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S J .  de Groot 
In het kader van het nationale onderzoeksprogramma 'Ecologisch Her- 
stel van Rijn' (EHR) werd een literatuurverkenning, aangevuld met ar- 
chiefonderzoek, uitgevoerd om een beeld te krijgen van de herstelkan- 
sen van een aantal naar zee trekkende (anadrome) riviertrekvissen. In 
deze bijdrage de Steur (Ac2penser sturio). 

Voorkomen 
Het geslacht Acipenser heeft acht verte- 
genwoordigers in Europa waarvan één 
soort, de Steur, Acipenser stario (foto 1) 
in het Nederlandse zoete water voor- 
kwam en nu nog een enkele maal in het 
Nederlandse kustwater wordt gevangen 
(Nijssen & de Groot, 1987; Holcik, 
1989). De Steur is een soort met een 
Europees-Westaziatische verspreiding. 
In zee komt hij voor in de Noordoostelij- 
ke Atlantische Oceaan, speciaal Noord- 
en Oostzee, het noordelijke deel van de 
Middellandse Zee en in de Zwarte Zee. 
De Steur kwam in alle grote Europese ri- 
vieren voor (Holcik et al., 1989). Wat de 
omgeving van Nederland betreft kwa- 
men steuren voor in de zuidelijke 
Noordzee en in het Kanaal. De Steur 
kwam in dit gebied voor in de Eider, El- 
be (en de zijrivieren Havel, Saale, Mol- 
dau), Weser (tot Lunen), Moezel (tot 
Toul), Sauer, Saar, Nahe, Main (tot 
Wurzburg en Schweinfurt), Neckar (tot 
Heilbronn), Maas (tot Luik), Schelde, 
Thames, Trent, Severn, Seine (tot Parijs) 
en Marne. 

Uit alle beschikbare informatie 

blijkt dat de Steur gedurende zijn ver- 
blijf in zee zich in de kustzone bevindt, 
in estuaria en bij voorkeur op modder- 
achtige bodem. Jonge dieren (tot 1 me- 
ter) komen tot 100 km van de rivier- 
mond voor. Zij verblijven op een diiPte 
tussen de 20-25 meter. In de Adriatische 
zee trekken de dieren verder weg van de 
riviermonden, en wel tot 100-200 km. 
Het voorkomen op modderachtige 
grond en het leven in het zoete water 
van euuofere rivieren doet vermoeden 
dat de Steur lage zuurstofgehalten rede- 
lijk kan doorstaan. 

Trek 
Meestal is de Steur een anadrome vis- 
soort, waarvan de geslachtsrijpe dieren 
in het voorjaar de zee verlaten en het 
zoete water binnenzwemmen om te 
paaien. Een uitzondering vormen de 
steuren van het Ladogameer (Rusland) 
die altijd in het zoete water blijven 
("Land Locked"). 

Naar binnen trekkende Steur is 
waargenomen van januari tot oktober. 
De meeste steuren trekken in april en 

Foto 1. Steur (Acipenser sturiol. 
Sturgeon (Acipenser sturiol (after Day, 
1880). 

mei binnen. Verhey (1949, 1963) ver- 
meldt dat de meeste steuren eind juni 
begin juli de Merwede opzwommen, 
maar dat steurtrek werd waargenomen 
van mei tot augustus. Een drietal eigen 
waarnemingen van steuren in de Noord- 
zee betreffen ongeveer 1 meter lange 
exemphren, levend aangevoerd te IJ- 
muiden in 1968 en 1969 in de maanden 
april en mei en een aangespoeld vers 
exemplaar (lengte 2,25 m) op het strand 
van Vlieland (1958) in september. Deze 
waarnemingen zijn in overeenstemming 
met de historische gegevens door Kinzel- 
bach (1987) verzameld over de steur- 
vangsten in de Rijn. Hij vond dat 85% 
van de steuren, bovenstrooms van BOM, 
gevangen werd tussen mei en juli. Maar 
ook dat optrekkende steuren in de Rijn 
werden gevangen tussen augustus en ok- 
tober. 

