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tegen de Dwarsdijk, overzien we de baai naar de zuidzijde van het eiland, waar het 
een eindeloos geflonker is van de kabbelende golfjes van de waddenzee. Daar dobberen 
bergeenden in de stille bocht bij Doodemansbol en we stellen ons voor, hoe in najaar 
en winter deze watervlakten bedekt zijn met grote aantallen smienten, pijlstaarten 
en rotganzen. Nu schittert alles in zomers kleed; behalve de zoom van limoenkruid, 
draagt daartoe belangrijk bij de rijkelijk bloeiende, maar laag blijvende planten van 
de zeeaster, die zich dwars door de zeeweegbree heen in een brede lila band een weg 
baant naar het zuiderstrand en de weilandjes van Ane Bloem. 

Wij vervolgen echter onze tocht en naderen het hoge zandbastion aan het einde 
van de Dwarsdijk. Daar te midden van hoge bossen wuivende helm en de forse stijve 
stengels van de zandhaver, het geheel omzoomd door een dicht gesloten strook van 
strandtarwegras, biestarwe en zeetarwegras — de vloedmerken zijn bijzonder rijk 
op deze uiterste voorposten in de waddenzee — willen we nog eens nadromen over 
ons mooie eiland. 

Vlieland, Augustus 1942. V. DE VRIES. 

HET VOORKOMEN VAN DE STEUR (ACIPENSER STURIO L.) 

IN DE NIEUWE MER WEDE TUSSEN 1900 EN 193 I . 

Een blik op de kaart van de Brabantse Biesbosch herinnert ons aan verschil
lende dieren. Namen als Kievitswaard, Muggenwaard, Ganzennest, Deene
plaat (Deen zwaan), Ganzewei, Kleine Zalm, Lepelaar, Steurgat, Otter

polder en Elftpolder spreken ieder voor zichzelf. Zo deed dan ook de naam Steurgat 
ons afvragen of de steur hier voorkomt en zo ja, wanneer en in welken getale. 

In deel X van de Fauna van Nederland (Pisces) vermeldt Redeke op pag. 57 het 
volgende over het voorkomen van de steur (Acipenser stun'o L.) in Nederland: „Bij 
ons vangt men de steur af en toe in de Noordzee nabij de kust, in de Zuid-Hollandsche 

Fig. 1. De steur met zijn typische bek onderaan de kop en zijn scheve staartvin. 



HET VOORKOMEN VAN DE STEUR 153 

en Zeeuwsche Stroomen en zeldzamer hooger op de rivieren." Hierna laat hij nog enige 
vangsten uit de jaren na 1932 van de steur in de Waddenzee, Zuiderzee en Dollart 
de revue passeren. 

Tot 1932 nu waren er op de Nieuwe Merwede twee zalmvisserijen in functie, die 
dagelijks hun vangsten noteerden. De vangstboeken uit de jaren 1900-1932 brachten 
ons enkele bijzonderheden omtrent het voorkomen van steuren aan het licht. 

In de onmiddellijk hieraan voorafgegane jaren liepen de vangsten van zalm en 
elft zo achteruit dat het bedrijf niet genoeg renderend meer was, zodat de werkzaam
heden sindsdien werden gestaakt. 
De beide bedrijven nu lagen aan weerskanten van de Nieuwe Merwede, de een nl. 
aan de Oostkant van het Eiland van Dordrecht (Kop van 't Land), de ander aan de 
overzijde, dus aan de Brabantse kant. De zalmvisserij aan de Noordkant van de rivier 
werd tot 1903 „Nieuwe Merwede" genoemd en veranderde in dat jaar zijn naam in 
„Visscherij Noordwal". De ander behield tot 1907 de naam „Beneden Merwede" 
en veranderde toen zijn naam in „Visscherij Zuidwal". 
Deze visserij lag tot 1907 wat meer stroomafwaarts. Wij 
zullen hen in het vervolg steeds kortweg met Noordwal 
en Zuidwal betitelen. Nog tot het einde van deze laatste 
oorlog bevond zich op het dak van de opzichterswoning 
van de Noordwal een dakversiering, twee ineengestrengelde 
vissen voorstellend. Helaas is deze door de vernielzucht 
der bezetters verloren gegaan. 

