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Voor het beheer van visbestanden 
ten behoeve van beroepsvisserij 
en sportvisserij of als onderdeel 
van het beheer van het gehele 
aquatische ecosysteem (natuur
en waterkwaliteitsbeheer) is basa
le kennis over de omvang en sa
menstelling van de visstand nood
zakelijk. Vanouds is de jaarlijkse 
vangst van de beroepsbinnenvis-
sers een goed middel om ontwik
kelingen in de visstand te volgen. 
Ook de vangsten van sportvissers 
zijn daarvoor te gebruiken. 
Visserij-onafhankelijke waarne
mingen op basis van bemonste
ringen door een vaste onder
zoeksploeg met een eigen vistuig 
zijn echter een noodzakelijke aan
vulling op de vangstgegevens van 
beroepsvissers en sportvissers. Het 
is een kwestie van efficiënte orga
nisatie, onderlinge afstemming 
en een meer actieve rol van de 
overheid om deze registratiesyste
men tot een bruikbaar netwerk 
samen te voegen. 

Een visstand is opgebouwd uit bestan
den van afzonderlijke soorten en het be
stand per soort is opgebouwd uit een 
aantal jaarklasses. Ieder jaar voegt zich 
na de paaitijd een nieuwe jaarklasse bij 
het bestand. De omvang van de jaarklas
ses verschilt sterk van jaar tot jaar (jaar-
klassterkte). De groeisnelheid van de 
jonge vis, die voornamelijk zoöplankton 
eet, is hoog. Zo ook de sterftesnelheid, 
vooral als gevolg van het gegeten worden 
door roofvis en door voedselbeperking. 
De groeisnelheid van de oudere vis is af
hankelijk van het voedselaanbod in het 
milieu. De sterftesnelheid neemt gelei
delijk af naarmate de vis groter wordt. 
Veranderingen in de omvang en de sa
menstelling van de visstand worden dus 
van nature bepaald door de jaarklas-
sterktc, de groeisnelheid (voedsel) en de 
sterftesnelheid (o.a. roofdruk). Beroeps
vissers en sportvissers verhogen met hun 
visserij de sterftesnelheid van de oudere 
vissen, maar kunnen daarmee indirect 
ook de groeisnelheid bevorderen: min
der vis betekent minder voedselconcur-
rentie en daarmee een betere groei. 

Veranderingen in de visstand zijn 
moeilijker vast te stellen dan veranderin
gen in de vegetatie van bv. een naald
bos. Men zal de vis moeten vangen (bij 
voorkeur aselectief) om zich een beeld te 
kunnen vormen van de visstand. Door
dat de meeste vissen een onregelmatig 
verspreidingspatroon hebben, dat bo
vendien in de loop van een seizoen kan 

Bemonstering met behulp van een zegen. 
Seine netting. 

veranderen, is een groot aantal monsters 
nodig om een representatief beeld te 
verkrijgen. Het bemonsteren van de 
visstand is een arbeidsintensieve en kost
bare aangelegenheid. Er zijn dus vol
doende redenen om te zoeken naar een 
efficiënte organisatie en naar een maat 
voor de omvang of de structuur van de 
visstand die, gegeven de informatiebe
hoefte van de beheerders, kan voldoen 
bij het beheer van het binnenwater. 