Steuren trokken via de hoofd- 
stroom van de rivier op diepten van 2-8 
meter en bij watertemperaturen van 12- 
l7,5 "C (Spillmann, l96 1 ; Holcik et al., 
1989). Stroomsterkten van 1,4-2,2 m.svl 
waren geen beletsel de river op te zwem- 
men. Zij kunnen zelfs net als zalmen 
(SaZmo s&) goed springen (Mohr, 
1952). De afstanden die opgezwommen 
werden waren vermoedelijk afhankelijk 
van de populatiedichtheid. Voor de Rijn 
zijn 850 km (Rheinfelden) en 837 km 
(Main bij Schweinfurt) opgegeven (Kin- 
zelbach, 1987). De uitgepaaide dieren 
verlieten direct weer de rivier. De uittrek 
van de jonge steuren vond plaats na 2-4 
jaar en zij wogen dan 0,4-0,3 kg (citaat 
in Holcik at al., 1989). 

Het is aannemelijk dat de steuren 
van de Rijn zich eender gedroegen als de 
andere steuren in Europa, d.w.z. dat zij 
hun verblijfsgebied 100-200 m vanaf de 
riviermonding in zee bereikten. Hun 
voorkeur zal een modderbodem geweest 
zijn; derhalve kwamen de Duitse Bocht 
en de slibgebieclen NW van de Wadden- 
eilanden in aanmerking. De waarne- 
ming van een aangespoeld exemplaar 
van ca. 2,25 m in september 1958 op het 
strand van Vlieland zou in deze richting 
kunnen wijzen, net als de vangst van 
steuren in de voormalige Zuiderzee. 
Ook nabij Helgoland werden in de vijfti- 
ger jaren met trawlers steuren gevangen 
(Steinert, 1951). 



Voedsel, ontwikkeling en groei 
Over het voedsel van de Steur is het vol- 
gende bekend. In het zoete water voe- 
den jonge steuren zich met larven van 
insekten (Chironomiden), wormen (Oli- 
gochaeten), schaaldieren (aasgarnalen, 
vlokreeften, garnalen) en schelpdieren 
soms ook vis (Barbeel (Barbza barblcs)). 
In zee voeden volwassen steuren zich 
met ongewervelde dieren- schelpdieren, 
Polychaeten, pissebedden en garnalen- 
maar ook met vis o.a. zandspiering en 
gtondels. Ook gedurende de winter 
wordt gegeten. De steur wroet in de bo- 
dem, waarbij de baarddraden als tastzin- 
tuigen een belangrijke rol spelen. Het 
voedsel wordt opgezogen met de uit- 
stulpbare, tandeloze bek. 

Vrouwtjes worden ouder dan 
mannetjes. Kan een vrouwtjessteur meer 
dan 40 jaren oud worden, mannetjes ha- 
len ongeveer 20 jaren. Mogelijk worden 
de dieren in het noordelijke deel van het 
verspreidingsgebied ouder dan de zuide- 
lijke steuren. 

De groei van de Steur is snel. Fi- 
guur 1 toont het verband tussen lengte- 
en leeftijdsgegevens, bijeengebracht 
door Magnin (1963). 

De sexeverhouding van in rivieren 
aangetroffen steurpopulaties, met name 
in de Gironde, zouden kunnen aange- 
ven dat de sexratio afwijkt van de ver- 
houding 1 : 1. Dit kan echter een effect 
zijn van de verschillen in vangbaarheid. 
De mannetjes zijn actiever en daardoor 
moeilijker te vangen, waardoor verhou- 
dingen van 3 vrouwtjes op 1 mannetje 
worden geconstateerd (Magnin, 1963). 
Verhey (1963) vermeldt hetzelfde voor 
de Rijn: ''Bij ons onderzoek in 1949 ver- 
meldden we dat het zowel de directeur 
als de opzichter van de voormalige zalm- 
visserij Noordwal was opgevallen dat de 
meeste gevangen steuren kuiters wa- 
ren''. In dit verband is Verhey's opmer- 
king van belang over de uitzonderingen, 
de jaren 1895-97, toen in Kralingse Veer 
2-3 maal zo veel mannetjes als vrouwtjes 
werden aangevoerd. Dit versterkt Mag- 
nin's vermoeden dat zeer wel mogelijk 
het waargenomen verschil in de sexratio 
op een vertekening van het ware beeld 
berust. Een verschuiving van de sexratio 
van 1: 1 kan echter tot gevolg hebben dat 
een wijfje dat wil paaien nauwelijks een 
mannetje kan vinden en is dus onwaar- 
schijnlijk. 

De Steur wordt geslachtsrijp tus- 
sen het 7e en het 20e levensjaar. Er zijn 
binnen het verspreidingsgebied duidelij- 

ke verschillen in de leeftijd waarop zij 
geslachtsrijp worden (tabel 1). 