Meestal begon men in Januari, soms pas half Februari 
te vissen, 's Winters ving het werk om zes uur aan, in 
het voorjaar soms om vier of drie uur, ja zelfs om twee 
uur 's nachts. In het drukke seizoen werkte men in ploegen. 
Ieder jaar sloot men de visserij op 15 Augustus om de 
zalm niet geheel uit te roeien en een aantal van deze 
dieren kans te geven om te paaien. Na iedere trek met de zegen (320 X 70 meter) 
werden de vangsten aan zalm, elft en steur genoteerd. Het aantal trekken per dag 
beliep nu tussen de 30 en 40. Slechts weinig wisselde dit aantal, alleen storm, ijsgang, 
hoogwaterstand, staking en technische moeilijkheden konden de activiteit in de weg 
staan, zodat het aantal trekken dan wel eens beneden normaal bleef. Tijden, waarin 
niets werd gevangen, hadden geen invloed op het aantal trekken. Geregeld werd 
ook iedere dag genoteerd, bij welke trek vloed of eb werd waargenomen. 

Verschillende vragen deden zich nu voor. Kwam de steur veel voor; hield de steur 
gelijke tred met de achteruitgang van zalm en elft; wanneer verschenen de eerste 
en wanneer de laatste steuren; wanneer kwamen de meeste steuren; kwamen ze bij 
eb of bij vloed de rivier opzwemmen etc. 

Houden wij ons nu allereerst bezig met de eerste vragen: kwam er steur voor en 
zo ja, was er ook enige achteruitgang te bespeuren? Vooreerst blijkt dan, dat er zelden 
steuren werden gevangen. Vergeleken bij enkele duizenden zalmen en elften per 
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Fig. 2. Oude glorie van de 
Noordwal. 
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jaar is een aantal van bijv. 
16 steuren in 1903 aan de 
Noordwal gering te noemen. 
(Zie tabel I). 

Bekijken we nu de jaar
vangsten en vergelijken wij 
deze onderling, dan blijkt dat 
ook de steurvangsten sterk 
daalden. Duidelijker wordt 
deze teruggang nog, als 
wij de vangsten van drie 
jaren telkens optellen. In dit 
geval hebben wij dit alleen 
voor de Noordwal gedaan, 
de Zuidwal vertoont nl. he
laas een hiaat. Na 1920 kan 
men zeggen, dat de steur 
sporadisch voorkomt en tot 
de zeldzaamheden begint te 
behoren. (Zie Grafiek 1). 

Een verdere beschouwing 
van de vangsten doet zien, 
dat het totaal aantal gevangen 
steuren aan de Noordwal 
ongeveer tweemaal zo groot 
is als dat aan de Zuidwal. Of 
dit louter toeval is, durven 
wij niet te zeggen. Een feit 
is het, dat de Merwede aan 
de Dordtse kant (Noordwal) 
dieper is dan aan de Bra
bantse kant (Zuidwal). De 
rivier toch stroomt hier eerst 
westwaarts en maakt dan ter 
plaatse een bocht om even 

later Z.Z.W. zijn loop te vervolgen. De stroomsterkte is hier dus groter. We zullen 
straks ook zien dat de stroom van het water de steur tot trekken brengt. 

Vroeger was de steur eveneens relatief zeldzaam. Zo berichtte het Dordrechts 
Nieuwsblad van 26 November 1948, dat naar de Dordtse Vismarkt in het jaar 1648-
1649 (April-Februari) 8920 zalmen werden aangevoerd tegen 81 steuren. Ook hier
uit zien we, dat, vergeleken met de toestanden in 1900 en 1901, het aantal steuren 
per jaar in die drie eeuwen is achteruitgegaan. 