Door beheersmaatregelen als het 
uitzetten van vis (Snoek (Esox luciusj), 
het uitdunnen van een te dicht bestand 
(Brasem (Abramis brama)) of het ver
minderen van de visserijdruk (Snoek
baars (Stizostedion lucioperca)) heeft de 
beheerder invloed op de omvang en de 
samenstelling van de visstand. De na
tuurbeheerders kunnen daarbij een sa
menstelling van de visstand nastreven 
die het best past bij een bepaald waterty
pe volgens de ecologische normstellin
gen voor oppervlaktewateren (Indicatief 
Meerjaren Programma Water 1985-
1989). ledere visstand- en waterkwali
teitsbeheerder zal voor het opstellen van 
een beheersplan of voor het evalueren 
van de effectiviteit van de genomen be
heersmaatregelen de visstand moeten in
ventariseren en volgen. 
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Het beheer van de visstand in de 
meeste Nederlandse binnenwateren, 
met uitzondering van het IJsselmeer, is 
in handen van organisaties van beroeps
vissers en sportvissers. Deze zijn als 
eersten geïnteresseerd in efficiënte mo-
nitoringsystemen voor de visstand. Met 
name de sportvissers proberen zelf door 
vangstregistratie te achterhalen hoe hun 
visstand ervoor staat en welk effect 
hun beheersmaatregelen (uitdunning, 
vangstbeperking, uitzettingen) hebben 
op soorten als Brasem, Snoekbaars en 
Snoek. Natuurbeheerders en waterkwali
teitsbeheerders hebben het in dit op
zicht moeilijker. Zij zijn aangewezen op 
de vangstregistratie van beroeps- en 
sportvissers of op visserij-onafhankelijke 
waarnemingen door onderzoeksinstitu
ten of adviesbureaus. De belangstelling 
voor de gevolgen van waterverontreini
ging, met name eutrofiëring, voor de sa
menstelling van visgemeenschappen is 
sterk toegenomen (Lammens, 1986). Zo 
ook de belangstelling voor de mogelijk
heid om de gevolgen van de eutrofiëring 
te verminderen door manipulatie van de 
visstand in de vorm van actief biologisch 
beheer (Hosper, 1989). Dit maakt dat 

ook bij waterkwaliteitsbeheerders inte
resse bestaat voor efficiënte monitoring-
systemen van de visstand. 

Het bestand van een vissoort kan 
dus veranderen doordat het aantal ge
boorten (recrutering) zich wijzigt, de 
sterftesnelheid toe- of afneemt of door
dat de groeisnelheid verandert. Mense
lijke activiteiten kunnen op al deze pro
cessen invloed uitoefenen. De aanleg 
van de Haringvlietsluizen verhinderde 
de optrek van riviervis en daarmee de 
voortplanting en de produktie van jon
gen. Het verwijderen van waterplanten 
maakt jonge Snoek kwetsbaarder voor 
kannibalisme door oudere Snoek. De 
zware bevissing van het bestand aan 
Snoekbaars in het IJsselmeer kan indirect 
de voedselconcurrentie verminderen en 
daarmee voor een betere groei van de 
Snoekbaars zorgen. 

Een groot deel van het Nederland
se binnenwater, dat nu ca 350.000 ha 
beslaat, is in de laatste 60 jaar ontstaan 
via afsluiting van de zee (IJsselmeer, 
Lauwersmeer, Deltagebied). Bij de ver
anderingen in het Deltagebied ten ge
volge van de waterstaatkundige werken 
heeft men op vier manieren ook de ver

anderingen in de visstand kunnen vol
gen: via bemonsteringen met eigen 
vangtuig door het Delta Instituut voor 
Hydrobiologisch Onderzoek (DIHO) te 
Yerseke (Doornbos, 1982), via hen
gelsportvangsten (fig. 1) (Steinmetz & 
Slothouwer, 1979), via de vangsten van 
beroepsvissers en door een uitvoerige be
monstering van de visstand doot een ad
viesbureau. In de 80-er jaren werden in 
opdracht van Rijkswaterstaat de verande
ringen in de visfauna van de Grevelin-
gen en de Oosterschelde gevolgd, onder 
meer aan de hand van vangstregistratie 
door een aantal daarvoor geïnstrueerde 
beroepsvissers. Deze vissers werd ge
vraagd hun vangsten bij te houden op 
speciaal daarvoor ontworpen formulie
ren (fig. 2). In 1989 en 1990 werd in op
dracht van Rijkswaterstaat de ontwikke
ling van de visstand in het Volkerak-
Zoommeer gevolgd. Nadat dit meer in 
1987 is afgesloten, verzoet het water 
door het instromen van water uit het 
Hollands Diep. Door een adviesbureau 
is de intrek van vis(larven) door de Vol-
keraksluizen bemonsterd en werd een 
grootschalige visstandbemonstering op 
het meer uitgevoerd. 