De mannetjes blijven zeker 8 jaar 
sexueel actief, de vrouwtjes 30 jaar. Het 
wijfje kan 0,2-5,7 miljoen eieren produ- 
ceren. De variatie waargenomen per vis 
is 11.600-34.300 eieren. De eieren zijn 
donkergrijs tot zwart en zijn voorzien 
van een Meefachtige substantie waardoor 
zij aan het substraat plakken. De eieren 
vormen een gewild handelsartikel, de 
kaviaar. Het zijn vooral de steursoorten 
van de Zwarte- en Kaspische Zee die de 
kaviaar leveren die thans nog in ons land 
te koop is. 

Paaigedrag 
De paaitijd van steuren in de Rijn lag 
tussen mei en augustus. Steuren paaien 
eerder in het seizoen in het zuiden van 
het verspreidingsgebied en later in het 
noordelijke deel. Gepaaid wordt in die- 
pe kommen in de rivier, waar een sterke 
stroming staat en een grind- of steenach- 
tige bodem voorkomt. Het is mogelijk 
dat een vrouwtje met meerdere manne- 
tjes paait. Over het paaigedrag van de 
Steur ontbreken feitelijke waarnemin- 
gen. 

Deelder & Huussen (1973) spre- 
ken het vermoeden uit dat de Steur paait 
in de zomer op de ondiepe gedeelten in 
riviermondingen (m. n. Kampereiland 
en Biesbosch). Door het droogleggen 
van vele moerassen zouden de paaige- 
bieden aangetast zijn, zodat de Steur ge- 
durende de Middeleeuwen in ons land 
zeldzamer werd. Op welke biologische 
waarnemingen dit vermoeden berust 
wordt niet aangegeven. Hun artikel is 
geschreven om de kuilvisserij in de Zui- 
derzee van de blaam als hoofdzondebok 
van de teruggang van de Steur te ont- 
doen. 

Lobregt & van Os (1977) gaan in 
op deze verklaring en menen 'het waar- 
schijnlijkheidsgehalte van deze mis- 
schien al te logische veronderstelling' 
nog toe te doen nemen, door ook ten ge- 
volge van de St. Elsabethsvloed (1421) 
een uitgebreide paaigrond nabij Heere- 
waarden te doen laten ontstaan. Hoek 
(1910) zegt reeds: 'wel worden er af en 
toe kleine steurtjes op onze benedenri- 

Tabel 1. De leeftijd van mannetjes en wijf- 
jes van de Steur waarop zij geslachtsrijp 
worden in verschillende gebieden. 
Ages of maturity of males and females of 
Sturgeon in various areas (data from Hol- 
cik et al., 1989). 

vieren gevangen, die dan op weg naar 
zee leken te zijn, maar waar deze dan 
vandaan komen en waar deze dus opge- 
groeid zijn tot de grootte, die zij dan 
hebben is eigenlijk niet bekend. De vis- 
schers van het Hollandsch Diep schijnen 
van meening toegedaan te zijn, dat het 
voornamelijk hoeken en geulen van den 
Biesbosch zijn. . . waar de steur zich ver- 
menigvuldigt; ik geloof echter niet dat 
daaromtrent ooit iets is waargenomen'. 
Het feit dat Steur paait in diepe gaten, 
waar het water snel stroomt, is ook ge- 
heel in tegenspraak met dit Nederlandse 
vermoeden. Bovendien worden de eie- 
ren op de bodem op grind of rots afge- 
zet. Zouden ze in slibrijk water worden 
afgezet dan omkleeft slib spoedig de eie- 
ren, waardoor de zuurstofopname en af- 
scheiding van stofwisselingsprodukten in 
gevaar komen. Kinzelbach (1987) ver- 
meldt dat in de 18e eeuw in de Glan 
(zijrivier van de Rijn), Meine Steur werd 
gevangen van 5 pond. Deze kleine Steur 
betrof dan altijd nog 6-7 jaar oude die- 
ren. 

Mohr (1952) beschreef paaiplaat- 
sen in de Eider (riviersysteem van de El- 
be) de zg. 'Kuhlen'. Maar of dit ook de 
werkelijke paaiplaatsen waren is nooit 
met zekerheid vastgesteld. Nooit heeft 
men afgezette eieren gevonden. Ook 
zegt zij dat de verblijfsduur van de jonge 
steuren in het zoete water niet precies 
bekend is. Wel ving men in de Oste en 
Eider (riviersysteem Elbe) veel één- en 
tweejarige steuren, maar of de 40-60 cm 
lange steuren het zoete water nooit had- 
den verlaten of er weer in gezwommen 
waren vanuit zee is niet vast te stellen. 