Jaar 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

I9I9 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

Totaal 

Noord
wal 

23 
8 

0 

16 

11 

4 
6 
10 

4 
6 
7 
16 

16 

5 
7 
6 
3 
14 
11 

7 
7 
2 

2 

0 

2 

I 
3 
1 

1 

3 
0 

201 

Zuid
wal 

0 

21 

14 

— 
12 

4 
6 

4 

10 

5 
1 

4 
2 

4 
0 

2 

I 

O 

2 

3 
— 
— 
— 

—-

— 
— 

95 

Totaal 

23 

29 

14 

16 

23 
8 

12 

10 

8 

6 

17 
21 

17 

9 
9 
10 

3 
16 

12 

7 
9 
5 
2 

0 

2 

3 
1 

1 

3 
0 

296 

Totaal per 
3 jaar 

Noordwal 

3i 

3i 

20 

29 

28 

23 

25 

4 

2 

5 

3 

201 

TABEL 1. Jaarvangsten van steuren aan Noordwal en Zuid
wal op de Nieuwe Merwede 1900—1931. 
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Komen we nu tot de andere vragen dan doen we beter na te gaan, of er ook een 
periodiciteit was in het voorkomen der steur. De steur is nl. een anadrome vis, even
als zalm en elft. Hij leeft in zee en trekt de rivieren op om te paaien. 

Om nu een nader inzicht te krijgen in de getalsterkte van een vis gedurende zijn 
trek behoeven we de cijfers der vangsten in een bepaalde periode er maar op na te 
slaan om te zien wanneer de eerste exemplaren verschijnen, wanneer de top van 
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Grafiek. I. De teruggang van de jaarlijkse steurvangst aan de Noordwal tussen 1900 en 1931. 

de trek wordt bereikt en wanneer de laatste exemplaren een bepaald gebied zijn 
gepasseerd. 

Van een vis als de steur waarvan er jaarlijks maar enkele exemplaren worden 
gevangen, was het zo niet direct mogelijk om een duidelijk verloop in de getalsterkte 
gedurende de trek te krijgen. Om toch een nauwkeurig inzicht te krijgen in de maan
delijkse periodiciteit hebben we de periode 2 Mei—15 Augustus in weken ingedeeld. 
Voorts hebben we de data der vangsten van Noord- en Zuidwal over de periode 
190c—1931 genoteerd en opgeteld, hoeveel exemplaren er wekelijks worden ge-
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vangen in het tijdvak 2 Mei—15 Augustus. Het blijkt nu dat de eerste steuren begin 
Mei (7 Mei 1904, 8 Mei 1930) de rivier optrekken. In de eerste week van Juni neemt 
het aantal betrekkelijk snel toe om zijn hoogtepunt tussen 20 en 27 Juni te bereiken. 

Hierna neemt hun aantal betrekkelijk langzaam af tot uiteindelijk zes en acht exem
plaren in de laatste vangstweken (1—15 Augustus). Het zou natuurlijk interessant 
geweest zijn ook vangsten te verrichten na 15 Augustus. Dat is echter nooit gebeurd 
omdat het dan verboden seizoen is. Wel bleek ons, dat tussen Januari en begin Mei 

nooit een steur werd gesignaleerd. 
Helaas geven de vangstboeken niet 

aan, of er $ of $ exemplaren werden 
gevangen en of de vangsten betrek
king hadden op oude of jonge dieren. 
Zeker zou dit tot de biologie van de 
steur hebben bijgedragen. 

De toenmalige directeur, de heer 
W. de Jong en de opzichter der Vis
serij, de heer P. van Wijk, vertelden 
echter, dat de meeste steuren „kui
ters" waren. Slechts zelden werden 
„hommers" gevangen. „Uitgepaaide" 
steur was nog nooit gevangen. In een 
grafisch overzicht zien we tenslotte de 
vangsten nog eens afgebeeld; hierin 
komt vooral de top in de laatste week 
van Juni goed tot uiting. (Grafiek II). 

