaar van 2007 een groot onderzoek gestart in de spuisluis van Kornwerderzand. In
dit onderzoek wordt zowel de vis die uitspoelt als de vis die in wil trekken gemonitoord. Hierbij wordt
ook onderzoek gedaan naar de effecten van een visvriendelijk spuibeheer.

6.4. Ziekte en conditieverlies
Vissers geven aan in de wintermaanden vaak zieke en dode Snoekbaarzen en baarzen in hun netten
aan te treffen. Ziekteverschijnselen zijn vooral witte plekken die kunnen duiden op schimmelinfectie.

In november - december 2006 deed dit verschijnsel zich weer voor. Er zijn toen drie Snoekbaarzen en
3 baarzen voor nader onderzoek naar het CIDC in Lelystad gebracht. Dit instituut is een onderdeel van
de WUR en gespecialiseerd in visziekten.

In bijlage III is het volledige rapport van het CIDC opgenomen. De conclusie is dat er geen directe
doodsoorzaak is door virus, bacterie- of parasietinfectie maar dat de vis wel diverse secundaire ziekte-
verschijnselen had die zeer waarschijnlijk het gevolg zijn van een slechte conditie. Met name voor
Snoekbaars wordt opgemerkt dat er weinig vet in de buikholte aanwezig was en dat de levers papperig
en bleek waren, tekenen van een slechte conditie.

De conditie van een vis wordt vaak afgelezen door het individueel gewicht te vergelijken met een norm-
gewicht. Door deze 2 getallen op elkaar te delen ontstaan een conditiefactor. Afwijkingen van meer dan
0,1 naar boven geeft aan dat de vis in een goede conditie verkeert en een afwijking van meer dan 0,1
naar beneden geeft aan dat de vis een slechte conditie heeft.

Vissoort grens 2000

groot/klein totaal groot klein totaal groot klein totaal groot klein totaal groot klein totaal

Alver 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Baars 23 364 918 321057 321975 96 98395 98491 421 57221 57642 6438 139165 145603

Blankvoorn 15 0 814 4989 5803 206 6674 6880 354 11413 11767 617 12941 13558

Brasem 15 0 193 390 583 89 3407 3496 30 1995 2025 37 337 374

Karper 0 0 0 0 1 0 1 6 1 7 0 0 0

Kolblei 0 14 15 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos 0 1388 125577 194565 17395 29610 47005 147 71049 71196 154369 1461 155830

Rivierdonderpad 0 0 0 0 1 0 1 19 2 21 3 1 4

Serpeling 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Snoek 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Snoekbaars 42 293 240 24219 24459 141 1838 1979 6 701 707 10 1528 1538

2005200320022001
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Op verschillende tijdstippen in 2006 zijn een aantal eerstejaars Snoekbaarzen afkomstig van het IJs-
selmeergebied gewogen. In tabel 6.2 zijn de resultaten weergegeven.

Tabel 6.2. De conditie van eerstejaars Snoekbaars in het IJsselmeergebied op verschillende tijd-
stippen

Uit tabel 6.2 blijkt dat de conditie op alle locaties en op alle tijdstippen boven de norm van 1 ligt. In het
Ketelmeer is de gemeten conditie lager dan in het IJsselmeer-Markermeer. Verder valt op dat de condi-
tie van de Snoekbaars in het IJsselmeer-Markermeer afneemt in de loop van het jaar.

Op grond van deze gegevens kan niet geconcludeerd worden dat de Snoekbaarsjes in het IJsselmeer-
gebied mager zijn. Toch sluiten deze metingen dit niet uit. We zien wel vaker dat conditiemetingen aan
de hand van individuele gewichten niet overeenkomen met de visuele indruk van de vis. Bekend is wel
dat bij vermagerende vis vetweefsel vervangen wordt door water. Om die reden wordt soms het vetge-
halte van de vis bepaald als maat voor de conditie maar dat is uiteraard een omslachtige methode die
nu niet toegepast is.

Voorkeursvoedsel voor Snoekbaars is spiering. Deze vis is door zijn vorm goed te prederen, is voedsel-
rijk en is door zijn gedrag (pelagisch in scholen) goed te bejagen. De spieringstand in het IJsselmeer
neemt het laatst decenium af. In afbeelding 6.4 is de vangst aan spiering in de najaarsbemonstering
van IMARES van de laatste 15 jaar gegeven.

Afbeelding 6.4. De vangst aan spiering tijdens de najaarsbemonstering van IMARES in de perio-
de 1989 - 2005

Uit afbeelding 6.4 wordt duidelijk dat het bestand aan spiering een duidelijk dalende trend te zien geeft.
Er is dus steeds minder spiering als prooivis beschikbaar, in ieder geval in het najaar en winter. Deze
getallen zeggen nog niet alles over de zomerperiode. Uit ondermeer eigen waarnemingen maar ook
door de aasvissers van het IJsselmeer is bekend dat in de voorzomer er nog steeds veel spiering in het
IJsselmeer en Markermeer zwemt. De voedselsituatie in de zomer is waarschijnlijk dan ook goed het-
geen resulteert in grote eenzomerige Snoekbaarzen. Uit een analyse van de gemiddelde lengte van

Locatie Tijdstip Conditie
Markermeer 2-aug-06 1,23
Ketelmeer 24-okt-06 1,01
IJsselmeer 29-nov-06 1,16
IJsselmeer 24-jan-07 1,09
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eenjarige Snoekbaarzen door IMARES blijkt dat de groei zelfs verbetert. Spiering sterft in zomers met
hoge watertemperaturen. Spiering verdraagt een watertemperatuur van meer dan 20 ºC niet langdurig
omdat water met een dergelijke hoge temperatuur onvoldoende zuurstof kan bevatten (8,5 mg/l). Door-
dat de zomers steeds warmer worden, krijgt spiering het in het IJsselmeer steeds moeilijker. In het rap-
port ‘Aanbevelingen Richtlijnen Duurzame Visserij op spiering in IJsselmeer/Markermeer’ wordt nader
ingegaan op de ontwikkeling van de spieringpopulatie (De Leeuw 2007).

Wat zijn hiervan nu de consequenties voor de groei en overleving van Snoekbaars? Aanvankelijk zal de
jonge Snoekbaars goed groeien op plankton en macrofauna opgevolgd door jonge spiering. Deze groei
wordt aangejaagd door de hoge watertemperatuur. Na het ineenstorten van de spieringstand kan de
groei nog een poosje doorgaan op jonge baars en pos en ook op kleinere soortgenoten. Helemaal aan
het eind van het groeiseizoen zijn deze soorten echter zo groot en hard geworden dat ze onaantrekke-
lijk voedsel geworden zijn. De jonge Snoekbaars heeft in de winter dan een voedselprobleem. Bij re-
cente kuilbemonsteringen uitgevoerd door AquaTerra voor nulmeting voor de aanleg van een nieuw
spuimiddel bij de afsluitdijk is de maaginhoud van een aantal Snoekbaarsjes vastgesteld. Op 29 no-
vember 2006 hadden 27 van de 33 onderzochte Snoekbaarsjes een lege maag, op 24 januari 2007 wa-
ren dat er 22 van 27. Voor zover zichtbaar bestond het merendeel van de gegeten vis uit pos en baars,
in 2 gevallen was dit een spiering.

Een gebrek aan voedsel laat zich des te meer gelden bij de huidige zachte winters omdat de verbran-
ding door de hogere watertemperatuur door gaat. De conclusie is dan ook dat het goed mogelijk is dat
de jonge Snoekbaars in de wintermaanden door voedselgebrek sterk in conditie achteruit kan gaan. De
nog jonge vis heeft niet het vermogen erg ver in te teren en zal ziek worden en uiteindelijk sterven.

6.5. Samenvatting en conclusies
Welke conclusies kunnen nu uit deze waarnemingen getrokken worden?

De visstand in het IJsselmeer staat door diverse interne en externe factoren onder druk. Voor een groot
deel zijn dan normale factoren die in ieder water aanwezig zijn. Niet voor niets produceert een vis ieder
jaar enorme aantallen eieren. De voortplanting van vissen gaat gepaard met grote verliezen. Waar het
om gaat is of er in het IJsselmeer sprake is van verliezen die de ‘natuurlijke’ sterfte ver te boven gaan
en van doorslaggevende invloed zijn op de ontwikkeling van het bestand.

Op basis van de verzamelde informatie is niet vast te stellen wat de belangrijkste factor is voor het ver-
lies aan jonge Snoekbaars. Het is goed mogelijk dat er sprake is van een opeenstapeling van factoren,
waarbij doorslaggevende factoren van jaar tot jaar verschillen, afhankelijk van bijvoorbeeld de tempe-
ratuur in het betreffende jaar en de ontwikkeling van de spieringstand. De verschillende genoemde
factoren kunnen als volgt worden samengevat.

Bijvangst in fuiken en
nettenvisserij

factor van belang, maar omdat er na het fuikseizoen nog voldoende
aantallen over zijn, geen kritische factor. Ook bijvangst in de nettenvis-
serij is waarschijnlijk geen kritische factor.

Aalscholvers Mogelijke invloed in de herfst- en wintermaanden op concentraties jon-
ge Snoekbaars die zich verzamelen in diepere delen. Naar verwachting
speelt ook sterfte door beschadiging en/of stress een rol. Hiernaar is
geen onderzoek gedaan.

Spuien naar Wadden-
zee

Lopend onderzoek geeft aan dat dit speelt, maar dat het niet om heel
grote aantallen Snoekbaars gaat die afstromen naar de Waddenzee.

Conditieverlies en
ziekte

Het is waarschijnlijk dat jonge Snoekbaars in jaren met weinig spiering
in de wintermaanden in groten getale sterft door conditieverlies. Naar
verwachting is dit in zachte winters meer het geval dan in strengere
winters.
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7. TECHNISCHE EN JURIDISCHE MOGELIJKHEDEN VOOR BEHEERSING VAN DE AALSCHOL-
VERPOPULATIE

In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden voor beheersing van de Aalscholverpopulatie beschreven.
Het hoofdstuk begint met het beantwoorden van de vraag of er aanleiding is voor beheersing van de
Aalscholverpopulatie. Vervolgens worden eerst de technische en daarna de juridische mogelijkheden
voor beheersing beschreven.

7.1. Is er aanleiding voor beheersing van de Aalscholverpopulatie?
Alles is denkbaar, maar om een afgekloven citaat van Elsschot nog maar eens te bezigen: ‘tussen
droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren’. Ontegenzeglijk derft de
beroepsvisserij in onze zoete wateren inkomsten als gevolg van de predatie van Aalscholvers (Van
Dam et al. 1995, dit rapport). Deze inkomstenderving zou aanleiding kunnen zijn voor beheersing van
de Aalscholverpopulatie.

Dit probleem onder ogen ziend, valt het nog te bezien, of ingrijpen in de populatieomvang van de
Aalscholvers het antwoord moet of kan zijn op deze inkomstenderving, want zachte heelmeesters
maken stinkende wonden. Aalscholvers zijn invloedrijke spelers in het voedselweb van met name onze
zoete wateren. Gezien het feit dat er al een miljoenen jaren durende coëvolutie van vis en Aalscholvers
heeft plaatsgevonden, mag men aannemen dat Aalscholvers weliswaar veel vis tot zich nemen, maar
dat deze vogels het zo doen, dat er ieder jaar weer opnieuw vis aanwezig is. Waarschijnlijk is de
Aalscholver in staat de productie van wateren voor zichzelf (en andere visetende soorten) te
optimaliseren. Dit is overigens geen nieuwe gedachte want in de jaren dertig van de vorige eeuw werd
al een artikeltje gepubliceerd onder de titel: ‘Zijn Aalscholvers vischkweekers?’ (Koch 1937). Door het
wegvangen van grote roofvis (baars, Snoekbaars, snoek) door de beroepsvisserij wordt de Aalscholver
waarschijnlijk in de kaart gespeeld.

Het verleden leert dat de mens in staat is zelfs een vitale (ondersoort) als de continentale Aalscholver
Phalacorocorax carbo sinensis op de rand van uitsterven te brengen. Dat kon gebeuren in tijden dat de
praktijk van natuurbescherming nog niet of nauwelijks bestond. Maakt men een analyse van de
broedvogelbevolking van Nederland aan het begin van de twintigste eeuw, dan komt er een qua grotere
vogels betreft een tamelijk armetierig beeld naar voren: door vervolging waren veel soorten of
verdwenen, of hadden ze een uiterst lage stand. Met name visetende vogels en roofvogels werden te
vuur en te zwaard bestreden. Al in een zeer ver verleden is het gelukt om een imposante viseter als
kroeskoppelikaan Pelecanus crispus, die aan het begin van de jaartelling broedkolonies had in de
estuaria van de Schelde en de Rijn, uit de Lage Landen te doen verdwijnen. Aan het eind van de 20e

eeuw was deze vogel een bedreigde soort geworden met een sterk verbrokkeld broedgebied van
Zuidoost-Europa tot Centraal-Azië (Van den Berg & Bosman 2001). Hoewel we ons dat nauwelijks
meer kunnen voorstellen heeft het voorkomen van de Aalscholver in West-Europa ook aan een zijden
draadje gehangen (kader)

slechte tijden voor de Aalscholver

De penibele situatie van de Aalscholver (er restten in 1926 slechts 1.300-1.400 broedparen in ons land) in de twintiger jaren van de

vorige eeuw (Brouwer 1926, 1927) noopte Natuurmonumenten ertoe om pogingen in het werk te stellen om de Bakkerskooi onder

Wanneperveen in handen te krijgen omdat daar één van de laatste bedreigde Aalscholverkolonies van Nederland (en Europa)

gevestigd was (Veldkamp 1999, 2006). Na moeizame onderhandelingen met de vele eigenaars kwam in 1935 de aankoop tot stand. Dit

aanvankelijk kleine Aalscholverreservaat werd allengs uitgebreid door systematische aankoop van omliggende terreinen. Het was het

begin van de reservaatsvorming in Noordwest-Overijssel. In zekere zin kan men stellen dat we de conservering van de belangrijkste

laagveenmoerassen van West-Europa, De Wieden en De Weerribben, te danken hebben aan de Aalscholvers. Pas na de stichting van

het Aalscholverreservaat (Drijver 1939) werd het duidelijk dat de omliggende moerasgebieden landen enorme ecologische waarden

herbergden. De geplande en reeds in gang gezette ontginning van de moerassen werd in de jaren zestig definitief gestopt.
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pesticiden decimeerden de Aalscholvers

Na de Tweede Wereldoorlog kwam voor de Aalscholver bijna de nekslag: het gebruik van pesticiden in de landbouw kwam in zwang.

Door een opstapelingseffect waren het vooral soorten die aan het einde van een voedselketen staan die hun vruchtbaarheid ernstig

zagen teruglopen. Er stierven zelfs vogels aan acute vergiftiging (Veldkamp 1986a). De populaties van nogal wat roofvogels en

visetende vogels werden hierdoor gedecimeerd. Eind jaren zestig, begin jaren zeventig werd het dieptepunt bereikt. Een verbod op het

gebruik de meest giftige en slecht afbreekbare stoffen, begin jaren zeventig, maakte een herstel van de populaties van predators

mogelijk. Aanvankelijk verliep dit herstel langzaam. In de jaren negentig van de vorige eeuw trad een versnelling op. Nu begin

eenentwintigste eeuw zien we dat Nederland veel rijker is aan grotere vogelsoorten dan voor de periode van de pesticidenramp.

enkele veel gehoorde vragen en opinies

wat heb je aan die Aalscholvers?
Tegenstanders van Aalscholvers zeggen geregeld dat ze het lelijke beesten vinden (immers zwart). Dat
is uiteraard een uiterst subjectieve mening. Volwassen Aalscholvers vertonen in het vroege voorjaar
een opvallend prachtkleed. Er zijn exemplaren met bijna geheel witte koppen. In de paartijd hebben ze
een blauwe ring rond het groene oog, opvallend witte dijvlekken en de naakte huid onder het oog laat
gedurende korte tijd een opvallende rode verkleuring zien (afbeelding 7.1). Een Aalscholverkolonie ziet
er, zeker in droge perioden, fascinerend uit. Door de guanoproductie kunnen de nesten en delen van
de kolonie er helemaal wit bescheten uitzien. De pendel tussen kolonies en de voedselgronden is vaak
indrukwekkend. In een aantal kolonies zijn observatiehutten geplaatst waar grote groepen mensen het
leven in de kolonie kunnen observeren. Eén en ander heeft ook een zekere economische betekenis. De
duizenden vogelaars, vaak een niet benoemde groep ‘stakeholders’ (Carss & Marzano 2005) in het
debat rond de sterk toegenomen soort, zijn vaak behangen met kostbare optiek (verrekijkers,
telescopen, digitale camera’s) en vaak in het bezit van tal van kostbare vogelboeken. De middenstand
die deze groep bedient, heeft waarschijnlijk een veel grotere omzet dan de gehele beroepsmatige
binnenvisserij bij elkaar.