Of de jonge Steur in de Rijn bo- 
venstrooms in de zijrivieren verbleef, 
met name de Duitse, of in de benedenri- 
vieren is onduidelijk. Alhoewel de mees- 
te Steur gevangen werd in de beneden- 
loop van de Rijn door de Nederlandse 
vissers, is dit geen aanwijzing dat de die- 
ren er ook paaiden. Voor paaien is een 



1992 nummer i 16 

Natuur 

- beide sexen I both sexes 
. . . -. . . . . mannen I males 

vrouwen I females 

grindbed, rotsbodem of schelpengrond 
noodzakelijk. Voorts paaien steuren in 
het diepste deel van een rivier, waar de 
hoge stroomsnelheden voorkomen. Mo- 
gelijk paaide de Steur ook daar waar Elft 
(Alosa alosa) en Fint (Alosa fdlax) het 
deden. De bewering dat de Nederlandse 
zoetwaterdelta (Biesbosch) een opgroei- 
gebied is geweest voor jonge Steur, is 
niet gebaseerd op feiten en lijkt weinig 
aannemelijk. 

Visserij 
Uit ichthyo-archeologisch onderzoek is 
gebleken dat de Romeinen in hun ne- 
derzetting in Velsen (eerste helft van de 
eerste eeuw na Chr.) reeds Steur aten. 
Men trof resten aan van een exemplaar 
met een lengte van ongeveer 1 meter 
(Brinkhuizen, 1989). In de Middel- 
eeuwen behoorde een gevangen Steur 
toe aan de koning, prinsen en andere 
adellijke heren, de geestelijke stand of 
zeer welgestelden. Lobregt & van Os 
(1977) vermelden dat "de tiende vis van 
Steur en Zalm'' van de Heerewaardense 
visserij aan de hertog werd gezonden. 
Voorts dat de Utrechtse Domheren de 
visrechten op de Lek afstonden voor de 
jaarlijkse betaling van twee levende steu- 
ren, die samen minimaal een lengte van 
22 voet (ca 7m) moesten bezitten. Maar 
ook de vissers uit de IJsselsteden Kam- 
pen, Zwolle, Deventer en Zutphen wa- 
ren zeer bedreven in de steurvangst. Die 
van Kampen droegen bij tot de legende 
van de Kampersteur: de Steur die met 
een bel werd 1osgeIaten om later weer 
gevangen te worden. 

In de 18e eeuw werd Steur nog in 
aanzienlijke aantallen gevangen. Dordt- 
se vissers vingen in 1749 8.999 steuren; 
de beloning voor de 9000ste werd helaas 
niet uitgedeeld. Tussen 1824-52 werden 
nog ruim 3000 exemplaren per jaar ge- 
vangen. Een klacht lezen wij in het Ver- 
slag van den Staat der Nederlandsche 

Fig. 1. Verband tus- 
sen lengte en leef- 
tijd bij Steur uit de 
Golf van Biskaje. 
Agellength of Stur- 
geon frorn the Bay 
of Biscay íafrer 
Magnin, 1963). 

jaren I years 

Zeevisscherijen over 1900: 'Op al de Ne- 
derlandsche zalmmarkten werden van 1 
jan. af tot op heden ruim 200 steuren 
verkocht. . Men zal moeten toestem- 
men, dat de steurvangst buitengewoon 
slecht is in vergelijking met vroegere ja- 
ren, toen er gedurende 1824 tot 1860 al- 
leen op het Bergsche-Veld gemiddeld 
345 steuren per jaar werden gevangen, 
en staat voor die visscherij het jaar 1858 
aangegeven eene vangst van 1170 steu- 
ren. Nog geen twintig jaar geleden wa- 
ren er dikwijls dagen, dat er 20 en meer 
steuren aan de markt te Kralingsche 
Veer verkocht werden, en thans gaan er 
dagen voorbij, zonder dat er een enkele 
wordt verkocht. ' 

Aan het eind van de 19e eeuw be- 
gint de Visserijstatistiek op te komen. 
De aanvoerstatistiek van de veiling te 
Kralingse Veer is als hoofdaanvoerpunt 
van de Steur van belang (fig. 2). Een 
compleet overzicht is samen te stellen uit 
de vangstgegevens gepubliceerd door de 
Visserij-inspectie (1893- 1919) aangevuld 
met gegevens voor de jaren tot en met 
1955 door Verhey (1949, 1961). Het be- 
treft de riviervisserij en derhalve de steu- 
ren van de Rijn. Deze gegevens zijn 
weergegeven in figuur 3. 