Zoals in de aanvang reeds is mee
gedeeld werd ook iedere dag aange
tekend, op welk moment hoogwater 
of laagwater werd waargenomen. Dit 
werd dan aangegeven als tijdvermel
ding bij een bepaalde trek. Aange
zien gewoonlijk ieder halfuur een 

trek werd gedaan, was het dus betrekkelijk nauwkeurig vast te stellen, of een steur 
bij vallend of opkomend water werd gevangen. 

Algemeen was de opvatting bij de vissers, dat steuren vooral bij eb zouden zijn 
gevangen, al „voedselzoekend" op de bodem. Als eb werd nu gerekend de periode 
tussen een half uur na hoogwater en laagwater en als vloed de periode na laagwater 
en een halfuur voor hoogwater. (Zie over eb en vloed op de Merwede: Schönhage, 
H.A., 1940, De Brabantsche Biesbosch en zijn bewoners, p. 49, diss.). De tijden 
tussen een half uur voor en na hoogwater en bij laagwater zijn in onderstaande tabel 
als „stilstaand" genoteerd. 

Het blijkt nu, tabel 3, dat de meeste steuren bij vallend water zijn gevangen, vooral 

Week: 

2— 9 Mei 
9—16 Mei 

16—23 Mei 
23—30 Mei 

30 Mei ) 
—6 Juni S 

6—13] Juni 
13—20 Juni 
20—27 Juni 

27 Juni f 
— 4 Juli S 

4—11 Juli 
11—18 Juli 
18—25 Juli 

25 Juli ^ 
— 1 Aug. ) 

1— 8 Aug. 
8—15 Aug. 

Totaal: 

Noord
wal: 

2 

4 
4 

10 

16 

16 
22 
3i 

24 

23 
14 
13 

13 

4 
5 

2 0 1 

Zuid
wal: 

0 
1 
4 
3 

6 

8 
13 
12 

13 

6 
i r 
6 

7 

2 

3 

95 

Totaal: 

2 

5 
8 

13 

22 

24 
35 
43 

37 

29 
25 
19 

20 

6 
8 

296 

TABEL 2. Gecombineerde wekelijkse vangstcijfers 
(1900—'31). 
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de cijfers van de Zuidwal zijn, wat dit betreft, sprekend. Toch worden ook steuren 
bij vloed gevangen, in de gecombineerde kolom blijkt dit zelfs 30 % te zijn. 

Vooral in de jaren 1900 en 1901 zijn veel steuren gevangen, waarbij helaas niet 
is aangegeven, bij welk tij zij werden aangetroffen. Dit brengt dus met zich mee, 
dat de totaalcijfers van beide visserijen hier lager zijn dan in werkelijkheid. Het aan
tal vangsten bij stilstaand water is echter niet dominant (30 %), zodat we dus niet 

Miandelykse periodiciteit 
Man de 

Steurvangsten 
op de 

Nieuwe Merwede 

(gacornbintertj uit gigevens outrdt jaren lyoQ-'sii 

Aantal 

l . 9 
nei Ais 

16 23 30 6 . AS to tr 1, , n ie 15 
Jum ' juli 

Grafiek II. Het verloop van de steurtrek tussen Mei en Augustus 

is 
Datum 

kunnen spreken van een rust in de paaitrek bij stilstaand water om voedsel te zoeken. 
Thans willen wij nagaan of de steur een voorkeur voor hoog- of laagwaterstanden 

heeft. Als hoogwaterstand werd nu gerekend twee uur voor en twee uur na hoog
water en als laagwater twee uur voor en twee uur na laagwater. De tijden hiertussen 
werden als „indifferent" genoteerd. 