Het hoofdvoedsel van Aalscholvers bestaat op veel plaatsen uit commercieel bezien weinig
waardevolle witvis (karperachtigen), omdat deze ook de bulk van de visstand uitmaken. Door een
massieve onttrekking van blankvoorn en brasem (Veldkamp 1995 a,b), zouden Aalscholvers wel eens
kunnen bijdragen aan een verbetering van de waterkwaliteit (het helderder worden van het water). Dit
kan gezien worden als een vorm van actief biologisch beheer (Hosper et al. 1992).
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Afbeelding 7.1. Aalscholver in prachtkleed. Kolonie Wanneperveen 16 februari 2007. R. Messe-
maker

het ontbreken van ‘natuurlijke’ vijanden maakt menselijk ingrijpen noodzakelijk
Onderhoudt men zich met leken die van mening zijn dat er te veel Aalscholvers zijn, dan wordt als
argument veelal ingebracht dat de Aalscholver geen natuurlijke vijanden kent en dat derhalve de mens
wel moet ingrijpen. Nu heeft de Aalscholver wel natuurlijke vijanden. Vossen bijvoorbeeld hebben het
onmogelijk gemaakt dat Aalscholvers in het Naardermeer op de grond konden broeden, wat ze aldaar
geruime tijd hebben gedaan. De Aalscholvers hadden daar echter de mogelijkheid om weer de bomen
in te gaan en zodoende de vos buiten spel te zetten. Boommarters en zwarte kraaien weten menig ei
buit te maken. Recentelijk is er een noviteit waargenomen in de kolonie van Wanneperveen. Daar
werden in het broedseizoen van 2007 zes Aalscholvers door minstens één of twee vrouwelijke haviken
geslagen en geconsumeerd (Veldkamp 2008). Met de komst van de zeearend als broedvogel in 2006
in de Oostvaardersplassen is er een potentiële predator bijgekomen. Of deze soort ook daadwerkelijk
op Aalscholvers gaat jagen valt te bezien. Met een hoog aanbod aan jonge grauwe ganzen lijkt het niet
aannemelijk dat de zeearenden zich op de veel weerbarstiger Aalscholvers zullen storten. In 2006 was
het zelfs zo dat de zeearenden zich aanvankelijk in de Aalscholverkolonie van de Oostvaardersplassen
vestigden. Dit gaf veel onrust in de kolonie. Tot ieders verbazing wisten de Aalscholvers de zeearenden
weg te pesten (De Roder & Bijlsma 2006). Het uiteindelijk geslaagde broedgeval speelde zich buiten de
kolonie af.

Men moet dus vaststellen dat de Aalscholver wel natuurlijke vijanden heeft, maar dat deze predators
een marginale rol spelen: enige invloed op de populatieomvang hebben ze waarschijnlijk niet.

Overigens heeft de Aalscholver wel ‘een natuurlijke vijand’ die van invloed is op de populatieomvang en
dat is de Aalscholver zelf. Doordat het populatieniveau de draagkracht van de beschikbare
voedselgronden heeft benaderd, ziet men in Nederland dat de populatiegroei afvlakt en wellicht zelfs is
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gestopt. Dit is waarschijnlijk in belangrijke mate te wijten aan een verminderd broedsucces, met name
in de IJsselmeerkolonies (Van Rijn & Van Eerden 2002). De jongenproductie in de oude
Aalscholverkolonies in en rond het IJsselmeer is tegenwoordig laag: vaak minder dan één uitgevlogen
jong per nest. Het broedsucces is vooral afhankelijk van de heersende winden. Omdat het broedsucces
van de IJsselmeerkolonies onderling sterk gecorreleerd is en geen relatie heeft met het broedsucces
elders, lijkt de voedselbeschikbaarheid in het meer verantwoordelijk voor de variatie in het
broedsucces. Dichtheidsafhankelijke rekrutering en een populatie ontwikkeling die in een
evenwichtssituatie lijkt te geraken, lijkt er op te duiden dat natuurlijke omstandigheden een verdere
groei zal beperken (Van Eerden & Van Rijn 2005).

7.2. Wat zijn de technische mogelijkheden?

7.2.1. Beheer in het verleden
In de jaren veertig en vijftig, toen de Aalscholverstand zich door reservaatsvorming enigszins had
hersteld, kwam het weer tot een intensieve vervolging door beroepsvissers en boseigenaren. Dit wordt
geïllustreerd door de opgeven aantallen broedparen in Nederland: slechts 4.000 in 1937 en 4.600 in
1940 (Coomans de Ruiter 1966). In de jaren vijftig ging de vervolging door. In 1955 werden met de
Dienst Visserij-Inspectie volkomen arbitraire quota overeengekomen voor de drie nog bestaande
kolonies: 500 paren te Wanneperveen, 400 in het Naardermeer en 300 te Lekkerkerk.

Voor Wanneperveen is enige documentatie beschikbaar over de getroffen maatregelen: op 4 mei 1955
werden 595 nesten uitgestoten. Op deze wijze werd het aantal aanwezige nesten teruggebracht tot
1.035, in 1956 werden eveneens beperkende maatregelen genomen, hierover ontbreekt verdere
documentatie. In 1957 werden ongeveer 300 nesten uitgestoten, op 3 juni 1958 ongeveer 250
(Coomans de Ruiter 1966, Veldkamp 1999). Het uitstoten van nesten klinkt vrij onschuldig, maar als
men naar de tijdstippen kijkt waarop dit gebeurde, dan was dat op het moment dat er al zeer grote,
bijna vliegvlugge, jongen op de nesten zaten want het broedseizoen te Wanneperveen begint zeer
vroeg in het seizoen (Veldkamp 1997c). Het moeten dus behoorlijke slachtpartijen zijn geweest. Omdat
alleen een aanslag werd gepleegd op een deel van de jongenproductie (een deel van de nesten bleef
ongemoeid), en gezien de late tijdstippen waarop de maatregelen werden genomen, moet een
belangrijk deel van de jongen gewoon uitgevlogen zijn (al voor het uitstoten van de nesten begon). De
oudervogels bleven ongemoeid. Daarom was het opmerkelijk dat ondanks de ‘beperkte’ omvang van
de getroffen ‘beheersmaatregelen’ vanaf 1959 geen restrictieve maatregelen te Wanneperveen meer
nodig waren. De in de landbouw na de Tweede Wereldoorlog in gebruik geraakte pesticiden deden hun
vileine werk.

7.2.2. Huidige beheer
De Aalscholverpopulatie als zodanig wordt in Nederland niet actief beheerd. Er is sprake van enig be-
heer bij natuurbouwprojecten in het IJsselmeer. Sommige eilanden worden vrij gehouden van wilgen-
opslag opdat dat geboomte geen broedgelegenheid zal kunnen bieden aan Aalscholvers. Dit is een
weinig zinvolle maatregel omdat Aalscholvers op eilanden op de grond kunnen broeden (geen vos-
sen!). Omdat grondbroeders in veel hogere dichtheden kunnen broeden dan boombewonende Aal-
scholvers, is het boomvrij houden van eilanden met als doel het broeden van Aalscholvers te verhinde-
ren weinig zinvol, wellicht zelfs contraproductief (Van Rijn & Van Eerden 2002).

Er zijn aanwijzingen dat kolonievorming soms op illegale wijze in de kiem wordt gesmoord. Zo is het
zeer merkwaardig dat de soort niet broedt in het laagveenmoeras De Weerribben, terwijl daar wel een
pleisterplaats is. In De Wieden werden in verschillende jaren broedpogingen vastgesteld op een ei-
landje in het Giethoornse Meer (de Voornpol). Deze broedpogingen werden door onbekende oorzaak
gestaakt.
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Ook proberen vissers sociaal vissende Aalscholvers te verdrijven met snelle vaartuigen op het IJssel-
meer. Ook op de meren van Noordwest-Overijssel wordt soms door beroepsvissers gepoogd de sociaal
vissende vogels weg te jagen.

7.2.3. Beheer Nederlandse Aalscholvers in het buitenland
Aalscholvers zijn deels trekvogels. Een groot aantal vogels pleegt te overwinteren in zuidelijker
regionen (Speek & Speek 1984, Van Eerden & Munsterman 1986, 1995). Uit terugmeldingen van
gekleurringde vogels bestaat er een beeld van de overwinteringsgebieden. Met name in Frankrijk wordt
rond viskwekerijen fors jacht gemaakt op Aalscholvers. Dus in het winterseizoen worden wellicht vele
duizenden ‘Nederlandse’ Aalscholvers aldaar geschoten. Of dit afschot ook daadwerkelijk van invloed
is op de aantallen broedparen in Nederland is niet duidelijk. Vermoedelijk is reservoir niet tot broeden
komende (sub)adulte vogels, dat normaliter niet aan de bak komt in de broedkolonies, niet meer zeer
omvangrijk. Wel moet de selectiedruk om niet in het zuiden te overwinteren groot zijn. In sommige
kolonies is het al lange tijd normaal dat de vogels midden in de winter aan het broeden begonnen. In de
echte IJsselmeerkolonies begon het broedseizoen later. Recentelijk is hierin verandering gekomen.
Steeds meer vogels beginnen hier ook vroeger met broeden, iets wat erop duidt dat de vogels niet ver
meer wegtrekken. Met de huidige zachte winters ontbreekt de noodzaak hiertoe waarschijnlijk ook meer
en meer.

7.2.4. Effecten van ingrepen in kolonies op de groei
In Nederland waar de expansie van de continentale Aalscholver begon, heeft de non-interventie politiek
ertoe geleid dat we de nummer één positie in Europa als huisvester van broedende Aalscholvers
hebben verloren. Vergeleken met andere landen, waar wel maatregelen in en rond de kolonies werden
getroffen om de aantallen te reduceren, is de groeisnelheid relatief laag gebleven. Dit gebeurde in twee
opzichten: het aantal nieuwe kolonies nam relatief langzaam toe en eveneens de aantallen broedparen.
Tabel 7.1 geeft een illustratie van de groeisnelheid in Nederland (geen ingrepen) vergeleken met
Denemarken, de voormalige DDR en Zweden (wel ingrepen) in de jaren van de sterke groei van de
Aalscholverpopulatie.

Tabel 7.1. Jaarlijkse groei (in procenten) van het aantal broedparen in landen waar beperkende
maatregelen werden getroffen vergeleken met Nederland waar niet werd ingegrepen
(uit Veldkamp 1997b)

Nederland Denemarken Voormalige DDR Zweden

1980-85 15 30 25 -

1985-90 12 26 17 27

1990-95 -1 10 18 23

Nederland is op Europese schaal bezien een witte raaf doordat tot op heden niet gepoogd werd de
Aalscholverstand daadwerkelijk te reduceren. Waarschijnlijk is dat nog niet zo’n slechte keus geweest.
In de voormalige DDR en in Zweden bijvoorbeeld is in de jaren van groei op behoorlijke wijze
ingegrepen. Dit heeft geleid tot een versnelde dispersie van de Aalscholver. In 1995 telde Nederland
16.000 broedparen, Duitsland als geheel 14.800, Denemarken 38.400 en Zweden 15.400 (Veldkamp
1997b). Inmiddels zijn de aantallen in Denemarken in de jaren 1993-2005 gestabiliseerd tussen de
36.400 en 42.500 broedparen (Dieperink et al. 2005), Duitsland telde in 2003 20.835 broedparen in 108
kolonies (Keller et al. 2005). Van Zweden zijn geen recente aantallen bekend, maar ook daar schijnt
sprake te zijn van een stabilisatie van de aantallen broedparen (Engström 2005). De les hieruit kan zijn
dat niets doen effectiever kan zijn dan ingrepen plegen, tenzij het ingrijpen op zeer grote schaal
geschiedt (zoals in het verleden in Nederland is gebleken).
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7.2.5. Wat is praktisch mogelijk in Nederland
Het is in theorie mogelijk de Aalscholverstand te verkleinen. Edoch de praktische bezwaren zijn groot.

doden van broedvogels in de kolonies
Deze maatregel is in het verleden op veel plaatsen in Europa toegepast omdat de Aalscholver altijd als
bedreiging voor de commerciële visserij, viskwekerij en bosbouw werd gezien. Door rücksichtslose
vervolging kon in de 19e de eeuw de populatiegrootte tot ver onder het draagkrachtniveau van de
voedselgronden gehouden worden. Het is goed om in gedachten te houden dat dit zich afspeelde in
tijden dat de natuurbescherming nog niet was ‘uitgevonden’. Tegenwoordig broeden vrijwel alle
Aalscholvers in beschermde natuurgebieden. We hebben van doen met een veel grotere populatie dan
destijds. Wil men door afschot het aantal broedparen reduceren dan zal een zeer groot aantal vogels
moeten worden geschoten. Dit brengt grote onrust met zich mee wat zal leiden tot stichting van veel
nieuw kolonies. Op de schaal waarop deze maatregel in bijvoorbeeld de voormalige DDR en Zweden
werd toegepast, bleek deze maatregel contraproductief.

doden van legsels
Op een enkele plaats is het mogelijk de jongenproductie te reduceren door legsels te oliën. Dit kan
alleen effectief worden toegepast bij grondbroeders. Deze methode is in zwang in Denemarken, daar
worden 8-16% van de nesten ‘behandeld’. In de Nederlandse situatie kan men hierbij vooral denken
aan de kolonie op het eiland De Kreupel. Hier zou men systematisch alle legsels kunnen doden. Omdat
het om een grote kolonie gaat brengt deze vorm van beheer toch een relatief grote verstoring met zich
mee. Het zal waarschijnlijk toch enige dispersie van broedvogels met zich mee brengen wat zal leiden
tot stichting van nieuwe kolonies. Omdat maximaal 20% van de Nederlandse legsels op deze manier
gedood kan worden, zal het uiteindelijke effect toch beperkt zijn omdat 80% van de broedsels zich niet
of maar in zeer beperkte mate lenen voor zo’n behandeling. In kolonies met boomnesten zal wellicht
een deel van de legsels ‘behandeld’ kunnen worden. Dit zal een uitermate arbeidsintensief karwei zijn
en grote verstoringen met zich mee brengen. Dit zal vrijwel zeker leiden tot een dispersie van
broedparen en de stichting van nieuwe kolonies. Gezien de kosten en de onrust onder de vogels die dit
met zich meebrengt moet geconcludeerd worden dat het doden van legsels in kolonies met
boomnesten niet haalbaar zal zijn. Omdat maar een beperkt deel van de Nederlandse legsels op een
min of meer aanvaardbare wijze geolied zou kunnen worden, kan gesteld worden dat deze maatregel
niet zal kunnen zorgen voor een daadwerkelijke reductie van het aantal broedparen.

doden van nestjongen
Zoals hiervoor reeds beschreven werd deze methode tot in de jaren vijftig in Nederland toegepast. Tot
in de Tweede Wereldoorlog was dat lucratief. De jongen konden worden verkocht voor menselijke
consumptie. Theoretisch is het mogelijk het reproductiecijfer door het massaal doden van jongen sterk
te reduceren. Men dient dan wel het overgrote deel van de jongen te doden. Omdat de Aalscholver zo’n
langdurig broedseizoen kent, zal men diverse keren per broedseizoen in moeten grijpen in de kolonies.
Men moet vele tienduizenden jongen per broedseizoen doden. Wil een dergelijke maatregel effect
sorteren, dan moet die vele jaren worden volgehouden. Dat gaat gepaard met hoge kosten en zal veel
oppositie krijgen uit natuurbeschermingskringen. Daarenboven zal grote onrust in de kolonies ontstaan,
met als gevolg dat vele vogels alternatieve broedplaatsen zullen opzoeken. Ook zullen ook andere
waardevolle broedvogelsoorten er onder te lijden hebben.

het schieten van vogels buiten het broedseizoen
Men zou kunnen besluiten om een Aalscholver tot bejaagbare soort te maken. Wil iets dergelijks effect
sorteren dan moeten zeer grote aantallen vogels worden geschoten. Bregnballe et al. (1997) kwamen
met behulp van een modelstudie tot de conclusie dat het schieten van adulte Aalscholvers effectiever
zal zijn dan de vernietiging van nesten of het doden van eieren. Wil men de stand echter drukken, dan
moeten zeer veel vogels geschoten worden. In Nederland hebben we van doen met eigen vogels maar
ook met pleisteraars uit noordelijker en oostelijker gelegen broedgebieden. Het voornoemde model
voorspelt voor Europa als geheel dat een jaarlijks afschot in het najaar van 60.000 individuen zal leiden
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tot populatiegrootte tot 85% van de omvang van de populatie zonder jacht. Een reductie dus van
slechts 15%. Wil men terug naar 70% dan zou dat een jaarlijks afschot van 102.000 individuen nodig
zijn. Op het ogenblik wordt het jaarlijkse afschot in Europa geschat op 50.000 individuen (Gerdeaux
2005), zonder duidelijk effect op de populatieomvang. Kortom er moet zeer veel gebeuren om de
populatieomvang te drukken. Dit zal zeer veel onrust brengen in onze veelal beschermde wetlands.
Veel meer soorten dan Aalscholvers zullen hieronder lijden. Bovendien is het maar zeer de vraag of
hier een maatschappelijk draagvlak voor te vinden is. Ook is het belangrijk zich te realiseren dat als
men de stand tot onder de draagkracht van de voedselgebieden brengt de jongenproductie, die nu in
veel kolonies tamelijk laag is, sterk zal stijgen. Met andere woorden de productiviteit van de kolonies zal
fors toenemen. Indien het afschot niet rigide genoeg wordt uitgevoerd, blijft het dweilen met de kraan
open, zoals blijkt uit het hierna volgende.