Een typische vangst uit 
het Nederlandse bin
nenwater: veel Brasem. 
A representative catch 
from Dutch inland wa
ters with much Bream. 
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Fig. 1. Vangsten aan Schol en Bot door 
sportvissers uit het Grevelingenmeer in de 
jaren na afsluiting (1971). De vangsten zijn 
afkomstig van geënquêteerde sportvissers 
die in de periode november-april vanaf de 
oever en uit boten visten (Naar Steinmetz 
& Slothouwer, 1979). 
Catches of Plaice and Dab by recreational 
fishermen in number per hour from Lake 
Grevelingen after the closure of the dam in 
1971. Catches were made at the lake shore 
and from boats in the period November -
April (After Steinmetz & Slothouwer, 
1979). 
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Bij voorkeur vŝ il men de verande
ringen in de visstand niet alleen kunnen 
volgen, monitoren, maar ze ook in ver
band brengen met natuurlijke oorzaken 
(temperatuur, stroming), voedselwebre-
laties of met menselijk handelen. Als bij 
ieder onderzoek moet men van tevoren 
weten op welke vragen antwoord moet 
worden gegeven en welke bewerkingen 
de gegevens moeten ondergaan, alvorens 
men kiest voor een monitoringsysteem 
van de visstand. Zo eenvoudig is het ech
ter meestal niet. Vaak moet men zich te
vreden stellen met het praktisch haalba
re, gegeven de beschikbare mankracht, 
tijd en geld. In deze bijdrage willen we 
laten zien dat met een goede organisatie 
de bestaande registratiesystemen verder 
ontwikkeld kunnen worden tot een 
bruikbaar en gestandaardiseerd meetnet 
voor de visstand. 

Beroeps visserij 
Een klassiek voorbeeld van het monito
ren van de visstand via de aanvoer van de 
beroepsvisserij is die ten tijde van de vor
ming van het IJsselmcer door de aanleg 
van de Afsluitdijk (fig. 3) (Havinga, 
1954). Het gaf een idee van de snelheid 
waarmee veranderingen in soortsamen
stelling plaatsvonden. Binnen zeven jaar 
na afsluiting (1939) werd een oogst aan 
Snoekbaars behaald, die sindsdien al
leen in 1949 nog een keer is overtroffen, 
toen 3087 ton Snoekbaars werd geoogst. 
Daarna heeft overbevissing voor een ge
middeld lage aanvoer gezorgd. Als bij 
alle visserijstatistiek moet men zich er 
wel van bewust zijn dat de vissers reage
ren op de teruggang in de visstand door 
meer re vissen en door hun vismethoden 
te verbeteren. De visserij-inspanning per 
vissoort en vistuig is dus geen constante 
factor. Het is daarom beter de vangst te 
betrekken op de inspanning die ervoor 
geleverd moet worden. De jaarlijkse 
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Fig. 2. Formulier voor vangstregistratie 
door beroepsvissers van de Oosterschelde 
(Meijer, 1986). 

Form for recording catches by professional 
fishermen from the Oosterschelde (Meijer, 
1986). 
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vangst aan Snoekbaars per uitgezette 
hoeveelheid netwerk is een betere maar 
om de veranderingen in de visstand te 
volgen dan simpel de totale vangst. 

Bijna 60 jaar later zijn we nog niet 
toe aan een volledig registratiesysteem 
voor de visstand in het IJsselmeer. De 
vissers hebben geen veilplicht en de 
overheid is zich pas de laatste jaren be
wust geworden van de noodzaak niet al
leen het totaal aantal vissers, maar ook 
de hoeveelheid netwerk die zij inzetten 

bij te houden. De vissers proberen nu 
zelf de overbevissing terug te dringen en 
een aantal van hen werkt mee aan de re
constructie van de ontwikkeling in de 
visserij-inspanning over de afgelopen ja
ren. Op deze wijze kan men de verande
ringen in de bestanden van commercieel 
belangrijke vissoorten als Aal (Anguilla 
anguilla), Snoekbaars en Baars (Perca 
fluviatilis) volgen en deze informatie ge
bruiken bij een planmatig beheer (Dek
ker, 1990). Tevens kan men het bestand 

Bemonstering met behulp van een elek
trisch visapparaat. 
Electric fishing. 

van de voor de vogelstand belangrijke 
prooivis Spiering (Osmerus eperlanus) 
volgen om dit mee te wegen bij een inte
graal beheer van het ecosysteem IJssel
meer. 