Ook dan weer blijkt, dat de meeste steuren bij laagwaterstand zijn gevangen (53 %), 
terwijl slechts 6 % der vangsten bij normale rivierstand is geschied. Uit beide ta
bellen blijkt dus, dat de steur door de sterke tegenstroom en door de bij eb optre
dende verzoeting tot trekken wordt gebracht. 
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Vloed 
Eb 
Stilstaand 

vloed 
Stilstaand 

eb 

Totaal: 

Noordwal: 

44 (32%) 
56 (40%) 

21 (15%) 

i6 (13%) 

137 (ioo%) 

Zuidwal: 

3 (12%) 

io (40%) 

3 (12%) 

9 (36%) 
25 (ioo%) 

Gecombineerd: 

47 (30%) 
66 (40%) 

24 (15%) 

25 (15%) 

162 (100%) 

TABEL 3. Steurvangsten bij vloed, eb en stilstaand water. 

Vloed 
(hoog) 

Eb 
(laag) 

Indifferent 

Noordwal: 

57 (42%) 

69 (52%) 
7 ( 6%) 

Zuidwal: 

8 (32%) 

15 (60%) 
2 ( 8%) 

Gecombineerd: 

65 (41%) 

84 (53%) 
9 ( 6%) 

TABEL 4. Steurvangsten bij hoogwater, laagwater of normale 
rivierstand. 

Reeds eerder is erop 
gewezen, dat de meeste 
steuren aan de Noord
wal zijn gevangen; dit 
moet dan ook verband 
houden met het feit dat 
hier de grootste stroom
sterkte is. Ook het feit, 
dat de steur bij eb 
vooral wordt aangetrof
fen, houdt hiermede 
verband. De stroom 
tijdens eb immers is 
sterker dan gedurende 
de vloed. Dat boven
dien zo weinig steuren 
bij stilstaand water zijn 
gevangen, wijst er dus 
op, dat de steur wer
kelijk trekkend is en al
lerminst hier zijn paai-
gebied heeft bereikt. 

Natuurlijk hield ons ook de vraag bezig of er wel eens steuren in scholen waren ge
vangen. Sommige vissen trekken soms in grote scholen de rivier op. Uit een vangst 
in 1888, toen men in een trek 4468 elften ophaalde, blijkt b.v. duidelijk, dat men 
met een school vis te doen heeft. Ons cijfermateriaal toonde nu aan, dat er nooit 
groepjes steuren in het net werden aangetroffen. Wel waren er in totaal 29 dagen, 
waarop twee steuren op een dag werden gevangen. Van deze 29 paar steuren (19 %) 
waren er 15 paar aan de Noordwal en 4 paar aan de Zuidwal aangetroffen, terwijl 
de overige tien paar exemplaren waren, waarvan de een aan de Noordwal en de andere 
dezelfde dag aan de Zuidwal werd gevangen. Hierbij moet echter wel de opmerking 
gemaakt worden, dat er soms enkele uren verliepen tussen de vangst van de eerste 
en de tweede steur. Het meest werden dubbele vangsten in de laatste week van 
Juni verricht. Weer is het jammer, dat niet bekend is, of ^ of ? exemplaren 
gevangen werden; we moeten hier dus volstaan met de opmerking: de mogelijkheid 
bestaat, dat sommige steuren op de trek gepaard zijn. 

Zodra een steur, soms wel knapen van 2 3 3 meter, gevangen was, werd er een touw 
door zijn bek gestoken. Het vrije uiteinde kwam dan achter het kieuwdeksel weer 
tevoorschijn, hier werd een knoop ingelegd en zo kon men de steur in het water aan 
een „lijntje houden". Een enkele steur bood soms hierbij wel tegenstand, zo gebeurde 
het eens, dat een fors exemplaar kans zag de lederen kaplaars van een visser met zijn 
geschubde staart open te rijten. 
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Kaviaar heeft alleen maar waarde als het uit levende dieren wordt gesneden. Zo 

werd dan de steur bij het transport naar de visafslag in Kralingen op de rug gelegd 

in een vrachtauto. Tijdens het transport werd er zo nu en dan een „klusje water" 

vanuit een emmer in zijn bek gegoten. Op deze manier hield men het dier zo levend 

mogelijk en zo lang mogelijk levend! 