7.2.6. Een les uit het verleden, massieve vervolging in De Wieden
Na de sterke groei van de Nederlandse Aalscholverpopulatie in de jaren dertig, vatte in het begin van
de jaren veertig de mening post dat het voor het behoud van een goede Aalscholverstand nodig was de
broedbossen te behouden. Destijds werd dat in Nederland nog als probleem gezien. Tegenwoordig is
er veel meer bos dan toentertijd. Voor het behoud van de broedbossen zouden de aantallen
Aalscholvers gereguleerd moeten worden (Kortlandt 1942). Mede doordat het lucratief was, leek het
grotendeels wegnemen van de jongenproductie de beste methode. Daarom werden er in De Wieden
van 1941 tot en met 1958 (weer) beperkende maatregelen genomen. Dankzij het feit dat
Natuurmonumenten de poeliersbriefjes gearchiveerd heeft, kon de omvang van de beperkende
maatregelen gekwantificeerd worden (Veldkamp 1986a). In de jaren 1941-44 werden minstens 8.400
bijna vliegvlugge jongen in de kolonie in de Bakkerskooi gedood. Daarnaast werden in 1943 c. 5.000
adulte en subadulte vogels in de broedtijd in het foerageergebied aan de IJsselmonding geschoten
(Veldkamp 1999). Vooral gedurende de laatste oorlogsjaren tekende zich een scherpe daling af in het
aantal Aalscholvers dat in de Bakkerskooi broedde. Een deel van de vogels verhuisde, waarschijnlijk
naar het Naardermeer: in 1942 vestigden zich daar 250 paren waarvan alle nesten werden vernietigd
en in 1943 werden daar 1.600 nesten gebouwd, die wederom praktisch allemaal vernietigd werden. In
1944 vond geen massale vestiging in het Naardermeer plaats (Coomans de Ruiter 1966). Een zeer fors
aantal Aalscholvers verhuisde naar de Otterskooi in De Wieden, waar in de jaren 1945-46 c. 2.000
paren nestelden. Ook in de Otterskooi werden de vogels niet met rust gelaten. In 1946 werden ze daar
weer grotendeels verdreven en keerden ze terug naar de Bakkerskooi. Helaas is niet bekend hoeveel
Aalscholvers in de jaren 1945-46 in de Bakkerskooi hebben gebroed. Waarschijnlijk zijn dat er niet veel
geweest, omdat het er vlak na de oorlog op leek dat de kolonie van de Bakkerskooi verlaten was. In
1950 was de kolonie in de Bakkerskooi weer op volle sterkte. Uit de populatie van Wanneperveen, die
in 1940 c. 2000 paren telde, werden in de jaren 1941-44 zeker 13.400 vogels gedood (grote jongen,
maar ook veel adulte en sub-adulte vogels). Deze ingreep leidde tot een dispersie van vogels binnen
De Wieden (Otterskooi) maar ook naar het Naardermeer. Ondanks deze massieve ingrepen telde de
kolonie in de Bakkerskooi in 1950 wederom 2000 broedparen. Een reductie was niet bereikt. Wel waren
de aankoopkosten van de Bakkerskooi door de verkoop van een groot deel van de jongenproductie
snel terugverdiend. Wat deze anekdote leert is dat ook zeer rigoureuze ingrepen uiteindelijk tot niets
kunnen leiden.

We hebben in Nederland tegenwoordig niet van doen met enkele duizenden broedparen zoals aan het
eind van de jaren dertig van de vorige eeuw maar met iets van 20-25.000 broedparen. Er zijn
aanwijzingen dat dat tevens het plafond is. Zou je die stand bijvoorbeeld willen halveren, dan moeten er
jaarlijks niet duizenden maar eerder tienduizenden vogels worden gedood. Dispersie zal dan op grote
schaal optreden en als een en ander al lukt, dan zal de jongenproductie van de overgebleven populatie
sterk toenemen omdat de soort onder het draagkrachtniveau van de voedselgronden geraakt. Omdat
Nederland gehouden is een zekere populatie in stand te houden (zie paragraaf 7.3), zullen de
beperkende maatregelen tot in lengte van dagen volgehouden moeten worden. De kosten daaraan
verbonden, zullen de besomming van de commerciële binnenvisserij overtreffen. Daarenboven is het
zeer de vraag of er een maatschappelijk draagvlak voor een dergelijk beheer gevonden kan worden.
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7.2.7. Ingrijpen bedreigt andere soorten
Bovendien kan men zich afvragen of het wel verantwoord is in te grijpen in Aalscholverkolonies als men
weet dat dergelijke kolonies ook andere soorten aantrekken. Het gemengd broeden van Aalscholvers
en Blauwe reigers is een bekend fenomeen. Ook is het opmerkelijk dat het eerste Nederlandse
broedgeval van de Zwarte wouw zich afspeelde in de aalscholverkolonie in De Wieden (Veldkamp
1985) en het bleef niet bij die primeur: ook het eerste broedgeval van de koereiger in Nederland in 1998
speelde zich af in die kolonie (Messemaker & Veldkamp 1999), vrijwel op dezelfde plek waar de zwarte
wouwen in 1984 hun geluk beproefden. De zeearenden die in 2006 voor het eerst in Nederland
broedden in de Oostvaardersplassen vestigden zich aanvankelijk in de aalscholverkolonie aldaar (De
Roder & Bijlsma 2006).

7.2.8. Vogels profiteren van Aalscholverpredatie
Aalscholvers zijn krachtige predators. Onderzoek naar de visstand in de meren in Noordwest-Overijssel
leerde dat de Aalscholver niet zozeer van invloed is op de soortensamenstelling van de vis maar wel op
de groottesamenstelling. Na de sterke groei van de kolonie na 1985, wordt er regelmatig massaal
sociaal op de meren in het gebied gefoerageerd. Ondanks die niet geringe onttrekking van vis, voor
1993 conservatief geschat op 66-86 kg per ha (Veldkamp 1994), bleef de aanwezige ‘standing crop’
ongeveer 150 kg per ha (Klinge & Kampen 1995). Wel waren de lengteklassen groter dan 15 cm sterk
in aantal afgenomen. Deze opengevallen niche werd bezet door een grote hoeveelheid kleine vis. Dit
heeft er toe geleid dat andere visetende vogels konden profiteren. De populatiegroei van de fuut in De
Wieden vond tegelijkertijd met die van de Aalscholvers plaats. De sterke predatie van Aalscholvers
maakte de voedselsituatie voor de fuut gunstiger (Veldkamp 2002). De Wieden is tegenwoordig één
van de belangrijkste broedplaatsen van de zwarte stern in Nederland (en West-Europa) en zeer
opvallend: het broedsucces is de laatste jaren zeer hoog (Anonymus 2007). Begin jaren zeventig toen
er bijna geen Aalscholvers in De Wieden waren, was het broedsucces van de zwarte stern zeer laag.
Midden jaren tachtig werd een wisselend, doch doorgaans laag broedsucces waargenomen. Ten
opzichte van de eerste helft van de jaren negentig is de stand van de zwarte stern in De Wieden bijna
verdubbeld tot 190 paren in 2006.

Eenzelfde effect zou in het IJsselmeer kunnen optreden. De onttrekking van roofvis door de
beroepsvisserij tezamen met de predatie van Aalscholvers zou gunstig kunnen zijn voor andere
visetende vogelsoorten als fuut, nonnetje, grote zaagbek, visdief en zwarte stern. Een sterke reductie
van de visserijdruk, zowel door de mens als door de Aalscholver zou een verslechtering van de
voedselsituatie van genoemde soorten met zich mee kunnen brengen en daarmee een reductie van de
aantallen broedende dan wel pleisterende aantallen.

7.3. Wat zijn de juridische mogelijkheden?

7.3.1. Inleiding
De Aalscholver is, net als vrijwel alle andere vogelsoorten in Nederland, een beschermde vogelsoort.
Deze bescherming is vastgelegd in diverse nationale en internationale wetgeving. Ook delen van het
leefgebied van de Aalscholver zijn in dit kader wettelijk beschermd. In de eerste helft van de 20e eeuw
is de Aalscholver in Nederland intensief vervolgd door broodvissers en boseigenaren, waardoor de
broedvogelaantallen kunstmatig laag gehouden werden (Coomans de Ruiter 1966). Nadat de populatie
begin jaren zestig op een dieptepunt was beland met 1.150 paren op twee locaties (Wanneperveen en
Naardermeer) is de Aalscholver beschermd (Bijlsma et al. 2001). Daarna heeft de populatie zich her-
steld en is de laatste jaren doorgegroeid tot de huidige stand.

In de volgende paragraaf wordt de relevante natuurwetgeving toegelicht, op basis waarvan de Aal-
scholver wettelijk beschermd is. Evenals voor andere vogelsoorten zijn voor de Aalscholver in het ver-
leden geen doelstellingen geformuleerd over de gewenste aantallen; meestal ging het om formulerin-
gen als ‘behoud en ontwikkeling’. Met de komst van de Vogelrichtlijn en de uitwerking daarvan in Ne-
derland in het Natura 2000 beleid en de daarmee verbonden wetgeving is daarin verandering gekomen.
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Deze doelstellingen, de instandhoudingsdoelstellingen, worden uitgewerkt in de daarop volgende para-
graaf.

Vervolgens worden de juridische mogelijkheden voor beheersing van de Aalscholverpopulatie beschre-
ven. Hierbij worden eerst de mogelijkheden vanuit de gebiedsbescherming behandeld vanuit de Na-
tuurbeschermingswet 1998. Vervolgens gaan we in op de soortbescherming vanuit de Flora- en Fau-
nawet. Die tweede stap is een noodzakelijk stap, omdat een eventuele toestemming vanuit de Natuur-
beschermingswet 1998 niet tevens inhoudt dat er vanuit de Flora- en Faunawet ook toestemming is. Er
is in die zin namelijk geen koppeling tussen de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet, zo-
dat eventuele maatregelen voor het reduceren van de Aalscholverpopulatie aan beide wetten moeten
voldoen.

7.3.2. Relevante wetgeving
Voor het duiden van de bescherming van natuurwaarden in Nederland is het relevant om onderscheid
te maken tussen de bescherming van individuele dieren en planten (soortbescherming) en de be-
scherming van gebieden (gebiedsbescherming). Vóór de komst van de Flora- en Faunawet in 2002 en
de nieuwe Natuurbeschermingswet (1998) was de bescherming van individuele dieren en planten en
natuurgebieden wettelijk geregeld in de Vogelwet (1936), de Visserijwet (1963), de Jachtwet, de Nuttige
Dierenwet (1914), de Wet Bedreigde Uitheemse Dier- en plantensoorten en de oude Natuurbescher-
mingswet (1967); met uitzondering van een aantal natuurgebieden die rechtstreeks vielen onder de
Natuurbeschermingswet, waren (en zijn) natuurgebieden planologisch beschermd via de Wet op de
Ruimtelijke Ordening (WRO), namelijk op grond van het Structuurschema Groene Ruimte en thans de
Nota Ruimte.

Deze verouderde wetgeving is de laatste jaren sterk aangepast, wat met de verdere uitwerking van de
Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse natuurbescherming veel aandacht heeft
gekregen. De bescherming van individuele dieren en planten is tegenwoordig verankerd in de Flora- en
faunawet (2002). Bij de uitwerking van de Flora- en Faunawet en de nieuwe Natuurbeschermingswet is
rekening gehouden met allerlei internationale verdragen zoals de CITES-verordening, de Bern-
Conventie, de Bonn-Conventie en de AEWA. De bescherming van aangewezen Natura 2000-gebieden
is tegenwoordig geregeld onder de Natuurbeschermingswet. In de Ecologische Hoofdstructuur, waartoe
ook nagenoeg alle Natura 2000-gebieden behoren, wordt het leefgebied van de Aalscholver ook pla-
nologisch beschermd. Deze en andere natuurgebieden zijn via ruimtelijke plannen (Nota Ruimte,
streek- of omgevingsplannen en bestemmingsplannen) onder de WRO planologisch beschermd. Voor
de Aalscholver zijn vooral de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 relevant. In de
eerstgenoemde wet is de soort als individu beschermd en zijn bepalingen opgenomen ter bescherming
van nesten, eieren e.d. In de Natuurbeschermingswet zijn de leefgebieden beschermd, voor zover die
zijn aangewezen op grond van de verplichtingen van de Vogelrichtlijn. Deze wetgeving wordt hier kort
uitgelegd.

Flora- en Faunawet
Op 1 april 2002 is de Flora- en Faunawet in werking getreden. Hierin is de soortbescherming geregeld.
Daarnaast geldt voor álle in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving de ‘zorg-
plicht’.

zorgplicht
De zorgplicht houdt in dat iedereen dient te voorkomen dat zijn handelen nadelige gevolgen voor flora
en fauna heeft. Als dat niet mogelijk is, dienen die gevolgen zoveel mogelijk beperkt of ongedaan ge-
maakt te worden (artikel 2). De zorgplicht geldt altijd, zowel voor beschermde als onbeschermde soor-
ten. Bij overtreding zijn er overigens geen sancties.
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verbodsbepalingen
In de Flora- en Faunawet heeft de overheid van nature in Nederland voorkomende planten- en dier-
soorten aangewezen die beschermd moeten worden. Ook de beschermde soorten onder de Europese
richtlijnen (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn) zijn hierin opgenomen. De bescherming houdt in dat het
verboden is om beschermde, inheemse planten te beschadigen (artikel 8). En dat het verboden is om
beschermde, inheemse dieren te doden, verontrusten, dan wel hun nesten, holen of andere voortplan-
tings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, uit te halen of te verstoren (artikelen
9 tot en met 12).

drie beschermingsregimes
Het beschermingsregime van inheemse beschermde planten en dieren kent drie gradaties die gelden
voor drie categorieën van soorten. De indeling is bepaald door de zeldzaamheid of de mate van be-
dreiging van de soorten in Nederland, waarbij ook de beschermde soorten onder de Habitatrichtlijn zijn
ingepast. Het gaat om de volgende beschermingscategorieën:
11. soorten waarvoor in veel gevallen een vrijstelling geldt van de verbodsbepalingen (licht be-

schermde soorten);
12. soorten waarvoor vrijstelling geldt van de verbodsbepalingen, mits aantoonbaar wordt gewerkt

conform een goedgekeurde gedragscode (middelzwaar beschermde soorten); in andere gevallen
is voor deze soorten een ontheffing nodig, die alleen kan worden verkregen als de gunstige staat
van instandhouding van de soort niet wordt aangetast;

13. soorten waarvoor ontheffing moet worden aangevraagd (zwaar beschermde soorten), die alleen
kan worden verkregen als de gunstige staat van instandhouding van de soort niet wordt aangetast,
er geen alternatieven zijn en er sprake is van bepaalde belangen.

Vogels zijn niet in deze categorieën ingedeeld. Maar voor vogels geldt in principe de zwaarste be-
schermingscategorie. Daarbij is het in beginsel verboden vogels en hun nesten in het broedseizoen te
verstoren.