Naast deze gegevens verzamelde 
de Visserij-inspectie ook steuraanvoerge- 

gevens van de markt te IJmuiden. Het 
betreft dieren in de Noordzee gevangen 
van 1903-1919. Na 1955 is zeker nog een 
zevental steuren gevangen in het Neder- 
landse kustwater (Nijssen & de Groot, 
1987). Ook in 1990 werd een Steur aan- 
gevoerd te IJmuiden. 

Dezelfde teruggang als in Neder- 
land na 1890 werd ook waargenomen 
voor de Elbe, Weser, Ems en Duitse 
Wadden- en Noordzee (Mohr, 1952). In 
figuur 4 zijn de Duitse gegevens weerge- 
geven. De meeste van deze steuren wer- 
den te Hamburg (Altona) aangevoerd. 
De aanvoer van Steur uit de Elbe was in 
de periode 1890- 1918 ongeveer vijf maal 
groter dan die van de Rijn. 

In de riviervisserij werden steuren 
gevangen tussen mei en september, met 
een duidelijke top in de 3e week van ju- 
li. Door de zeevisserij werden steuren ge- 
vangen van september tot april en veel 
minder in de overige maanden. Een top 
lag tussen december en februari. Dit is 
het complement van de riviervisserij 
(Verhey, 1961). 

Naast deze vangst van grote exem- 
plaren, vermeldt Hoek (1910) de vangst 
van 'kleine steurtjes' en noemt het 'een 
zeer belangrijk aantal'. De dieren had- 
den een lengte van 0,5-1,O meter en 
werden van augustus tot oktober op de 
benedenrivieren gevangen. Dat deze 
'kleine steurtjes' toch niet zo jong waren 
wist men toen niet. Het betrof hier de 
uittrek naar zee van de 4-9 jaar oude 
Steur. Holcik et al. (1989) geven aan dat 
Steur bij een lengte van 0,6- 1 ,O meter de 
riviersystemen verlaat om in zee op te 
groeien tot geslachtsrijpe dieren. 

Oorzaken van de achteruitgang 
Over het aantal steuren van de Rijn geeft 
Kinzelbach (1987) een schatting. Het 
betreft de periode rond de eeuwwisse- 
ling. Aannemende dat de visserij hoog- 

Fig. 2. Aanvoer van Steur op de visveiling 
te Kralingse Veer. 
Landings of Sturgeon at the fishauction at 
Kralingse Veer near Rotterdam (data from 
Hoek, 1910). 
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Fig. 4. Aantallen steuren gevangen door de Duitse visserij in de 

Fig. 3. Aantallen steuren gevangen in de Benedenrivieren en Elbe, Eider en Duitse Waddenzee, Eems en Noordzee. 
Noordzee. Number of Sturgeons caught by German fisheries in the River 
Nurnber of Sturgeon caught in the Lower Rhine and North Sea Elbe, Eider and German Waddensea, River Ems and North sea 
(data from Fisheries Inspection (Anon., 1920) and Verhey (1961)). (after Mohr, 1952). 

uit 30% van de aanwezige Steur vangt, 
dan zou de Midden- en Bovenrijn onge- 
veer 100-1000 steuren hebben bevat en 
de Benedenrijn (de Delta) 2400 steuren 
(uitgaande van een gemiddelde vangst 
van 800 stuks). 

Kinzelbach (1987) kon uitgaande 
van uitvoerig 'historisch' zoölogisch on- 
derzoek concluderen dat steuren van de 
15e eeuw tot 1910 in de Midden- en Bo- 
venrijn werden gevangen. Of de Steur 
als veel of weinig voorkomend werd be- 
schreven hing er van af of de bestudeer- 
de bronnen geschreven waren in een pe- 
riode van relatief veel vangsten (5-6 per 
jaar) of in een periode met vangsten van 
enkele stuks of geen. Opvallend was ech- 
ter dat tussen 1560 en 1600 in de Mid- 
den- en Bovenrijn 20-25 steuren per jaar 
werden gevangen. 