Tot slot geven wij een korte samenvatting van de resultaten van dit onderzoek: 

SAMENVATTING: 

Uit vangsten van twee zalm visserijen op de Nieuwe Merwede tussen 1900 en 

1932 is gebleken dat: 

1. de steur hier aanvankelijk voorkwam (1900), doch later steeds zeldzamer is ge

worden (1931)5 

2. vooral na I920«een scherpe daling is gekomen in het aantal jaarlijks gevangen 

steuren, 

3. de eerste steuren in de eerste week van Mei verschijnen, de top van de trek in 

de laatste week van Juni valt en dat op 15 Augustus (sluiting der visserij) de trek 

nog niet geheel is afgelopen, 

4. in snelstromend diep water meer steur is gevangen dan in ondieper water, waarin 

de stroom minder sterk is, 

5. er meer steur bij vallend dan bij opkomend water voorkomt, 

6. er bij stilstaand water weinig steur is gevangen, de steur trekt dus, 

7. de mogelijkheid bestaat, dat steuren reeds gepaard op trek worden waargenomen. 

Dordrecht, Mei 1949. C. J. VERHEY, 

biol. drs. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDELINGEN 
Penilia avirostris Dana (Crustacea Cladocera) in het kustgebied van Nederland. In 

„Nature" van 6 Augustus 1949 (vol. 164 no. 4162, blz. 238/239) verscheen een artikel van J. G. 
Cattley en J. P. Harding, getiteld „Penilia, a Cladoceran normally found off tropical and sub
tropical coasts, recorded in North Sea plankton". Het tot de Cladoceren behorende plankton
organisme Penilia avirostris Dana werd op 4 October 1947 in vrij groot aantal (225 exemplaren 
per kubieke meter) verzameld op 52022' N , O402o' E, en op 19 November 1947 in gering aantal 
(7.5 exemplaren per kubieke meter) op 520o9' N , 03"39' E. Op 27 Juli 1948 trachtte men het dier 
nogmaals op de eerstvermelde vindplaats te verzamelen, het kwam hier echter toen niet voor. 
De eerstvermelde vindplaats ligt dicht bij de Nederlandse kust, ver binnen het gebied begrensd 
door de lijn welke de verbinding vormt tussen de Nederlandse lichtschepen (zie H. Boschma, 
1927, Fauna van Nederland, aflevering I, Inleiding, kaartje op blz. XI), de andere vindplaats 
ligt ten westen van deze lijn. De bovengenoemde auteurs wijzer er reeds op dat het zeer onwaar
schijnlijk is dat de soort in de Noordzee zal kunnen blijven leven. Aangezien echter het dier binnen 
het Nederlandse faunagebied is geconstateerd is het wenselijk dit gegeven ook in de Nederlandse 
literatuur vast te leggen. 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. H. BOSCHMA. 
Muggen en Vleermuizen. In één der vorige nummers van „De Levende Natuur" vroeg 

een der redacteuren: ,,Wat doet gij met Uw waarnemingen"? Het was een aansporing om dat
gene, wat men zo al opmerkt, niet voor zichzelf en enkele kennissen te houden, maar dat in dit 
tijdschrift bekend te maken. Daarom zal ik er uit mijn vrij grote voorraad van waarnemingen eens 
enkele mededelen. 

We zaten op een zeer zachte avond in de nazomer in de tuin en zagen tegen de schemering 
de kraaien uit de Haarlemmermeer en het verdere polderland terugvliegen naar de bossen van 
de duinstreek. De vroegere tuinarchitecten hebben bij de aanleg van de grote buitenplaatsen, 