Natuurbeschermingswet 1998
In de Natuurbeschermingswet 1998, die per 1 oktober 2005 in werking is getreden, is de bescherming
van Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten vastgelegd. Daarmee heeft Nederland
de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de nationale wetgeving verankerd. Wanneer activi-
teiten in of nabij een Natura 2000-gebied of een Beschermd Natuurmonument plaatsvinden, moet
vooraf worden onderzocht of er sprake kan zijn van negatieve effecten op de natuurwaarden van het
beschermde gebied. Hiervoor is een toetsingsmethode ontwikkeld (Habitattoets). Projecten en hande-
lingen die de ecologische waarden waarvoor deze gebieden zijn aangewezen significant schaden, zijn
verboden tenzij het Bevoegd Gezag een vergunning verleent. Die vergunning wordt verleend onder de
voorwaarden dat er geen alternatieven zijn, er sprake is van bepaalde belangen en de schade wordt
gecompenseerd.

In Natura 2000-gebieden die in het kader van de Habitatrichtlijn zijn aangewezen, staat de bescherming
van bijzondere habitattypen en bepaalde soorten centraal. Deze natuurwaarden zijn en worden als in-
standhoudingsdoelen vastgelegd in de aanwijzingsbesluiten voor de Natura 2000-gebieden. Natura
2000-gebieden die in het kader van de Vogelrichtlijn zijn aangewezen, hebben in ieder geval instand-
houdingsdoelen voor de betreffende vogelsoorten waarvoor het gebied is aangewezen vanuit de con-
statering dat deze vogelsoorten in het gebied broeden en/of het gebied gebruiken als foerageergebied,
bijvoorbeeld tijdens de trek of als wintergasten.

De komende jaren worden beheersplannen ontwikkeld waarin wordt vastgelegd hoe kwalificerende ha-
bitattypen en soorten in een Natura 2000-gebied beschermd worden en welke activiteiten in en om het
beschermde gebied zijn toegestaan.
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Onder de nieuwe wet vervalt het onderscheid tussen Staatsnatuurmonumenten en Beschermde Na-
tuurmonumenten. Beide vallen tegenwoordig onder de noemer Beschermde Natuurmonumenten. Waar
bestaande Beschermde Natuurmonumenten en Natura 2000-gebieden elkaar overlappen, worden de
natuurwaarden en het natuurschoon waarvoor de natuurmonumenten waren aangewezen, opgenomen
in de doelstellingen voor instandhouding van het betreffende Natura 2000-gebied. De overige natuur-
monumenten houden binnen de Natuurbeschermingswet een aparte bescherming.

7.3.3. Gewenste populatie-grootte: instandhoudingsdoelen
Om te bepalen wat de gewenste populatiegrootte is van de Aalscholver in Nederland op grond van het
natuurbeleid, kan gebruik gemaakt worden van de instandhoudingsdoelen uit het doelendocument zo-
als die voor Natura 2000-gebieden in Nederland beschikbaar zijn gekomen (LNV 2006; zie ook de
website van LNV). In 2005 zijn 162 gebiedendocumenten voor de Natura 2000-gebieden door LNV sa-
mengesteld. Eind 2006 zijn 111 ontwerp-aanwijzingsbesluiten, waaronder die van het IJsselmeer, aan-
gepast en begin 2007 voorgelegd ter inzage. De definitieve aanwijzingsbesluiten worden waarschijnlijk
in de loop van 2008 door LNV gepubliceerd. De overgebleven 51 gebiedendocumenten, waaronder die
van het Markermeer & IJmeer, worden in 2008 aangepast tot ontwerp-aanwijzingsbesluiten en naar
verwachting in 2008 ter inzage gelegd en uiteindelijk definitief gemaakt (website LNV). Totdat de defini-
tieve aanwijzingsbesluiten zijn gepubliceerd in de Staatscourant, fungeren zowel de 111 ontwerp-
aanwijzingsbesluiten als de 51 gebiedendocumenten als uitgangspunt voor het vigerend beleid en de
handhaving.

De Aalscholver is aangewezen als kwalificerende broedvogel en niet-broedvogel voor de Natura 2000-
landschappen ‘Noordzee, Waddenzee en Delta’, ‘Duinen’, ‘Rivierengebied’ en ‘Meren en moerassen’
(LNV 2006). Onder deze landschappen valt een groot aantal verschillende Natura 2000-gebieden. In
tabel 7.1 zijn de instandhoudingsdoelen voor die verschillende gebieden aangegeven. Deze tabel is
gebaseerd op de instandhoudingsdoelen die genoemd worden in de relevante gebiedendocumenten en
ontwerp-aanwijzingsbesluiten van LNV (zie LNV-website), en op telgegevens van SOVON (SOVON &
CBS 2005).



Witteveen+Bos
DDT135-1 Bureaustudie invloed Aalscholvers IJsselmeer en Markermeer op visstand en beroepsvisserij definitief d.d. 4 juni 2008

80

Tabel 7.2.
Instandhoudingsdoelen volgens de vigerende en oude aanwijzingsbesluiten betreffende het
gemiddeld aantal broedparen en aantal niet-broedvogels van de Aalscholver in de Natura 2000-
gebieden in Nederland (zie websites LNV en LNV 2006). De aantallen broedvogels en niet-
broedvogels zijn gebaseerd op de trends en de gemiddelden tussen 1999 en 2003 (SOVON &
CBS 2005). Het seizoensgemiddelde (de som van de maandelijkse tellingen in de periode juli t/m
juni gedeeld door twaalf) geeft de beste schatting van het gebruik van een gebied gedurende het
hele jaar. Bij een aantal gebieden heeft SOVON vanwege een gebrek aan voldoende tellingen het
gemiddelde seizoensmaximum gebruikt. Dit is cursief gedrukt en geldt als een indicatie voor de
belangrijkheid van het gebied. (b)=belangrijk broedgebied; (f)=belangrijk foerageergebied;
(s)=belangrijk slaap- en rustgebied; (regio)=aantal geldt voor de hele regio

natura 2000-Gebied
aantal

 broedparen
aantal broedparen aantal niet-broedvogels Aantal niet-broedvogels

SOVON-

tellingen3

Instandhoudingsdoel

LNV 1,4

Seizoensgemiddelde 3 Sei-

zoensmaximum 3
Instandhoudingsdoel LNV 1,4

Oostvaardersplassen 5.100 3 8.000 (b)*1 - -

IJsselmeer 2.600 3 8.000 (b)* 1 8.100 (fs) 3 8.100 (fs) 1

Lepelaarplassen 1.900 3 8.000 (b)* 1 - -

Naardermeer 1.800 3 1.500 (b) 1 - -

Voornes Duin 1.100 3 1.100 (b) 1 - -

De  Wieden 1.000 3 1.000 (b) 1 1.000 (s) 3 Niet ingevuld 1

Alde Feanen 910 3 800 (b) 1 60 (fs) 3 60 (fs) 1

Duinen Vlieland 870 3 100 (b) 2 610 (s) 3 Niet 2

Zwanenwater & Pettemerduinen 790 3 300 (b) 1 - -

Veerse Meer 490 3 300 (b) 1 170 (fs) 3 170 (fs) 1

Biesbosch 310 3 300 (b) 2 330 (fs) 3 1.500 (regio)2

Uiterwaarden IJssel 280 3 150 (b) 2 550 (fs) 3 1.500 (regio)2

Gelderse Poort 230 3 200 (b) 2 320 (f) 3/2.000 (s) 3 1.500 (regio)2

Waddenzee - - 4.200 (fs) 3 3.000 (regio) 2

Markermeer & IJmeer - - 2.600 (fs) 3 9.000 (regio) 2

Ketelmeer & Vossemeer - - 870 (fs) 3 870 (fs) 1

Krammer-Volkerak - - 490 (fs) 3 1.500 (regio) 2

Voordelta - - 480 (fs) 3 1.500 (regio) 2

Veluwerandmeren - - 420 (fs) 3 420 (fs) 1

Oosterschelde - - 360 (fs) 3 1.500 (regio) 2

Zwarte Meer - - 330 (f) 3 9.000 (regio) 2

Grevelingen - - 310 (fs) 3 1.500 (regio) 2

Uiterwaarden Waal - - 260 (fs) 3 1.500 (regio) 2

Duinen Goeree & Kwade Hoek - - 250 (fs) 3 250 (fs) 1

Haringvliet - - 240 (fs) 3 1.500 (regio) 2

Eemmeer & Gooimeer Zuidoever - - 160 (f) 3 160 (f) 1

Uiterwaarden Neder-Rijn - - 130 (fs) 3 1.500 (regio) 2

Lauwersmeer - - 70 (f) 3 450 (regio) 2

Noordzeekustzone - - 1.900 (fs) 3 3.000 (regio) 2

Markiezaat - - 680 (s) 3 680 (s) 1

Oostelijke Vechtplassen - - 370 (s) 3 Niet 2

heel Nederland 21.000 3 20.000 (b)4 24.500 3 24.500 4

*Vanwege het sterk wisselende aantal broedparen per kolonie in het IJsselmeergebied is in de ontwerp-aanwijzingsbesluiten van
IJsselmeer, Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen alleen aangegeven dat de populatie van het IJsselmeergebied ten minste 8.000
paren behouden dient te blijven.
1=afkomstig uit ontwerp- aanwijzingsbesluit.
2=afkomstig uit gebiedendocument.
3=afkomstig uit SOVON & CBS (2005).
4=afkomstig uit LNV (2006).
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doelstelling Aalscholver voor geheel Nederland
Het Natura 2000-doel voor de Aalscholver in Nederland, zoals gedefinieerd door LNV, is opgesteld voor
zowel broedvogels als niet-broedvogels (LNV 2006). Voor de Nederlandse broedpopulatie van de
Aalscholver is daarbij als doelstelling aangegeven het behoud van de huidige omvang en de kwaliteit
van het leefgebied voor het behoud van het actuele populatieniveau van 20.000 paren (tabel 7.2), ver-
deeld over ten minste 20 kolonies van ten minste 100 paren.

Voor de niet-broedvogels is als doel gesteld het behoud van de huidige omvang en de kwaliteit van
het leefgebied voor het behoud van de draagkracht van Nederland voor een populatie van gemiddeld
24.500 vogels (tabel 7.1). Deze draagkrachtschatting is gebaseerd op het gemiddelde aantal maande-
lijks getelde vogels in de periode 1999/00-2003/04.

Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de landelijke ‘staat van instandhouding’ is ‘gun-
stig’. Dit houdt in dat de trends in verspreiding, populatie, leefgebied en toekomstperspectief voor de
Aalscholver in Nederland gunstig zijn (LNV 2006).

De Aalscholver is voor 13 Natura 2000-gebieden aangewezen als broedvogel en voor 27 Natura 2000-
gebieden als niet-broedvogel (tabel 7.1). De belangrijkste broedgebieden zijn de  Natura 2000-
gebieden Oostvaardersplassen, IJsselmeer, Lepelaarplassen, Naardermeer, Voornes Duin en De Wie-
den. De Natura 2000-gebieden ‘IJsselmeer’, ‘Waddenzee’ en ‘Markermeer & IJmeer’ leveren de groot-
ste bijdrage voor slapende en foeragerende Aalscholvers (niet-broedvogels).

Nederland heeft een grote internationale verantwoordelijkheid voor de Aalscholver omdat gemiddeld
13-25% van de internationale (Noord en Centraal Europese) populatie in Nederland verblijft (LNV
2006). Tussen 1999/00 en 2003/04 broedde circa 16% (20.000-23.000 broedparen) van de Europese
populatie (van 126.000-135.000 broedparen) in Nederland (SOVON & CBS 2005, Delany & Scott
2006). Uit de trend van de afgelopen jaren is de verwachting dat het huidige aantal broedparen en niet-
broedvogels in Nederland de komende jaren licht zal stijgen (SOVON & CBS 2005).

doelstelling Natura 2000-gebieden ‘IJsselmeer’ en ‘Markermeer & IJmeer’
Het Natura 2000-gebied ‘IJsselmeer’ omvat de Speciale Beschermingszones ‘Friese IJsselmeerkust’
(Vogel- en Habitatrichtlijngebied) en ‘IJsselmeer’ (Vogelrichtlijngebied). Het Natura 2000-gebied ‘IJs-
selmeer’, gelegen in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Friesland, is voor het grootste deel in
eigendom en beheer bij het Rijk. De totale oppervlakte van het Natura 2000-gebied ‘IJsselmeer’ be-
draagt 113.346 ha (ontwerp-aanwijzingsbesluit IJsselmeer, website Ministerie van LNV).

Na de afsluiting in 1932 is het IJsselmeer binnen enkele maanden zoet geworden. Het binnenmeer is
daarna kleiner geworden door de aanleg van de IJsselmeerpolders (voltooid in 1968) en de Houtribdijk
(1976). De Spiering en de Driehoeksmossel zijn van groot belang als stapelvoedsel voor vis- en mos-
seletende vogels. De soortenrijke graslanden en rietlanden langs de Friese kust vormen een belangrijk
broedgebied voor moeras- en watervogels. Buitendijks bevinden zich tevens belangrijke ondieptes met
waterplanten, slikken en platen, waar watervogels rusten en/of foerageren. Het Natura 2000-gebied
‘IJsselmeer’ is van grote nationale en internationale betekenis voor broedende, foeragerende, ruiende
en pleisterende watervogels (vooral vis- en mosseletende soorten).

Tot de kwalificerende habitattypen van het Natura 2000-gebied ‘IJsselmeer’ behoren de ‘Kranswierwa-
teren’ (H3140), de ‘Voedselrijke zoomvormende ruigten’ (H6430) en de ‘Overgangs- en trilveen’
(H7140). De Rivierdonderpad, de Meervleermuis, de Noordse Woelmuis en de Groenknolorchis zijn de
kwalificerende Habitatrichtlijnsoorten. Het gebied is in het kader van de Vogelrichtlijn aangewezen voor
39 kwalificerende watervogelsoorten, waaronder negen soorten broedvogels en 31 soorten pleisteren-
de, foeragerende en/of rustende watervogels. De Aalscholver is de enige kwalificerende soort waarvoor
het IJsselmeer én als broedvogels én als pleisterende/foeragerende vogel is aangewezen.
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Het Natura 2000-gebied ‘Markermeer & IJmeer’, gelegen in de provincies Noord-Holland en Flevoland,
beslaat het in 1976 afgesloten zuidwestelijke deel van het IJsselmeer. Het Natura 2000-gebied ‘Mar-
kermeer & IJmeer’ (zowel Vogel- als Habitatrichtlijngebied) is voor het grootste deel in eigendom en
beheer bij Domeinen en Staatsbosbeheer. De oppervlakte van het totale Natura 2000-gebied bedraagt
68.508 ha (gebiedendocument Markermeer & IJmeer, website Ministerie van LNV).

Na de voltooiing van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad, bestaat het Natura 2000-gebied
‘Markermeer & IJmeer’ uit het eiland Marken en een uitgestrekt zoetwatermeer. Op de luwere en on-
diepere plekken, zoals de Gouwzee, komen grote oppervlakten aan kranswiervegetaties voor. Deze
kranswieren vormen een belangrijke voedselbron voor o.a. Krooneend, Tafeleend en Meerkoet. ‘Mar-
kermeer & IJmeer’ is aangewezen voor pleisterende, foeragerende en/of rustende watervogels. Voor
visetende vogels, zoals de Aalscholver, zijn de omstandigheden in de jaren negentig verslechterd door
de afname van de Spiering in zowel het IJsselmeer als het Markermeer (o.a. Bijlsma et al. 2001). Het
aantal Kuifeenden en Nonnetjes in het gebied is, ondanks een afname in de laatste jaren, nog steeds
van internationale en grote nationale betekenis. Het Natura 2000-gebied ‘Markermeer & IJmeer’ is
eveneens van groot belang voor grote concentraties ruiende watervogels.

Het kwalificerende habitattype in het Natura 2000-gebied ‘Markermeer & IJmeer’ is ‘Kranswierwateren’.
De Rivierdonderpad en de Meervleermuis zijn kwalificerende habitatrichtlijnsoorten. In het gebiedendo-
cument wordt tevens voorgesteld om de lijst aan te vullen met Visdief (broedvogels) en Visarend (niet
broedvogels), en om Zeeprik, Rivierprik, Bittervoorn en het habitattype ‘Meren met Krabbescheer en
fonteinkruiden’ (H3150) te verwijderen. In 2008 wordt het definitieve voorstel voor ‘Markermeer & IJ-
meer’ bekend gemaakt.

instandhoudingsdoel voor Aalscholver voor IJsselmeer en Markermeer & IJmeer

broedvogels
Het IJsselmeergebied, waartoe de gebieden ‘IJsselmeer’ en ‘Markermeer & IJmeer’ behoren, is het
belangrijkste gebied voor broedende Aalscholvers in Nederland. In het IJsselmeergebied broedt een
sleutelpopulatie van circa 10.000-13.000 paren (tabel 7.2); dit is ongeveer 50-56% van de landelijke
populatie van 20.000-23.000 paren.