In zijn algemeenheid geldt dat 
door de omvang van de vangst en daar
mee van het monster, dat de beroepsvis
ser dagelijks van de visstand neemt, die 
beroepsvisser veel kan vertellen over de 
veranderingen in de visstand. Zeker in 
de kleinere wateren buiten het IJssel
meer met één of enkele beroepsvissers 
per water, zouden deze 1" roepsvissers 
gestimuleerd en gesteur loeten wor
den bij het meerjarig bijhouden van hun 
vangsten per vissoort en vistuig. Veel van 
deze vissers hebben in het verleden uit 
interesse, soms gecombineerd met hun 
bedrijfsadministratie, en op eigen wijze 
deze gegevens bijgehouden. Wil dit 
soort informatie echter toegankelijk wor
den voor visstand-, natuur- en waterkwa
liteitsbeheerders dan zou een helpende 
hand geboden moeten worden bij de op
slag en verwerking van de gegevens (Van 
Densen, 1987). Daarmee wordt de be
roepsvisser partner in een meetnet. 

Sportvisserij 
Registratie van hengelvangsten heeft 
zich in Engeland op een aantal plaatsen 
ontwikkeld als een bruikbare methode 
om veranderingen in de visstand bij te 
houden en het gevoerde beheer te evalu
eren. Daar ontbreekt een beroepsbin
nenvisserij , maar de sportvisserij in rivie
ren en kanalen is populair (Cowx, 1990). 
In Nederland stimuleert de Nederlandse 
Vereniging van Sportvissersfederaties 
(NWS) deze vangsttegistratie door haar 
leden te voorzien van voorbeelden en in
structiemateriaal. De Organisatie ter 
Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) 
organiseert cursussen 'Herkenning van 
vissoorten', omdat ook de ervaren sport-
of beroepsvisser niet altijd in staat is 
zeldzame en/of nauw verwante vissoor
ten goed te determineren. 

Voor een meerjarig monitoring-
programma van de visstand via hengel
vangsten is men aangewezen op een se
lecte groep meer frequent en beter vis
sende leden. Hun vangsten per uur hen
gelen, rekening houdend met de tijd 
van het jaar, kunnen als indicatie voor 
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Fig. 3. Jaarlijkse vangst aan Bot en 
Snoekbaars door de beroepsvisserij uit het 
IJsselmeer na afsluiting in 1932 (Naar Ha-
vinga, 1954). 
Annual yield of Dab and Pikeperch in tons 
by the professional fishery in Lake IJssel 
after the closure of the dam in 1932 (After 
Havinga, 1954). 
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Fig. 4. Voorbeeld van een biologisch rap
port als opgesteld door sportvissers 
( N W S , 1989). 
Example of a biological report as made by 
recreational fishermen ( N W S , 1989). 

ontwikkelingen in de visstand worden 
gebruikt. Ook hier is het van belang dat 
voor de betrokkenheid van de hengelaar 
en daarmee voor het onderhoud van het 
registratiesysteem de verwerkte gegevens 
snel naar de hengelaar worden terugge
voerd. De NWS moedigt ook haar le
den aan om de ontwikkeling van water
planten en het zuurstofgehalte van het 
water bij te houden (fig. 4). Dit maakt 
het voor de sportvissers mogelijk zelf ver
anderingen in de visstand te kunnen in
terpreteren tegen de achtergrond van 
veranderingen in het gehele ecosysteem. 
Er zijn actieve kernen bij regionale fede
raties van hengelsportverenigingen die 
hun eigen laboratorium voor het volgen 
van de waterkwaliteit hebben opgezet. 
Deze activiteiten moeten worden 
gesteund met deskundige adviezen hoe 
hun inspanningen ook op de langere ter
mijn onderhouden en efficiënt gebruikt 
kunnen worden. 