Vanwege het wisselende voorkomen van Aalscholvers in het IJsselmeergebied in de afgelopen jaren, is
het instandhoudingsdoel van de sleutelpopulatie alleen op regionaal niveau (i.c. het IJsselmeergebied)
gedefinieerd. Het ‘Markermeer & IJmeer’ is in het gebiedendocument niet voor broedende Aalscholvers
aangewezen, maar het ‘IJsselmeer’ wel. In het ontwerp-aanwijzingsbesluit van het IJsselmeer is het
doel aangegeven als het behoud van de omvang en de kwaliteit van leefgebied als bijdrage aan de
draagkracht voor de populatie van het IJsselmeergebied van tenminste 8.000 paren, ofwel circa 34-
40% van de landelijke populatie (tabel 7.2). Dit is lager dan het huidige niveau van 50-56%. Gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud van de huidige Aalscholverpopulatie voldoende.
Het IJsselmeergebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.

niet-broedvogels
Het IJsselmeer (gemiddeld 8.100 vogels) en het Markermeer & IJmeer (2.600 vogels) vormen de be-
langrijkste gebieden voor foeragerende en rustende Aalscholvers in Nederland. Deze aantallen zijn van
internationale en grote nationale betekenis: in het IJselmeer en Markermeer & IJmeer samen verblijft
circa 44% van de Nederlandse populatie en circa 3% van de internationale populatie.

Voor het IJsselmeer is het instandhoudingsdoel voor de Aalscholver het behoud van de omvang en de
kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld 8.100 vogels, ofwel
circa 33% van de landelijke populatie van ten minste 24.500 vogels (tabel 7.2). Het
instandhoudingsdoel is gelijk aan het getelde seizoensgemiddelde. LNV heeft voor het Markermeer &
IJmeer in het gebiedendocument alleen een regionaal doel gesteld van gemiddeld 9.000 vogels voor
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het hele IJsselmeergebied (tabel 7.2). Het seizoensgemiddelde van het ‘Markermeer & IJmeer’ tussen
1999/2000 en 2003/2004 is 2.600 vogels, 11% van de landelijke populatie (SOVON & CBS 2005).
Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de landelijke staat van instandhouding van de
Aalscholverpopulatie is gunstig.

de betekenis van de genoemde aantallen
Zowel in het Natura 2000 doelendocument als in de Nota van Antwoord (LNV 2007) wordt expliciet ge-
zegd dat de gehanteerde aantallen geen streefaantallen zijn. De aantallen zijn wel:
- een indicatie voor de gewenste draagkracht van het leefgebied;
- en richtinggevend bij het bepalen van (beheer)maatregelen.

Het gaat er niet om dat de beheerder elk jaar dat aantal moet garanderen, maar dat de omvang en de
kwaliteit van het leefgebied op orde gebracht of gehouden moet worden. Het gebied moet dus geschikt
zijn voor de genoemde aantallen vogels. Die geschiktheid wordt bepaald door biotoopeisen en voed-
selvoorraden. Als voorbeeld: waneer de doelstelling 1000 vogels van soort X is en deze hebben 10
hectare broedgebied nodig, dan moet de beheerder er dus voor zorgen dat er 10 hectare duurzaam
(langjarig) geschikt broedgebied is voor soort X, waar deze vogels niet verstoord worden. De beheerder
hoeft niet te garanderen dat er in 2010 tenminste 1000 vogels geteld worden.

7.3.4. Mogelijkheden Natuurbeschermingswet 1998

samenvatting beschermingsregime
Het beschermingsregime uit de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw’98) voor Natura 2000-gebieden
houdt samengevat in dat een ingreep (plan, project, handeling) in of nabij deze gebieden geen dusda-
nig negatieve effecten op de kwalificerende habitats en / of soorten mag hebben4, dat deze zich op lan-
ge termijn niet kunnen handhaven. Anders gezegd: de gunstige staat van instandhouding moet worden
gewaarborgd. Voor projecten die een negatief effect kunnen hebben, moet op grond van de Nbw’98
een vergunning worden aangevraagd5. Als dat negatieve effect mogelijk significant is, moet daarbij een
passende beoordeling worden gemaakt. In die beoordeling kan het effect van de handeling worden
getoetst aan de instandhoudingsdoelstellingen die voor de betreffende soort in het betreffende gebied
gelden. Die doelstellingen worden vastgelegd in de aanwijzingsbesluiten. Voor vogels zoals de Aal-
scholver zijn die doelstellingen veelal weergegeven in aantallen vogels, zoals uit de beschrijving van de
instandhoudingsdoelen in voorgaande paragraaf blijkt.

Als uit die beoordeling blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van een significant negatief effect, mag de
handeling alleen vergund worden als er:
- geen alternatieven zijn;
- dwingende redenen van groot openbaar belang zijn, met inbegrip van redenen van sociale of eco-

nomische aard;
- passende compensatie, tijdig, wordt gerealiseerd.

rol van het beheersplan
De hierboven beschreven vergunningplicht geldt niet wanneer het een project of handeling is ‘overeen-
komstig het beheersplan’. Anders gezegd: als in het beheersplan de ingreep nodig wordt geacht voor
het beheer van gebied in het licht van de aanwijzing en de instandhoudingsdoelen, is voor die ingreep
geen vergunning en dus geen nadere toetsing nodig.

                                                  
4
 De kwalificerende soorten zijn die soorten waarvoor het betreffende Natura 2000-gebied is (wordt) aangewezen.

5
 Op dit moment (januari 2008) is er nog sprake van een overgangsfase. De Habitatrichtlijngebieden zijn namelijk nog niet bij besluit

aangewezen, zodat de Nbw’98 formeel voor deze gebieden nog niet van toepassing is. De bescherming van deze gebieden valt nu nog

onder de zogeheten rechtstreekse werking van de Habitatrichtlijn. Dat betekent dat de toetsing moet plaatsvinden in het kader van rele-

vante andere overheidsbesluiten (zoals een artikel 19 vrijstelling). Inhoudelijk is die bescherming echter hetzelfde.
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toepassing op Aalscholvers
De Aalscholver is een kwalificerende soort uit enkele Natura 2000-gebieden binnen het IJsselmeerge-
bied. Het (fors) ingrijpen in de Aalscholverpopulatie is daardoor een handeling die een significant nega-
tief gevolg kan hebben op de gunstige staat van instandhouding van de Aalscholverpopulatie.

Uit paragraaf 7.3.3 blijkt dat het aantal getelde broedparen6 en niet-broedvogels nationaal gezien vrij-
wel overeen komt met de instandhoudingsdoelen van LNV. In het IJsselmeergebied (IJsselmeer/ Le-
pelaarplassen/ Oostvaardersplassen) komt het aantal broedparen (9600) boven het instandhoudings-
doel (8000) uit. Wat dat betreft kan worden gesteld dat het IJsselmeergebied voldoet aan de instand-
houdingsdoelen, omdat er voldoende geschikte omstandigheden zijn voor de beoogde aantallen Aal-
scholvers.

Alleen zeer rigoureuze en adequate ingrepen op haast nationaal niveau zou een substantiële reductie
van de Aalscholverpopulatie in het IJsselmeergebied kunnen bewerkstelligen. Dergelijke ingrepen zijn
in strijd met de huidige (ontwerp-)instandhoudingsdoelen voor de Aalscholver, zodat er sprake is van
een significant negatief effect. Er zijn dan twee te verkennen sporen:
1. vergunningverlening;
2. aanpassing van de instandhoudingsdoelen.

ad 1.
Een vergunning voor het reduceren van de Aalscholverpopulatie kan alleen worden verkregen als aan
de ADC-criteria7 wordt voldaan:
- alternatieven:

uitgaande van de uitkomst dat het reduceren van een fors deel van de populatie de enige mogelijk-
heid is die effect heeft, zijn er geen alternatieven, waardoor aan dit criterium wordt voldaan;

- dwingende redenen:
gezien het belang van de beroepsvisserij is het denkbaar dat een goede motivering kan worden
opgezet die aantoont dat hiervan sprake is;

- compensatie:
het reduceren van de Aalscholverpopulatie is het doel van de ingreep. Compenserende maatrege-
len lijken daardoor vrijwel onmogelijk, omdat deze het doel van de ingreep in de weg staan.

Een forse reductie van het aantal Aalscholvers, waardoor de populatie beneden het instandhoudings-
doel komt, lijkt niet te kunnen voldoen aan de instandhoudingsdoelen in relatie tot de vereiste compen-
satie. Vergunningverlening op basis van de Natuurbeschermingswet voor die maatregelen lijkt daarmee
onhaalbaar.

Bovenstaande is met name gebaseerd op het feit dat het technisch lastig tot onmogelijk is de populatie
Aalscholver te reduceren tot het niveau van de instandhoudingsdoelstellingen (en niet daaronder). Bo-
vendien is het verschil tussen de huidige populatie en het instandhoudingsdoel relatief gering, waardoor
het mogelijke effect op de visstand van een dergelijke reductie ook gering is.

ad 2.
Wanneer de instandhoudingsdoelstellingen zouden worden verlaagd, zijn er op grond van de Natuur-
beschermingswet 1998 wel juridische mogelijkheden (los van de praktische mogelijkheden). Hierbinnen
zijn twee opties denkbaar:
- al dan niet vergunningverlening;
- beheersmaatregelen vastleggen in het beheerplan.

vergunningverlening

                                                  
6
 tellingen tussen 1999 en 2003, gemiddeld per jaar waarbij de som van maandelijkse tellingen gedeeld is door 12

7
 Alternatieven (A), Dwingende redenen (D), Compensatie (C).
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Het treffen van maatregelen waardoor het aantal Aalscholvers gereduceerd wordt, is een handeling die
getoetst moet worden. Als de instandhoudingsdoelen verlaagd zijn, geeft dat reduceren weliswaar een
negatief effect, maar geen significant negatief effect, omdat de aantallen op of boven het instandhou-
dingsdoel blijven. Onder de huidige Nbw’98 (januari 2008) is dan nog wel een vergunning nodig (ver-
storings- en verslechteringstoets). Als de in voorbereiding zijnde wetswijziging doorgang vindt, vervalt
die verstorings- en verslechteringsvergunningplicht, maar dan blijft wel steeds een toetsing aan de ver-
gunningplicht noodzakelijk.

beheerplan
Bij een verlaging van het instandhoudingsdoel, heeft het de voorkeur om de ingreep van het reguleren
van de Aalscholverpopulatie vast te leggen in het beheerplan. Na vaststelling van dat beheerplan is er
dan geen verdere discussie nodig over het nut en er geldt dan geen vergunningplicht. Bovendien biedt
het beheerplan een duidelijk kader voor de afweging van belangen (waaronder bestaand gebruik).

haalbaarheid van het verlagen van de doelen
In principe biedt artikel 2 van de Vogelrichtlijn de mogelijkheid om de doelen te verlagen, omdat hierin
is bepaald dat de Lidstaten bij het nemen van beschermingsmaatregelen rekening houden met cultu-
rele en economische eisen (belangen)8. Bij de aanwijzing (gebiedsbepaling, begrenzing) mocht dat
niet, maar bij het bepalen van maatregelen (lees: het samenspel van de doelstellingen en de uitwerking
daarvan in beheermaatregelen) mag dat wel. Gezien de formulering moet zelfs worden aangenomen
dat dit een verplichting, een opgave, is.

Het verlagen van doelen vergt uiteraard wel actie door LNV in de vorm van het bijstellen van de aanwij-
zingsbesluiten voordat de definitieve besluiten genomen worden. Als het daarin niet wordt meegeno-
men, is er nog een mogelijkheid om die verlaging via een beroepsprocedure te bepleiten. Maar ver-
moedelijk bestaat die mogelijkheid alleen wanneer er op dit aspect ook bezwaar is gemaakt tegen de
ontwerpbesluiten.

7.3.5. Mogelijkheden Flora- en Faunawet

inleiding
Hoewel de Natuurbeschermingswet bij de huidige instandhoudingsdoelen in de weg staat bij het redu-
ceren van forse aantallen Aalscholvers, zijn voor de volledige beantwoording van de kennisvraag ook
de mogelijkheden op basis van de Flora- en Faunawet beschouwd.

Aalscholvers worden beschermd door middel van de Flora- en faunawet (Ffw). Op basis van deze wet
is het in principe verboden dieren te schaden, maar er zijn wel een aantal vrijstellingen en ontheffingen
op dit verbod. Omdat de mogelijkheid van vrijstellingen of ontheffingen mede wordt bepaald door het
verbod dat overtreden wordt, is voor een goed begrip van de uiteenzetting het volgende overzicht van
verbodsbepalingen van belang:
- artikel 9: verboden te doden, verwonden, vangen;
- artikel 10: verboden opzettelijk te verontrusten:
- artikel 11: verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te be-

schadigen , vernielen, uit te halen, weg te nemen, te verstoren;
- artikel 12: verboden eieren te zoeken, rapen uit te nemen, de beschadigen, te vernielen.

In eerste instantie beschouwen wij de mogelijkheden via artikel 75 van de Ffw. Aansluitend gaan we in
op de mogelijkheden via artikel 65, 67 en 68.

                                                  
8
 Een vergelijkbare bepaling staat overigens ook in artikel 2, lid 3 van de Habitatrichtlijn, namelijk dat bij de te nemen maatregelen reke-

ning wordt gehouden met economische, sociale en culturele “vereisten”.
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vrijstelling / ontheffing via artikel 75 Flora- en Faunawet
Op grond van artikel 75 kan voor vogels uitsluitend een vrijstelling of ontheffing worden verleend als:
- er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding;
- er geen andere bevredigende oplossingen zijn.

Bij maatregelen in de Aalscholverpopualtie moet dus altijd de zekerheid worden gegeven dat de popu-
latie in een gunstige staat van instandhouding blijft. Daarnaast moet nog worden nagegaan of er in het
kader van de onderhavige belangen een ontheffing kan worden verleend. Die belangen worden deels in
artikel 75 genoemd, maar met name het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten geeft
de toegestane belangen en geeft ook aan voor welke verbodsbepalingen die belangen een onthef-
fingsgrond geven.

Artikel 2, lid 3 van dat Besluit noemt in sub f: ‘het voorkomen van ernstige schade aan (…) bedrijfsmati-
ge visserij’. Dit is het belang dat in het onderhavige geval aan de orde is. Artikel 2d geeft vervolgens
echter specifieke bepalingen voor vogels:
- op grond van lid 1 kan voor dit belang geen ontheffing worden verleend;
- op gond van lid 2 kan voor dit belang wel vrijstelling of ontheffing worden verleend van artikel 10

(verontrusten), mits er geen wezenlijke invloed is.

De vrijstellings- en ontheffingsmogelijkheden voor belang f is dus beperkt en kan alleen worden verkre-
gen voor het verontrusten van vogels. Praktisch gezien betekent dat verjagen. Voor het doden van vo-
gels of het vernielen van nesten en eieren kan voor dit belang geen ontheffing  worden verkregen.

vrijstelling/ontheffing via afdeling beheer en schadebestrijding van de Ffw
Dit betfreft paragraaf 3 van Afdeling I van titel III van de Flora- en Faunawet. Het gaat dan om artikel
65, 67 en 68 van de Ffw.

artikel 65 Ffw
Dit artikel geeft de mogelijkheid dat via een algemene maatregel van bestuur beschermde inheemse
diersoorten worden aangewezen, die schade aanrichten. Dit geldt voor een beperkt aantal belangen,
waaronder ‘belangrijke schade aan (…)bedrijfsmatige visserij (…)’. Deze aanwijzing mag alleen plaats-
vinden als er geen andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan
een gunstige staat van instandhouding van de soort. Op grond van die aanwijzing kan een landelijke of
provinciale vrijstelling worden verleend voor handelingen die in strijd zijn met de artikelen 9, 10, 11 en
12.

In het betreffende Besluit beheer en schadebestrijding dieren is de Aalscholver niet aangewezen. De
grootte van de Aalscholverpopulatie mag op dit moment niet beperkt worden op grond van artikel 65
Ffw. Om dat wel mogelijk te maken zou de minister LNV de Aalscholver moeten aanwijzen in het Be-
sluit beheer en schadebestrijding dieren. Vervolgens is nog nodig dat de minister van LNV bij ministe-
riele regeling vrijstelling verleend of dat die vrijstelling wordt geregeld in een provinciale verordening.

artikel 67 Ffw
Dit artikel geeft de mogelijkheid aan Gedeputeerde staten om personen of categorieën van personen
aan te wijzen die de stand van een bepaalde diersoort mogen beperken. Dat kan voor een bepaald
aantal belangen, waaronder ‘belangrijke schade aan (…)bedrijfsmatige visserij (…)’. Deze aanwijzing
mag alleen plaatsvinden als er geen andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk
wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. Deze aanwijzing kan geen be-
trekking hebben op artikel 10 (verontrusten), maar wel op de andere relevante verbodsbepalingen.

Deze aanwijzing mag de provincie bovendien doen als de betreffende soort is opgenomen op de lijst in
bijlage 1 van de Regeling beheer en schadebestrijding dieren. De Aalscholver is niet opgenomen in de
genoemde bijlage. De grootte van de Aalscholverpopulatie mag op dit moment niet beperkt worden op
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grond van artikel 67 Ffw. Om dat wel mogelijk te maken zou de minister LNV de Aalscholver moeten
opnemen in bijlage 1 van de Regeling beheer en schadebestrijding dieren.

artikel 68 Ffw
Dit artikel geeft de mogelijkheid aan Gedeputeerde staten om ontheffing te verlenen ‘voorzover niet bij
of krachtens enig ander artikel van deze wet vrijstelling is of kan worden verleend’. Dat kan voor een
bepaald aantal belangen, waaronder ‘belangrijke schade aan (…)bedrijfsmatige visserij (…)’. Deze ont-
heffing mag alleen worden verleend als er geen andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen
afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. De ontheffing kan be-
trekking hebben op onder meer de artikelen 9 t/m 12. De ontheffing wordt in principe uitsluitend ver-
leend aan de faunabeheereenheid en op basis van een faunabeheerplan. Maar hij kan onder voor-
waarden ook aan anderen worden verleend.

Uit de beschouwing van artikel 75, 65 en 67 blijkt dat momenteel geen enkel ander artikel (dan 68) mo-
gelijkheid biedt voor een ontheffing voor ingrijpende maatregelen ter beperking van de populatie Aal-
scholvers. Daaruit kan worden afgeleid dat artikel 68 in beginsel mag worden toegepast om ontheffing
te verlenen.

kanttekening – belangrijke schade
Er moet voor het toepassen van artikel 68 sprake zijn van ‘belangrijke schade’. In de literatuur wordt ten
aanzien van schade aan gewassen het volgende aangegeven: ‘van belangrijke schade aan gewassen
is sprake indien redelijkerwijs niet van de grondgebruiker kan worden gevergd dat deze risico voor de
geleden schade draagt. Om dit vast te stellen dienen de beschikbare cijfers omtrent de omvang van de
geleden schade gerelateerd te worden aan andere gegevens, bijvoorbeeld de schade afgezet tegen de
opbrengst van het betreffende bedrijf. Indien het te verwachten schadebedrag de opbrengst van een
gewas ten opzichte van een vergelijkbaar bedrijf zonder schade onevenredig negatief beïnvloedt en in-
dien de frequentie van die situatie aanzienlijk kan zijn, is er sprake van belangrijke schade. Onevenre-
dig wil in dit verband zeggen dat de normale last per oppervlakte-eenheid beduidend hoger komt te lig-
gen dan zonder door diersoorten aangerichte schade.’

Deze aanpak kan worden toegepast op de schade voor de bedrijfsmatige visserij, waarbij dus moet
worden aangetoond dat de Aalscholvers substantiële negatieve gevolgen geven voor de bedrijfsmatige
visserij in het IJsselmeergebied.

kanttekening – bestuursniveau
Uit het gegeven dat de provincie bevoegd gezag is, moet wellicht worden opgemaakt dat het hier gaat
om de provinciale belangen. Enerzijds lijkt dit aan te geven dat het moet gaan om een ontheffing bin-
nen een provincie. Anderzijds is dat niet expliciet in de Ffw aangegeven. Daarnaast lijkt er geen beper-
king te zijn voor de optie dat meerdere betrokken provincies tegelijk een dergelijke ontheffing verlenen.

belangrijke beperking
Een belangrijk gemeenschappelijk kenmerk – en tevens beperking – van de mogelijkheden van artikel
65, 67 en 68 is dat deze mogeljikheden er alleen zijn als:
- er geen andere bevredigende oplossing bestaat;
- en indien geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.

Het behouden van een gunstige staat van instandhouding is binnen de Flora- en Faunawet dus een
harde ondergrens voor het verlenen van toestemming voor negatieve handelingen. Wat die gunstige
staat van instandhouding inhoud, is binnen de Flora- en Faunawet echter niet vastgelegd, maar het lijkt
reëel om te verwachten dat hiervoor aansluiting moet worden gezocht bij de instandhoudingsdoelen die
via de gebiedsbescherming geformuleerd zijn/worden. Als die lager worden gesteld, geeft dat binnen
de Flora- en faunawet vermoedelijk dus ook impliciet wat meer ruimte.
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7.3.6. Aanvullende mogelijkheden in relatie tot de Vogelrichtlijn
Wanneer het inperken van de populatie Aalscholvers zou leiden tot het aantasten van de gunstige staat
van instandhouding van de Aalscholver in Nederland, biedt de Nederlandse Ffw geen mogelijkheden
voor ontheffingen. Om dergelijke regulering toch mogelijk te maken zou een aanpassing van de Flora-
en Faunawet nodig zijn. Dat kan echter alleen wanneer dit niet in strijd is met de Vogelrichtlijn.

De Vogelrichtlijn regelt de (leef)gebiedsbescherming van vogels met name in artikel 4, via de verplich-
ting tot het instellen van Speciale Beschermingzones, in Nederland nu aangeduid als Natura 2000-
gebieden. In artikel 5 t/m 9 wordt daarnaast bescherming geregeld voor alle vogelsoorten. In artikel 5 is
geregeld dat het verboden is om de in bijlage I genoemde vogels te doden, hun nesten te beschadigen,
hun eieren weg te nemen of in bezit te hebben of deze vogels opzettelijk verstoren. Dat laaste ‘met
name gedurende de broedperiode’ en voorzover het ‘van wezenlijke invloed is’.

Artikel 9 biedt echter een mogelijkheid hier van af te wijken. Onder meer ‘ter voorkoming van belangrij-
ke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij en wateren (…)’ (artikel 9, lid 1, sub a). Het valt op dat
deze afwijking alleen wordt gebonden aan de voorwaarde dat ‘er geen andere bevredigende oplossing
bestaat’. Het vereiste van de gunstige staat van instandhouding geldt in dit artikel dus niet als voor-
waarde.

Het is naar onze mening echter zeer de vraag of dat een argument geeft om de Nederlandse Ffw op dit
punt aan te passen. Naast het recht van Nederland om strengere beschermingsmaatregelen vast te
leggen dan die in de Vogelrichtlijn (zie artikel 14 Vogelrichtlijn), zien wij de volgende belangrijke tegen-
argumenten:
- artikel 13 van de Vogelrichtlijn geeft aan dat maatregelen die op grond van de Vogelrichtlijn worden

getroffen niet mogen leiden tot verslechtering van de huidige situatie van instandhouding;
- artikel 3 en 4 beogen ervoor te zorgen dat er leefgebieden zijn van voldoende omvang en voldoen-

de gevarieerd voor alle vogelsoorten;
- artikel 2 zegt dat alle maatregelen genomen moeten worden om de populatie van alle soorten op

een niveau te houden dat met name beantwoord aan de ecologische, wetenschappelijke en cultu-
rele eisen.

Weliswaar staat er in artikel 2 ook dat er rekening gehouden met economische en recreatieve eisen,
maar gezien het doel van de richtlijn en de genoemde artikelen (2, 3, 4 en 13) moet er naar onze me-
ning van worden uitgegaan dat bij de toepassing van artikel 9 (afwijking van de verbodsbepalingen voor
soorten) toch de gunstige staat van instandhouding van de soort het basiscriterium bljift.

Dat betekent dat de Vogelrichtijn weliswaar aanknopingspunten biedt voor aanvullende ontheffingsmo-
gelijkheden voor vogels in de Flora- en Faunawet (ruimer dan alleen voor de verbodsbepaling van arti-
kel 10), maar geen mogelijkheid geeft tot versoepeling van het criterium van de gunstige staat van in-
standhouding. Maar als de doelen voor de gunstige staat van instandhouding voor het IJsselmeerge-
bied in het kader van Natura 2000 lager worden gesteld, geeft dat binnen de Flora- en faunawet ook
meer ruimte voor het toepassen van die ruimere ontheffingsmogelijkheden.

7.4. Conclusie
Eventuele beheersing van de Aalscholverpopulatie naar aanleiding van een mogelijke invloed op de
visstand in het IJsselmeergebied is in principe een bestuurlijke en politieke afweging. Verwacht wordt
dat de derving van inkomsten door beroepsvissers in de huidige maatschappelijk context een
onvoldoende krachtige aanleiding is om tot directe beheersing van de Aalscholverpopulatie over te
gaan. Dit temeer, omdat eventuele beheersing van de Aalscholverpopulatie alleen mogelijk is via rigide
ingrepen. Buiten de ethische aspecten stuiten die op zowel maatschappelijke, praktische als juridische
bezwaren, hoewel de laatste niet volledig een eventueel ingrijpen uitsluiten. Om de omvang van de
invloed niet toe te laten nemen, kan het voorkomen van de vestiging van nieuwe kolonies een goede
maatregel zijn.
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aanbeveling
Directe maatregelen gericht op het doden van eieren, jongen of volwassen dieren kennen dus veel
praktische, juridische en ook maatschappelijke bezwaren. Dit wil echter niet zeggen dat er helemaal
geen mogelijkheden zijn om iets aan de situatie te verbeteren en indirecte maatregelen te treffen die
een eventuele impact van de Aalscholver op het visbestand kunnen beperken. We denken hierbij met
name aan maatregelen die de inrichting van het watersysteem verbeteren. Het IJsselmeer is in de hui-
dige situatie een verre van volledig ontwikkeld watersysteem; een groot deel van de ondiepe gebieden
is ingepolderd, natuurlijk oeverareaal ontbreekt goeddeels en de dieptevariatie is zeer gering. Door
verbetering van de inrichting op deze punten kan een meer robuuste visstand ontstaan, verbeteren de
schuilmogelijkheden en vermindert daarmee de impact van de Aalscholver op het visbestand. Op dit
vlak lopen reeds verschillende initiatieven (onder andere plannen voor aanleg van een moeras langs de
Houtribdijk, diepe putten, etc.). De verbetering van de inrichting van het systeem is echter een weg van
de lange adem. Schadevergoeding aan vissers zou dan een overgangsregeling kunnen zijn.
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BIJLAGE I Slaapplaatsen Aalscholvers Friesland
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Integrale telling van het aantal Aalscholvers op Friese slaapplaatsen in het binnenland en langs de

IJsselmeerkust. De tellingen zijn verricht tussen september 2003 en januari 2004 en tussen  september 2006

en januari 2007 (Kleefstra 2004, 2007; med. T. Kunst, It Fryske Gea, R. Kleefstra, SOVON).

slaapplaats Aalscholver sep-03 okt-03 nov-03 jan-04 sep-06 okt-06 nov-06 dec-06 jan-07

Binnenland Friesland

Lauwersmeer ? ? ? ? 529 76 331 76 62

Zuiderpolder, Franeker 62 124 117 30 115 159 150 160 169

Jelsumervaart, Leeuwarden 6 6 6 0 4 5 7 3 0

Zandwinput, Hurdegaryp 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Ottema-Wiersmareservaat, Hurdega-

ryp
? ? ? ? 57 192 436 222 306

Bergumermeer ? ? ? ? 4 0 0 0 0

De Leijen, Eastermar 106 67 112 35 89 185 205 157 99

Leijepoel, Witte en Zwarte Brekken 26 39 38 2 4 3 0 0 0

Idzegaasterpoel, Heeg 52 69 221 125 14 78 261 271 170

Gravepoeltje, Langweerder Wielen 48 119 116 68 31 83 133 117 137

Alde Feanen 217 244 129 142 228 315 284 300 315

Spekland, Sneekermeer 46 88 122 77 68 185 354 201 163

Rasterhof, Sneek ? ? ? ? 2 11 18 0 0

Jentjemeer, Sneekermeer ? ? ? ? 52 45 100 92 119

Botmar, Akkrum ? ? ? ? 12 28 4 0 0

It Fjurlân, De Deelen 396 366 316 119 124 397 194 57 89

Prikkedam-Zuid, Makkinga ? ? ? 108 0 0 0 33 36

Tjeukemeer, Follega 18 31 2 0 35 19 5 0 0

It Easterskar, Sintjohannesga 5 0 0 0 42 57 68 83 61

Tepespolder, Lendevallei 55 95 77 55 45 50 60 70 86

Rottige Meenthe, Nijetrijne 407 612 531 734 355 400 500 600 600

Totaal binnenland 1.449 1.860 1.787 1.495 1.810 2.288 3.110 2.442 2.412

IJsselmeerkust

Kornwerderzand/Makkumer Noard-

waard
180 76 19 63 1100 420 96 86 338

Makkumer Sûdwaard 21 15 2 ? 15 85 30 0 65

Workumerbûtenwaard-Noord 380 750 0 0 200 0 0 0 0

Workumerbûtenwaard-Zuid 690 21 0 45 1100 550 400 0 0

Bocht fan Molkwar 365 231 30 610 1400 1600 2200 2600 300

Mokkebank 103 15 0 0 1 0 1 1 2

Lemsterhoek 73 31 94 0 0 0 0 0 0

Steile Bank 9.250 8.100 3.200 2.040 6700 5800 60 250 0

Woudagemaal Lemmer ? ? ? 600 8 710 2460 1870 2452

Totaal IJsselmeerkust 11.062 9.239 3.345 3.358 10.524 9.165 5.247 4.807 3.157

Totaal Friesland 12.511 11.099 5.132 4.853 12.334 11.453 8.357 7.249 5.569
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BIJLAGE II Maandgemiddelde Aalscholvers Friese kust



Witteveen+Bos
DDT135-1 Bureaustudie invloed Aalscholvers IJsselmeer en Markermeer op visstand en beroepsvisserij definitief d.d. 4 juni 2008

Maandelijkse tellingen van het aantal Aalscholvers op de belangrijkste slaapplaatsen langs de Friese IJs-

selmeerkust tussen 1980 en 1998; de aantallen boven de 100 vogels zijn geel gemarkeerd (ongepubliceerde

gegevens van Tjerk Kunst van It Fryske Gea).