Visserij -onafhankelijke 
waarnemingen 
Al in het begin van de 60-er jaren heeft 
het Ministerie van Landbouw en Visserij, 
afdeling Sport- en Beroepsbinnenvisse
rij, een zogenaamde operationele groep 
opgericht. Deze groep van ca 8 personen 
met standplaats Utrecht had tot taak vis-
bemonsteringcn uit te voeren in grote 
wateren als het IJsselmeer, Haringvliet, 
Hollands Diep, de Friese Meren, de Vc-
luwe Randmeren, de Grevelingen enz. 
om het beheer in deze wateren te kun
nen ondersteunen. Deze bemonsterin
gen werden uitgevoerd met een trawl en 
een aantal kieuwnetten in een vaste pe-
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:he length of the indivi-
dual fish. 

riode van het jaar, meestal het najaar. 
Naast het registreren van de vangst in 
gewicht per soort werd de vis ook geme
ten en werden van een aantal vissen 
schubben getrokken om de groei te kun
nen bepalen. De groei werd gebruikt als 
belangrijkste indicator voor de voedselsi
tuatie van de vis. De waarnemingen van 
de operationele groep hebben tijdreek
sen opgeleverd die een beeld geven van 
de belangrijkste veranderingen in de 
struktuur van de visbestanden (Wiege-
rinck & Heesen, 1988; Backx, 1989). 

Sinds de afsluiting van de Veluwe 
Randmeren door de aanleg van de Flevo-
polders heeft de operationele groep hier 
waarnemingen verricht. Die hebben la
ten zien dat Snoek als vis van helder, ve-
getatierijk water aan het eind van de ja
ren 60 nog in de vangsten voorkwam. Na 
1969 was dat niet meer het geval als ge
volg van de toenemende eutrofiëring, 
waardoor eveneens de waterplanten af
namen. Sindsdien is de Brasem de domi
nante soort in de Veluwe Randmeren ge
worden. De groei van deze soort is echter 
steeds trager geworden, waarschijnlijk 
als gevolg van toenemende voedselcon-
currentie om bodemvoedsel en zoö
plankton (Backx, 1989). Sterk verbra-
semde wateren kenmerken zich door een 
hoge dichtheid aan traaggroeiende bra
sems. De groeisnelheid van de Brasem in 
de grotere Nederlandse binnenwateren 
is een maat voor de aanwezigheid van 
bodemvoedsel, vaak in de vorm van chi-
ronomiden, en van grotere zoöplankton-

soorten als Daphnia longispina. Laatst 
genoemde soort is een geprefereerd type 
voedsel voor alle soorten planktivore vis, 
die daarvan dan ook nog eens de groot
ste exemplaren wegeet. Meer planktivore 
vis, zoals Brasem, betekent dat er een 
kleiner formaat Daphnia longispina 
overblijft. Deze mechanismen verklaren 
de samenhang tussen traaggroeiende 
Brasem in een slechte conditie en een ge
middeld klein formaat zoöplankton. Bij 
het proces van verbraseming worden de 
groeimogelijkheden voor andere vissoor
ten als Blankvoorn (Rutilus rutilus) en 
Aal minder, neemt de abundantie van 
algen toe en gaan de bestanden van ho
gere waterplanten achteruit. 

Onderzoek naar de effecten van 
verzuring en eutrofiëring op de soortsa
menstelling van een groot aantal kleine 
(0,1 tot 62,5 ha) zwak-gebufferde wate
ren is recent door de KUN uitgevoerd 
(Leuven & Oyen, 1987). Referenties naar 
vroegere waarnemingen waren voorna
melijk gebaseerd op bemonsteringen 
van andere onderzoeksinstellingen. Bij 
het onderzoek kon alleen gebruik ge
maakt worden van indicaties als het al 
dan niet aanwezig zijn van de vissoorten 
en van een ruwe maat voor relatieve 
abundantie. De bemonsteringen waren 
te kort en de efficiëntie van het vistuig 
varieerde te zeer om meer dan deze indi
caties te kunnen gebruiken. Uit het on
derzoek bleek dat in 65% van de be
monsterde wateren soorten of soms zelfs 
gehele soortgroepen waren verdwenen. 

Het onderhouden van een continu waar
nemingssysteem bij dit type kleinere wa
teren is duur; men is geheel afhankelijk 
van visserij-onafhankelijke waarnemin
gen. 

Bij de inname van koelwater door 
electriciteitscentrales wordt vooral jonge 
vis ingezogen. De hoeveelheid en sa
menstelling van de vis, die op de zeven 
van de Bergumermeercentrale achter
blijft, geven aanwijzingen over de sa
menstelling van de visstand in het Ber-
gumermeer (Van Densen & Hadde-
ringh, 1982). Voor het bepalen van het 
effect van de centrale op de visstand is 
een visserij-onafhankelijk monitoring-
programma nodig. 

Optimalisering van waarnemings
systemen 
Bij het gebruik van vissen als bioindica-
toren voor chemische verontreiniging is 
het zeker niet altijd nodig om zelf be
monsteringen uit te voeren. De Brasem 
is een goede bioindicator, waarbij routi
nematig eenvoudige waarnemingen 
kunnen worden gedaan aan gedefor
meerde vinnen, vergroeiingen (mops-
neuzen) en het relatieve levergewicht 
(Slooff & De Zwart, 1984). De vissen 
kunnen betrokken worden van beroeps
vissers en sportvissers en de genoemde 
uiterlijke kenmerken kunnen bij een 
vangstregistratie door vissers worden 
meegenomen. 

Een traditionele maar tijdrovende 
manier om de groei van de Brasem te ka-
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Fig. 5. Lengte van 6-jarige Brasem (L6) als 
functie van de lengte van vrouwelijke Bra
sem (cm) bij 50% geslachtsrijpheid (LM) 
voor verschillende wateren in Nederland: 
L6 = 0,821 LM + 5,1 (r = 0,940). 1 = 
Loosdrechtse Plassen (1985); 2 = Tjeuke-
meer (1979); 3 =Tjeukenneer (1980); 4 = 
Tjeukemeer (1983); 5 = Beulakerwijde 
(1983); 6 = IJsselmeer (1965); 7 = IJssel-
meer (1988); 8 = Rotte (1966-1967) (Bak
ker, 1989). 
Total length (cm) of Bream after six sum-
mers (L6) plotted against the length at 50 
% maturity of female Bream (LM) based 
on observations in Dutch inland waters: L6 
= 0,821 LM + 5,1 (r = 0,940). 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

totaallengte bij 50% geslachtsrijp (cm) 
lenght at 50% maturity 

Fig. 6. Verband tussen de predator-prooi 
ratio in de visstand en de gemiddelde leng
te van het zoöplankton (mm) voor verschil
lende meren in de staat New York, VS 
(Mills et al., 1987). 
Relationship between the ratio between 
predatory fish and panfish and the mean si-
ze of zooplankton (mm) in a number of la-
kes of the state of New York (USA) (Mills 
et al., 1987). 
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rakteriseren is via het lezen van schub
ben, vinstralen of kieuwdeksels. Uit een 
vergelijkend onderzoek van brasempo
pulaties met uiteenlopende groeisnelhe-
den bleek een duidelijk verband tussen 
groeisnelheid en de lengte waarbij 50% 
van de vrouwelijke brasem geslachtsrijp 
is (fig. 5) (Bakker, 1989). Dit verband 
kan worden gebruikt bij het indirect 
vaststellen van de groeisnelheid. De bra
sems kunnen worden betrokken van een 
beroepsvisser. De lengte range die moet 
worden onderzocht is ruwweg af te lei
den uit het formaat van de grootste bra
sems in de vangst. Het is voldoende om 
ca 100 brasems, die door beroepsvissers 
snel zijn te bemonsteren, te onderzoe
ken op sexe en geslachtsrijpheid. Een 
dergelijk onderzoek kost, inclusief voor
bereiding en uitwerking, 2 uur. 

Een ecologisch betekenisvolle aan
vulling op een bemonsteringsprogram
ma voor de visstand is een karakterise
ring van het zoöplanktonbestand. Dit 
kan bijvoorbeeld via het doormeten van 
een monster van 100 individuen van 
geprefereerde zoöplanktonsoorten als 
Daphnia longispina en Bosmina corego-
ni. Gemiddelde groottes van Daphnia's 