Steile Bank

jaar jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

1980 0 0 0 0 1541 219 984 3583 1493 3276 33 0

1981 0 9 64 866 1041 319 2880 6390 7615 2339 39 0

1982 0 0 229 880 2479 799 1655 3497 3934 4014 70 25

1983 0 0 0 777 1125 988 1215 6119 3219 459 64 12

1984 5 0 434 419 3906 449 482 345 4751 5425 346 22

1985 0 5 150 285 1400 270 1855 1405 471 2860 100 25

1986 0 0 140 4072 255 950 2070 5480 227 80 57 20

1987 0 0 0 1100 180 36 755 3728 1540 250 166 0

1988 47 21 90 1560 1790 540 555 6131 5155 0 55 22

1989 105 255 232 77 2225 595 1311 7110 8280 2695 257 530

1990 260 38 985 1640 1150 859 2355 2465 8840 8663 1363 191

1991 63 0 710 1902 2515 507 4425 7220 6630 13125 2235 1165

1992 0 65 815 340 219 322 1645 2488 1139 275 286 111

1993 15 70 411 3480 1576 240 591 1564 2036 255 72 2

1994 11 10 178 215 1503 485 1885 895 6760 6525 412 27

1995 21 14 1935 1868 66 392 3398 13485 760 8970 924 0

1996 0 0 370 345 3285 155 2594 2005 12598 135 150 0

1997 59 0 317 325 1177 410 2573 3642 2817 270 110 35

1998 5 0 335 177 1200 491 1559 336 1346 105 64 2

Makkumer waarden

jaar jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

1980 0 0 0 0 0 0 50 115 6 0 0 0

1981 0 0 0 0 7 31 20 10 0 24 0 0

1982 0 0 9 0 25 4 0 2 0 0 0 0

1983 0 0 1 0 145 76 0 0 279 0 0 0

1984 0 0 0 65 775 84 141 141 232 12 0 0

1985 0 0 0 5 14 0 130 230 226 0 0 0

1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1987 0 0 0 0 0 232 140 70 300 115 0 0

1988 0 0 10 2 20 280 431 225 595 0 3 0

1989 0 0 10 872 43 54 55 901 4700 395 3 0

1990 0 80 10 750 375 260 115 1100 1500 875 130 80

1991 180 0 5 192 3005 310 2000 800 560 2800 0 0

1992 0 0 500 60 282 261 1050 1255 981 125 0 7

1993 0 0 20 380 353 25 210 395 375 60 0 10

1994 25 0 5 95 140 63 192 475 422 155 0 0

1995 0 0 16 135 65 115 136 1027 785 30 3 0

1996 0 0 0 116 245 281 203 851 588 3 28 0

1997 0 0 12 1804 420 1 325 340 174 59 2 0

1998 12 0 8 882 39 185 272 1 201 16 0 5
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Workumerwaard

jaar jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

1980 0 0 0 0 11 82 17 17 22 14 1 0

1981 0 0 0 0 9 1 8 18 0 7 4 0

1982 0 0 44 1 400 60 0 2 4 3 0 0

1983 0 0 0 0 25 175 15 122 166 2 0 0

1984 0 0 0 2 261 165 106 1 30 0 0 0

1985 0 0 2 282 0 0 225 60 16 8 0 0

1986 0 0 0 90 57 77 140 120 17 0 4 0

1987 0 0 0 0 0 70 221 125 30 5 2 0

1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1989 0 0 25 75 1065 10 55 47 285 25 10 0

1990 1 70 15 1110 185 46 895 135 15 55 5 0

1991 0 0 450 196 900 5920 630 240 151 155 25 40

1992 0 0 1090 633 3300 1 2290 985 347 315 1025 9

1993 0 0 570 2125 53 35 50 910 136 36 0 0

1994 0 0 42 515 760 170 44 90 60 0 15 20

1995 0 11 175 550 363 380 25 370 110 115 253 0

1996 0 0 0 304 626 50 65 1925 286 100 20 0

1997 0 0 0 8600 3020 38 65 51 2650 28 18 0

1998 10 120 787 137 1186 770 831 362 205 38 60 4

Mokkebank

jaar jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

1980 0 0 0 0 15 20 4 15 7 6 0 0

1981 0 0 0 0 5 80 61 33 13 96 0 0

1982 0 0 2 0 75 42 61 155 0 6 0 0

1983 0 0 0 4 48 90 1 1 82 40 1 0

1984 0 0 9 0 2 43 105 45 20 0 0 0

1985 0 0 4 0 0 40 60 60 45 25 2 0

1986 0 0 0 0 160 30 200 0 25 20 0 0

1987 0 0 20 0 26 92 600 2 701 25 0 0

1988 0 0 0 0 21 75 40 75 800 0 15 4

1989 0 30 220 0 95 55 90 235 260 1590 1546 5

1990 6 0 1 400 420 31 82 480 250 40 9 73

1991 0 0 0 1 1000 46 80 30 1 0 45 0

1992 1 381 380 0 0 40 89 440 453 80 325 5

1993 0 281 230 640 105 49 240 180 270 40 0 0

1994 1 0 16 83 445 90 65 890 4577 4335 0 10

1995 3 50 0 160 3 105 30 96 100 75 0 0

1996 0 0 950 750 35 588 65 191 100 62 102 0

1997 0 0 1410 78 536 426 68 81 204 90 0 10

1998 0 231 2475 171 384 46 110 311 192 45 4 12
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Stavoren Oost

jaar jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

1980 0 0 0 0 2 1 22 4 0 0 0 0

1981 0 0 0 7 0 1 0 0 3 9 0 0

1982 0 0 0 0 20 1 0 0 0 1 0 0

1983 0 0 0 4 3 1 0 16 1 4 0 1

1984 0 0 1 0 1 10 4 1 0 0 0 0

1985 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0

1986 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

1987 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

1988 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1990 0 0 0 0 20 0 1 80 10 1 0 460

1991 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

1992 0 0 0 0 5 0 0 1 56 6 0 0

1993 0 3 0 0 4 0 0 1 15 0 0 0

1994 0 0 2 50 208 0 0 1 21 0 0 1

1995 0 0 0 0 3 0 3 0 0 9 0 0

1996 0 0 0 737 1 35 719 58 4 0 1 0

1997 0 1 0 3 4 0 1 0 10 11 2 0

1998 1 0 0 40 1 11 2083 2 52 2 13 1

Bocht fan Molkwar

jaar jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

1980 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0

1981 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0

1982 0 0 0 0 15 14 0 2 1 0 0 0

1983 0 0 0 0 0 2 0 15 240 0 0 0

1984 0 0 0 0 2 17 0 17 6 0 0 0

1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1986 0 0 0 0 16 1 0 0 57 0 0 0

1987 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

1988 0 0 0 0 0 2 6 0 375 0 0 0

1989 0 0 0 0 0 0 2 40 0 8 1 0

1990 1 1 0 0 142 0 19 52 0 0 0 0

1991 0 0 0 0 0 32 1 0 10 0 0 0

1992 0 0 152 27 10 0 2 30 6 1 1 2

1993 12 0 0 1 181 0 6 9 5 3 0 0

1994 0 0 8 0 0 0 0 30 83 6 2 0

1995 0 2 4 0 9 3 0 228 18 15 0 0

1996 0 0 0 0 6 35 23 30 38 46 0 0

1997 0 0 0 171 214 30 40 75 9 12 0 3

1998 4 0 16 146 939 57 96 149 71 19 2 0
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BIJLAGE III Rapport CIDC-Lelystad onderzoek visziekte
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BIJLAGE IV Statistische analyse benodigde steekproefgrootte
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1. INLEIDING

Deze notitie beschrijft het resultaat van 2 onderzoeken:
- het bepalen van de grootte van een steekproef die nodig is om een representatieve schatting te

maken van het aantal Snoekbaarzen in een braakbal in een vooraf geselecteerde periode;
- het bepalen van de verwachtingswaarde van het aantal Snoekbaarzen in een braakbal.

Voor het onderzoek zijn in totaal 3440 braakballen beschikbaar van de kolonie van Wanneperveen
(dataset Veldkamp). Deze braakballen zijn verzameld in een periode van 5 jaar (januari 1991 tot en met
december 1995).

Om een eerste indruk te krijgen hoe het aantal Snoekbaarzen per braakbal verdeeld is, is tabel 1 opge-
steld en is een histogram gemaakt (afbeelding 1). Uit de tabel en bijbehorend histogram valt op te mer-
ken dat braakballen met een groot aantal Snoekbaarzen relatief weinig voorkomen.

Tabel 1.1. Verdeling  aantal Snoekbaarzen per braakbal (1991-1995)

Aantal Snoek-

baarzen per

braakbal

Frequentie Relatieve frequentie

0 2608 75,81%
1 452 13,14%
2 149 4,33%
3 81 2,35%
4 58 1,69%
5 26 0,76%
6 14 0,41%
7 13 0,38%
8 15 0,44%
9 4 0,12%

10 6 0,17%
11 5 0,15 %
12 4 0,12%
14 1 0,03%
16 2 0,06%
17 1 0,03%
20 1 0,03%

Totaal: 3440 100,00%
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Afbeelding 1.1. Verdeling aantal Snoekbaarzen per braakbal (1991-1995)

Onderzoek naar de verdeling van het aantal Snoekbaarzen in een braakbal laat zien dat er een verschil
lijkt te bestaan in verdeling tussen verschillende periodes (zie afbeelding 2). Naar aanleiding van deze
bevindingen is er een opsplitsing gemaakt in 3 verschillende periodes:
- januari tot en met april, waarin het aantal Snoekbaarzen in een braakbal relatief gemiddeld is;
- mei tot en met augustus, waarin het aantal Snoekbaarzen per braakbal relatief laag ligt;
- september tot en met december, waarin het aantal Snoekbaarzen per braakbal relatief hoog ligt.

De verwachtingswaarde van het aantal Snoekbaarzen in een braakbal en de minimale steekproef-
grootte om betrouwbaar het aantal Snoekbaarzen in een braakbal te kunnen schatten is bepaald voor
de gehele periode en voor de 3 afzonderlijke periodes.

Afbeelding 1.2. Gemiddeld aantal Snoekbaarzen per braakbal (1991-1994)

gemiddeld aantal snoekbaarzen per braakbal (1991-

1994)
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De verdeling van het aantal Snoekbaarzen per braakbal per periode wordt weergegeven in afbeelding 3
tot en met afbeelding 5.

Afbeelding 1.3. Verdeling aantal Snoekbaarzen
per braakbal (jan t/m april)

Afbeelding 1.4. Verdeling aantal Snoekbaarzen
per braakbal (mei t/m aug)

Afbeelding 1.5. Verdeling aantal Snoekbaarzen
per braakbal (sept t/m dec)

2. GROOTTE VAN DE STEEKPROEF

De minimale grootte van de steekproef is bepaald aan de hand van twee methodes: een bootstrap-
methode in combinatie met verdelingstoetsen en met behulp van een algemeen gebruikte formule voor
bepaling van de minimale steekproefgrootte. Belangrijk is hierbij om op te merken dat de aanname ge-
maakt wordt, dat er met 3440 braakballen (over 5 jaar) goed beschreven kan worden hoe de verdeling
van het aantal Snoekbaarzen in een braakbal is.

2.1. Bootstrap en verdelingstoetsen
Bij de ‘bootstrap’ techniek worden telkens met terugleggen een aantal elementen uit de oorspronkelijke
populatie gehaald. Hierbij wordt aangenomen dat de elementen van de initiële steekproef (de oor-
spronkelijke dataset van Veldkamp) gebruikt worden alsof ze de bestudeerde populatie vertegenwoor-
digen. Op deze manier wordt een groot aantal versies van de oorspronkelijke steekproef gemaakt. Elke
nieuwe versie heeft dezelfde steekproefgrootte als de initiële steekproef. Van elke nieuwe steekproef
wordt de statistiek berekend waarin men geïnteresseerd is. In dit geval worden telkens de Kruskal-
Wallis en de Wilcoxon signed rank test uitgevoerd om een vergelijking te maken tussen de oorspronke-
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lijke set en een uit de oorspronkelijke set random getrokken set. Beide methodes testen de nulhypothe-
se of twee steekproeven afkomstig zijn van een zelfde verdeling. Zij toetsen op plaats (mediaan) en
eerstgenoemde ook op de vorm van de verdeling. Na het uitvoeren van deze testen wordt vervolgens
bij iedere iteratie van de bootstrap de grootte van de steekproef met één verkleind (‘jack-knife’ metho-
de) en wordt beoordeeld of deze set nog steeds representatief is voor de oorspronkelijke set.

Het herhaaldelijk uitvoeren van de verdelingstoetsen met behulp van de bootstrap methode heeft geleid
tot de volgende resultaten (zie afbeelding 6 tot en met afbeelding 9):

Afbeelding 2.1. Verdeling steekproefgrootte
gehele periode 1991 tot en met 1995

Afbeelding 2.2. Verdeling steekproefgrootte
(jan t/m april)

Afbeelding 2.3. Verdeling steekproefgrootte
(mei t/m aug)

Afbeelding 2.4. Verdeling steekproefgrootte
(sept t/m dec)

De grootte van de steekproef wordt nog aanvaardbaar geacht wanneer 95% van de testen geleid heeft
tot een steekproefgrootte waarbij de verdeling van deze steekproef nog overeenkomt met de verdeling
van de oorspronkelijke set. Bovenstaande afbeeldingen laten zien hoe groot de steekproef voor de ver-
schillende periodes en voor de gehele periode zou moeten zijn als wordt uitgegaan van minimaal 95%
(zie de horizontale rode lijn) betrouwbare resultaten. Op de y-as staat het percentage testen waarbij de
hypothese dat de verdelingen overeenkomen verworpen werd bij een steekproefgrootte die wordt
weergegeven op de x-as.

Dit betekent voor de 3 periodes het volgende (tabel 2):.
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Tabel 2.1. Benodigde grootte steekproef per periode

Periode Grootte aanwezige steekproef Benodigde grootte steekproef % van aanwezige

steekproef

januari t/m april 1269 1050 83%
mei t/m augustus 1462 1150 79%
september t/m
december

  709   650 92%

Totaal: 3440 2800 81%

Wanneer voor de 3 periodes afzonderlijk het aantal benodigde braakballen wordt bepaald, zijn in totaal
2850 braakballen benodigd. Dezelfde techniek is toegepast op de gehele set, wat resulteert (zie af-
beelding 6) in een benodigde steekproefgrootte van 2800 (81% van de initiële steekproef).

Zoals de afbeeldingen en tabel 2 laten zien, is de benodigde steekproefgrootte in vergelijking met de
oorspronkelijke set groot. Dit betekent dat, om de verdeling van de aanwezige, oorspronkelijke, set te
kunnen reproduceren er zeker 80% van deze set nodig is. Om een beeld te krijgen van het aantal
Snoekbaarzen in een braakbal is dus zeker een steekproef van 2800 nodig. Om ook uitspraak te kun-
nen doen over de verdeling in de afzonderlijke periodes is er per groep ook nog een minimaal aantal
nodig van in ieder geval 1050, 1150 en 650.

2.2. Formule minimale steekproefgrootte
Er zijn verschillende formules beschikbaar om te bepalen hoe groot een minimale steekproef zou
moeten zijn om de eigenschappen van een groep te kunnen vaststellen.

Als er gebruik wordt gemaakt van de informatie die aanwezig is over de populatie kan er gebruik wor-
den gemaakt van de volgende formule.

2

22

d

Z
n

σ⋅
≥

In deze formule stelt Z het criterium bij een vastgestelde drempelwaarde van alphaα voor. Bij een 95%

betrouwbaar gebied en tweezijdig toetsen (α  is dan gelijk aan 2,5%) geldt dat Z=1.96. In de formule

stelt d de tolerantie, ofwel de hoogste of de maximaal toelaatbare afwijking tussen het populatiegemid-
delde en het steekproefgemiddelde, voor. Omdat er nog geen idee is over het steekproefgemiddelde,
wordt vaak gebruik gemaakt van een tolerantie van 5% tot 10%. De σ stelt de populatie standaardafwij-
king voor. Deze is dus specifiek voor de gehanteerde dataset.

Echter, deze formule gaat ervan uit dat de steekproef normaal verdeeld is, wat (zie Afbeelding 1.1 en
Afbeelding 1.3 tot en met Afbeelding 1.5) duidelijk niet het geval is. Testen (Jarque-Bera test en Kol-
mogorov-Smirnov test) tonen ook aan dat de samples niet normaal verdeeld zijn. Om deze reden is een
zogenaamde Box-Cox transformatie uitgevoerd. Deze transformatie zorgt ervoor dat reeksen min of
meer normaal verdeeld worden. Voor de gehele periode zal het sample dan minimaal 2268 bij een
standaarddeviatie van de getransformeerde reeks van 2,43 moeten zijn. Hiermee wordt aangetoond dat
3440 braakbalen voor de gehele periode zeker voldoende zijn.
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2.3. Verwachtingswaarde van het gemiddelde aantal Snoekbaarzen
Bij de bepaling van het gemiddelde aantal Snoekbaarzen in een braakbal is ook de bootstrap-methode
gebruikt. Aan de hand van een groot aantal iteraties is de verwachting van het gemiddelde aantal
Snoekbaarzen bepaald per periode en voor de gehele periode van 5 jaar. Een 95%-
betrouwbaarheidsinterval voor deze verwachtingswaarde is hierbij bepaald. De resultaten zijn te vinden
in Afbeelding 2.5 tot en met Afbeelding 2.8 en in Tabel 2.2.

Afbeelding 2.5. Gemiddeld aantal Snoekbaar-
zen per braakbal in 1991 t/m 1995

Afbeelding 2.6. Gemiddeld aantal Snoekbaar-
zen per braakbal in jan t/m april

Afbeelding 2.7. Gemiddeld aantal Snoekbaar-
zen per braakbal in mei t/m augustus

Afbeelding 2.8. Gemiddeld aantal Snoekbaar-
zen per braakbal in september t/m december
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Tabel 2.2. Verwachting gemiddelde aantal Snoekbaarzen en betrouwbaarheidsinterval

periode verwachting van het gemiddelde

aantal Snoekbaarzen per braakbal

95% betrouwbaarheidsinterval van

het gemiddelde

januari tot en met april 0,51 [0,45 0,60]
mei tot en met augustus 0,23 [0,20 0,29]
september tot en met december 1,35 [1,15 1,49]

De laatste periode toont de hoogste verwachtingswaarde voor het aantal Snoekbaarzen in een braak-
bal. Over de gehele periode is het verwachte aantal Snoekbaarzen gemiddeld 0.55 met een 95% be-
trouwbaarheidsinterval: [0,52 0,62].

3. CONCLUSIE

Twee verschillende testen zijn gebruikt om te kunnen bepalen wat de minimale steekproefgrootte zal
moeten zijn om te kunnen bepalen wat het aantal Snoekbaarzen is in een braakbal: aan de hand van
bootstrap-methode en met behulp van een algemene formule voor bepaling van minimale steekproef-
groottes. Voor het onderzoek zijn in totaal 3440 braakballen beschikbaar. Voor bepaling van het aantal
Snoekbaarzen in een braakbal met de bootstrap techniek wordt de aanname gemaakt dat dit aantal
genoeg is om de verdeling van het aantal Snoekbaarzen in een braakbal te kunnen beschrijven. Beide
methodes wijzen uit dit aantal inderdaad voldoende is; maximaal 2800 braakballen zijn zeker voldoen-
de.

Omdat er verschil is tussen de verdeling van aantal Snoekbaarzen in een braakbal in verschillende pe-
riodes, is er een opdeling gemaakt in drie periodes: januari t/m april, mei t/m augustus en september
t/m december. De bootstrap-analyse laat zien dat, als de verdeling van het aantal Snoekbaarzen in een
braakbal beschreven dient te worden voor een periode van vier maanden, er meer monsters nodig zijn,
dan wanneer de verdeling over het gehele jaar beschreven dient te worden.

De verwachtingswaarde van het gemiddelde aantal Snoekbaarzen in een braakbal is bepaald. Deze is
verschillend per periode. Voor de periode september t/m december wordt het grootste aantal Snoek-
baarzen verwacht. Over de gehele periode is het verwachte aantal Snoekbaarzen gemiddeld 0.55 met
een 95% betrouwbaarheidsinterval: [0,52 0,62].
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BIJLAGE V Snoekbaars in het IJsselmeergebied
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Snoekbaars in het IJsselmeergebied

Het (gewichts)aandeel van jonge Snoekbaars (zowel 0+ als 1+ jaarklasse, lengte 12-25 cm) in de
braakballen van het IJsselmeer en Markermeer varieerde in het begin van de jaren negentig van 2,6%
in de broedtijd, via 6,2% in de zomer tot 3,6% in de winter (Van Dam et al. 1995, tabel 1). In 2005 was
het aandeel Snoekbaars van Aalscholvers in de Oostvaardersplassen en ’t Ven in de broedtijd verge-
lijkbaar laag, circa 2% (Bovenberg 2005). In de periode 1996-2000 bedroeg de jaarlijkse onttrekking
van Snoekbaars in het IJsselmeergebied circa 60 ton (2,9%) (Van Rijn & Van Eerden, 2002, tabel 2).

In andere gebieden is een hogere consumptie van Snoekbaars waargenomen. De Aalscholvers van de
kolonie bij Wanneperveen foerageren in De Wieden, het Vollenhove- en Kadoelermeer, het Zwarte
Meer en het Ketelmeer. De belangrijkste prooisoort in deze wateren is de Blankvoorn (tabel 3). Het ge-
wichtsaandeel van Snoekbaars (zowel 0+ als 1+ jaarklasse, lengte 5-30 cm) in het menu is hier – ver-
geleken met het IJsselmeer en Markermeer – veel hoger, vooral in het voorjaar. In maart en april be-
stond circa 17% van de gevangen vis uit Snoekbaars. Daarna nam het aandeel af tot circa 3% in de
nazomer en het najaar (juli-oktober), om weer toe te nemen tot 7-8% in de winter (Van Dam et al.

1995). In een analyse van een bescheiden aantal braakballen (8-34 braakballen per maand) uit het
Wolderwijd-Nuldernauw en het Veluwemeer komt een nog grotere variatie aan het licht (tabel 4). Hieruit
is gebleken dat in sommige wintermaanden 40-45% van de gegeten vissen uit Snoekbaars bestond
(Dirksen et al. 1995). Vanwege de kleine steekproef speelt toeval hier een mogelijke rol, maar de Aal-
scholver kan veel Snoekbaars eten. In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op de Snoekbaarsconsump-
tie van de Aalscholver in De Wieden.

Tabel 1. Voedselsamenstelling van Aalscholvers die in 1991-1993 en 2005 vooral in het IJs-
selmeer en Markermeer foerageerden (van Dam et al. 1995, Bovenberg 2005, Van Eer-
den 2007). Bij de analyse van 800 tussen 1996 en 2000 verzamelde braakballen zijn
meer dan 36.000 gegeten vissen betrokken. In 2005 zijn 121 braakballen met 11.119
gegeten vissen geanalyseerd. De getallen in de tabel betreffen gewichtspercentages

Steile Bank Ketelbrug Oostvaardersplassen

IJsselmeergebied (in-

clusief randmeren en

Flevoland)

Oostvaardersplassen,

de Ven

Broedtijd (mrt-sep)

1992
Winter (okt-feb) 1992

Broedtijd (mrt-sep)

1991,1993

Hele jaar (jan-dec)

1996-2000
Broedtijd (mrt-jun) 2005

aal 0,5 1,3 0,4 1,0 0,1

baars 24,2 28,6 16,7 28,5 16

blankvoorn 18,2 44,3 35,9 18,5 14

bot 1 - 1,7 - 4

brasem 4,5 1,7 4,2 - -

karper - - 0,1 - -

overig 0,1 0,4 0,1 4,2 2

pos 24,5 17,4 29,7 41,2 59

snoekbaars 6,2 3,6 2,6 2,9* 2

spiering 20,8 1,4 8,5 3,7 3

winde - 1,3 0,1 - -
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Tabel 2. Maandelijkse onttrekking in ton (boven) en procenten (beneden) door Aalscholvers
per vissoort, in het gehele IJsselmeergebied (inclusief randmeren en Flevoland) 1996-
2000 (Van Rijn & Van Eerden, 2002)

periode jan febr mrt april mei juni juli aug sep okt nov dec Tot.

baars 1,23 1,85 92,7 156 122 84,8 16,9 30,0 43,4 23,7 2,56 1,00 576,3

Snoekbaars 1,11 0,66 8,70 2,70 10,0 8,47 2,52 12,4 10,4 2,50 + 0,25 59,7

pos 0,38 0,37 119 210 221 124 23,5 40,5 57,8 31,3 4,7 0,49 833,6

blankvoorn 2,80 2,13 31,5 71,8 68,4 84,8 39,1 32,9 29,1 8,20 2,31 2,23 375,4

aal 0 0 5,78 2,81 4,70 0,33 ,45 1,63 2,48 1,41 0,78 0 20,4

spiering + + 9,97 4,11 10,7 19,5 6,18 5,59 11,1 7,32 0,13 + 74,6

overig 1,63 2,51 5,60 17,0 19,9 25,2 7,03 0,96 1,01 0,40 3,36 0,75 85.3

totaal 7.15 7.51 273 465 457 347 95.7 124 155 74.7 13.9 4.71 2025

periode jan febr mrt april mei juni juli aug sep okt nov dec Tot.

baars 17.2 24.6 34.0 33.5 26.7 24.4 17.7 24.2 28.0 31.7 18.4 21.2 28.5

Snoekbaars 15.5 8.8 3.2 0.6 2.2 2.4 2.6 10.0 6.7 3.3 0.0 5.3 2.9

pos 5.3 4.9 43.6 45.2 48.4 35.7 24.6 32.7 37.3 41.9 33.8 10.4 41.2

blankvoorn 39.2 28.4 11.5 15.4 15.0 24.4 40.9 26.5 18.8 11.0 16.6 47.3 18.5

aal 0.0 0.0 2.1 0.6 1.0 0.1 0.5 1.3 1.6 1.9 5.6 0.0 1.0

spiering 0.0 0.0 3.7 0.9 2.3 5.6 6.5 4.5 7.2 9.8 0.9 0.0 3.7

overig 22.8 33.4 2.1 3.7 4.4 7.3 7.3 0.8 0.7 0.5 24.2 15.9 4.2

totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabel 3. Maandelijkse voedselsamenstelling van Aalscholvers in 1991 die vooral in Wieden,
maar ook in het Vollenhover- en Kadoelermeer, Zwarte Meer en Ketelmeer foerageer-
den en in Wanneperveen broedden. De gegevens zijn gebaseerd op de analyse van
1087 braakballen (van Dam et al. 1995). De getallen in de tabel betreffen gewichtsper-
centages

periode jan febr mrt april mei juni juli aug sep okt nov dec

aal 0 - 0,2 0,4 1,5 1,5 4,4 2,1 0 0 2,4 0

baars 3 - 5,3 9,5 5,1 7,4 7,6 5,2 6,3 20,2 16,8 10,7

blankvoorn 16,3 - 28,6 46,9 53,9 32,8 44,6 46,2 62,6 38,6 42,6 22,2

brasem 4,1 - 14,5 7,9 11 21,4 20,2 26,5 13,4 23,8 10,5 28,6

karper 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

karperachtige 53,2 - 9,5 5,4 8,8 8,2 7,6 5,8 1 1,5 4,5 2,5

kolblei 1,8 - 2 1,4 5,1 12,9 2,5 3 1,4 0,5 2,6 0,5

overig/divers 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pos 3,1 - 10,8 8,2 3,3 1,8 2 4,8 10 7,7 8,4 12,6

rietvoorn 2,7 - 0 0,3 0,1 0,7 0 0 0 0 0,2 0

snoek 9,2 - 8,1 1,7 1 2,2 3,3 0 0,1 1,2 0,9 0,4

Snoekbaars 6,6 - 17,5 16,6 9 8,4 3,6 5,4 3,2 3,5 8,1 7,8

spiering 0 - 2,9 1,2 0,4 1 0,1 0,3 1,4 3 1,8 14,8

winde 0 - 0 0,2 0 0,4 2 0,9 0,6 0 1,2 0

zeelt 0 - 0,6 0,1 0,8 1,3 2,1 0 0 0 0 0
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Tabel 4. Maandelijkse voedselsamenstelling van Aalscholvers in 1989-1992 die in het Veluwe-
meer en het Woldewijd-Nuldernauw foerageerden (Dirksen et al. 1995). De getallen in
de tabel betreffen gewichtspercentages

Braakballen n=23 n=23 n=34 n=8 n=30 n=30 n=22 n=30 n=29

periode oct-89 dec-89 feb-90 mrt-90 okt-90 nov-90 dec-90 jan-91 feb-91

aal 1,3

baars 42,3 10,2 19 13 25,3 12,7 18,8 28 20,5

blankvoorn 12,6 0,8 8,3 7,8 2,8 4 4,3 7,5

brasem 2,8 0,7 2 7 0,6 0,7

karper

karperachtige 4,9 7,3 11,8 1,7 11,3 21,8 35,8 28,6 18,7

pos 30,7 37 51,5 76,3 44,4 22,5 1,7 22,1 37,6

rietvoorn 1,7

snoek 0,6 0,2 0

Snoekbaars 6,1 45,1 13,5 0,5 8,5 40,1 32,7 13,7 13,2

spiering 0,5 0,5 0,1 0,2 0,7 0 0,1 0,1

winde 0,9 2,4

Braakballen n=30 n=26 n=32 n=27 n=27 n=29 n=28 n=25

periode mrt-91 aug-91 sep-91 okt-91 nov-91 jan-92 feb-92 mrt-92

aal 2,6

baars 14,3 15,1 23 9,5 16,8 24 27,9 12,8

blankvoorn 7,4 32,5 22,2 5,9 5,3 2,3 8 4,6

brasem 0 0,3 0,4 0,2

karper 0,1

karperachtige 11,1 43,2 24,8 8,7 10,8 21,8 23,3 30,3

pos 63,1 2,7 23,6 72,6 55,4 45,2 33,1 49,9

rietvoorn 0,2

snoek 0,4 0 0,1

Snoekbaars 2,9 1,7 1,9 1,7 11,3 5,9 6,4 2,2

spiering 0,1 1,5 0,1 0,7 0,1 0,2

winde 1,1 1,4 4,2 0,9
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BIJLAGE VI Samenvatting resultaten visstandonderzoek Middelgronden
     (Witteveen+Bos 2008)
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ruimtelijke verdeling visstand Middelgronden
In het periode november 2006 tot en met november 2007 is in het kader van onderzoek naar mogelijke
effecten van een derde spuisluis in de Afsluitdijk de visstand in het gebied de Middelgronden onder-
zocht (gelegen bij de Afsluitdijk voor de Friese kust) (Witteveen+Bos 2008). De ruimtelijke verdeling van
het visbestand dat tijdens het monitoringsonderzoek is aangetroffen bleek in belangrijke mate te wor-
den bepaald door de waterdiepte. Daarbij zijn de grootste vangsten gedaan met trekken die zijn uitge-
voerd op trajecten met een meer dan gemiddelde waterdiepte. Ook binnen elk van de deelgebieden
bleek een duidelijke relatie tussen de omvang van de vangst en waterdiepte te bestaan en is meer vis
gevangen bij trekken op grotere diepte dan bij ondieper gelegen trekken binnen hetzelfde deelgebied.
Doordat de trekken binnen één van de deelgebieden (Spuisluizen) gemiddeld op de grootste water-
diepte zijn uitgevoerd is het aangetroffen visbestand in dit deelgebied het grootst. De positieve relatie
tussen waterdiepte en de totale vangstgrootte lijkt in grote mate te worden bepaald door de verdeling
van pos, de soort met de grootste bijdrage in aantal en biomassa aan de vangsten. Naast pos vertonen
echter ook de commercieel belangrijke soorten baars, blankvoorn, brasem en snoekbaars een sterke
relatie met de diepte. De grotere 0+ snoekbaarzen komen voornamelijk voor in het deelgebied met de
grootste waterdiepte (deelgebied Spuisluizen, afbeelding 3).

Uit de bemonsteringsresultaten blijkt dat de verdeling van het visbestand niet alleen grote variaties
vertoont in de ruimte, maar ook in de tijd. Ten eerste was de totale vangstgrootte per maand in het
winterhalfjaar groter dan in het zomerhalfjaar. Ten tweede blijkt door het jaar heen grote variatie te be-
staan in de verdeling van het visaanbod over de trekken en de deelgebieden. Terwijl in januari en maart
meer dan 80 % van de totale vangst met de trek met de grootste waterdiepte (trek 7) verkregen is, be-
draagt het grootste aandeel van één trek aan de vangst in juli slechts 14% (afbeelding 2). Door cluste-
ring is snoekbaars periodiek relatief sterk vertegenwoordigd (afbeelding 4) en neemt dan een groter
aandeel in het bestand in dan op grond van het totale bestand mag worden verwacht.

Wanneer de variaties in tijd en ruimte worden gekoppeld kan worden geconcludeerd dat het visbestand
duidelijke bewegingen vertoont. In de winter concentreert het visbestand zich in de diepe voormalige
getijdengeulen. Naarmate het water in het voorjaar opwarmt verdeelt de vis zich over het IJsselmeer
totdat midden in de zomer een vrijwel gelijkmatige verdeling is bereikt en er geen verschillen tussen
gebieden met verschillende waterdiepte meer zichtbaar zijn.
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Afbeelding 1. Ligging van de deelgebieden en trekken. De ondergrond is een dieptekaart. Grote-
re diepten zijn met donkerdere kleuren weergegeven
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Tabel 1 Gemiddelde waarden voor de coördinaten van de start- en eindpunten van trekken vol-
gens het Rijksdriehoeksstelsel, lengte van de trekken zoals berekend op basis van de coördina-
ten en gemiddelde diepte waarop gevist is

deelgebied trek X-begin Y-begin X-eind Y-eind lengte diepte

Breezand trek 1 143505 559022 143619 559130 1036 3,5
Breezand trek 2 144102 559082 144226 559154 1032 3,6
Breezand trek 3 144469 558633 144285 558592 1000 4,6
Breezand trek 4 144955 557880 145235 558218 1016 4,4
Spuisluizen trek 5 148506 562960 148655 563019 895 4,2
Spuisluizen trek 6 149321 563269 149347 563319 928 7,2
Spuisluizen trek 7 149729 563484 149851 563154 945 8,3
Spuisluizen trek 8 150327 563895 150224 564060 962 5,9
Middelgronden trek 9 151802 556221 151811 556088 1065 3,8
Middelgronden trek 10 150869 555421 150815 555952 1067 5,4
Middelgronden trek 11 150257 555981 150268 556443 1012 5,3
Middelgronden trek 12 149351 556495 149361 556437 1025 3,1

Afbeelding 2. Verloop van het aandeel van de diverse trekken aan de vangst gedurende het sei-
zoen
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Afbeelding 3. Lengte-frequentieverdeling Snoekbaars voor de drie deelgebieden. De relatief 
grote 0+ Snoekbaarzen zijn oververtegenwoordigd in het deelgebied Spuisluizen, 
het deelgebied met de grootste waterdiepte.

Afbeelding 4. Verdeling van het totale vangstgewicht per maand over de aangetroffen vissoor-
ten
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