groter dan 0,9 mm en Bosmina coregoni 
groter dan 0,4 mm in september, aan 
het eind van het groeiseizoen, wijzen in 
de meeste Nederlandse wateren op een 
geringe predatiedruk van planktivore 
vis. De analyse van het zoöplankton-
monster kost ca 2 uur en is na een goede 
instructie met betrekking tot de soort
herkenning door een kerngroep van een 
hengelsportfederatie uit te voeren. Het 
functioneel betrekken van zoöplankton 
in een bemonsteringsprogramma voor 
visbestanden is mogelijk geworden door 
de verbeterde kennis over de effecten 
van visbestanden op zoöplanktonpopu-
laties. In de Verenigde Staten wordt de 
gemiddelde lengte van het zoöplankton, 
met name van Daphnia-soorten, gepro
pageerd als een eenvoudige indicator bij 
routine bepalingen voor het visstandbe-
heer (Mills et al., 1987). Zo is bij veel 
roofvis weinig planktivore prooivis aan
wezig en daarmee is de predatiedruk op 
de grotere zoöplanktonsoorten minder 
(fig. 6). 

Beleid 
De operationele groep is eind 1988 ter 
ziele gegaan als gevolg van reorganisaties 

bij het toenmalige Ministerie van Land
bouw en Visserij. Er waren ook onvol
doende beleidsdoelstellingen voor het 
werk van deze operationele groep. Het 
Rijksinsitituut voor Visserij-onderzoek 
(RIVO) heeft met een geringe personele 
versterking een deel van deze taak over
genomen. Meerjarige registratie van het 
gehele IJsselmeer, de Friese Meren, de 
Veluwe Randmeren, de Grevelingen 
enz. via visserij-onafhankelijke waarne
mingen is echter beëindigd. Dit is een 
ongelukkige ontwikkeling, doordat op 
basis van recent aquatisch ecologisch on
derzoek deze bemonsteringen efficiënter 
en ecologisch meer betekenisvol kunnen 
worden. 

Hetzelfde geldt voor het bijhou
den van ontwikkelingen in de visstand in 
het Deltagebied. Na een periode waarin 
deze ontwikkelingen werden bijgehou
den door visecologen verbonden aan het 
DIHO (Doornbos, 1982) is daar in de 
loop van de jaren 80 door het ontbreken 
van subsidies een eind aan gekomen. Op 
basis van bemonsteringen door het Lim-
nologisch Instituut (LI) in de periode 
1974-1985 konden De Nie & Lammens 
(1988) de veranderingen in de visstand 
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in het Tjeukemeer (Friesland) volgen en 
vergelijken met een soorteplijst die eind 
jaren 60 was opgesteld en die vooral was 
gebaseerd op vangsten van beroepsvis
sers. Door reorganisatie zal het voor het 
LI moeilijker zijn om zonder extra fond
sen, de veranderingen in de vissrand in 
de Friese Meren te kunnen blijven vol
gen. Bij elkaar beslaan deze meren zo'n 
16.000 ha binnenwater. 

Hopelijk wordt bij het denken 
over integraal waterbeheer het belang 
van gestandaardiseerde ononderbroken 
tijdreeksen voldoende onderkend om de 
ontstane lacunes weer op te vullen. 
Wanneer er gedacht wordt aan het her
stel of het verbeteren van het monito-
ringprogramma voor de visbestanden 
zou er een centraal overleg in het leven 
geroepen moeten worden om de infor-
marie uit de vangsten van beroepsvissers, 
sportvissers en uit de visserij-onafhanke
lijke waarnemingen te bundelen en op 
te slaan in een toegankelijke databank. 
Daarbij gaat het vooral om snel inrerpre-
teren en publiceren van gegevens die al 
verzameld worden of die met een kleine 
extra inspanning zijn te verkrijgen. 
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Siimmary 
Mitnitoring of fish stocks in Dutch inland 
w.iters. 
.Miinitoring of fish populations in Dutch in-
l.iiid waters is executed (1) on the basis of the 
annual yield of professional fishermen, (2) by 
regular catch records of a selected group of 
recreational fishermen and (3) by fishery-
independent observations of a survey team. 
Recent aquatic ecological research directs to 
additional observations on zooplankton to be 
done by a survey team, which with a little 
more effort can give meaningful indications 
for the state of the ecosystem. The national 
authoriries have a responsibility in suppor-
ting the existing recording systems and tu-
ning the different sources of Information in 
order to create a monitoring systcm for the 
fish stocks in Dutch inland waters. 
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