Hierdoor zal ieder die na de perio- 
de het voorkomen beoordeelt spreken 
van een sterke teruggang. Wordt echter 
de periode van 1440-1560 mede be- 
schouwd dan zal geconcludeerd worden 
dat in de Midden- en Bovenrijn van 
1600-1908 een zelfde periodieke schom- 
meling in de steurvangsten was te zien 
als in de periode voor 1560. 

Deelder & Huussen (1973) be- 
schouwen de Nederlandse steurvangsten 
vanaf de 16e eeuw, beginnende in een 
periode met een uitzonderlijk rijke jaar- 
klasse van de Steur. Derhalve wordt ge- 
zocht naar een opvallende reden voor 
het teruglopen van de steurvangsten in 
de periode erna. 

Wordt echter uitgegaan van het 
aantal geschat door Kinzelbach (1987) in 
de Midden- en Bovenrijn rond 1900, n.l. 
100-1000 steuren in de Benedenrijn 
(Delta) 2400 exemplaren, d.w.z. een 

3000 stuks in totaal en volgen we dan de 
terugloop tot 1930, dan kan geconclu- 
deerd worden dat de Steur in de Rijn pas 
in het begin van de 19e eeuw definitief 
op zijn retour was. De oorzaak is waar- 
schijnlijk een aantasting van de paai- 
plaatsen. Daar deze in relatief diep 
water lagen, moet dit veroorzaakt zijn 
door rivierwerken (kanalisatie, stuwen), 
grindwinning en scheepvaart. Deze acti- 
viteiten werden steeds intensiever in het 
verdere verloop van de 19e eeuw. Ook 
kunnen de toenemende vervuiling en 
vertroebeling een rol gespeeld hebben. 

Als hoofdoorzaak voor de snelle 
teruggang van de Steur moet echter de 
visserij zelf worden aangemerkt, zowel 
de riviervisserij (foto 2) als de kustvisserij 
in de Noordzee. Deze werden steeds 
intensiever uitgeoefend. De Noordzee- 
visserij ging rond de eeuwwisseling over 
op de stoomtrawlervisserij, visserij met 
sleepnetten. In 1910 werden er al meer 
steuren in Nederland aangevoerd vanuit 
de Noordzee dan door de riviervissers 
(123 tegen 56) (fig. 3). Wat dit laatste 
betreft wezen Steinert (1951) en Mohr 
(1952) er op dat de Noordzeevissers klei- 
ne steuren (ca. 1 meter lang) niet terug- 
zetten in zee, maar deze niet-geslachts- 
rijpe dieren aanvoerden: een vernieti- 
ging van potentiële paaiers. De Steur is 
een langlevende vissoort en een soort 
met een lage natuurlijke mortaliteit. 
Overbevissing zal een hoge mortaliteit 
tot gevolg hebben. De kans dat ge- 
slachtsrijpe dieren partners in een gelijke 
gesteldheid treffen zal snel afnemen, re- 
sulterend in een verdwijning van de 
soort. Steur is derhalve een voor de visse- 
rij zeer kwetsbare vissoort. 

Is de Steur terug te brengen in de 
Rijn? v en zeer klein aantal populaties van de 
Steur komt nog in Europa voor, in de 
Gironde (Frankrijk), de Guadalquivir 
(Spanje) en de Donau alsmede een 
'landlocked' populatie in het Ladoga- 
meer (Rusland). Deze populaties zou- 
den gebruikt kunnen worden om de Rijn 
opnieuw van steuren te voorzien. In 
1960 werd geschat dat de Gironde popu- 
latie 1000 dieren betrof (Holcik et al., 
1989). In 1981 startte een programma 
om de Steur in grotere aantallen terug te 
brengen in het watersysteem van de 
Gironde-Garonne-Dordogne. In 1988 
kon reeds worden vastgesteld dat ge- 
merkte steuren in het estuarium van de 
Gironde terug werden gevangen in de 
Atlantische Oceaan, het Kanaal en de 
Noordzee (Castelnaud, 1988). Het 
exemplaar in 1990 te IJmuiden aange- 
voerd, was mogelijk een exemplaar van 
de Gironde-populatie. De populaties 
van de Steur in het Middellandse Zee- 
bekken, bijv. de Po en Zwarte Zee 
(Rioni-rivier) zijn voor onze wateren van 
geen belang. 

Het verschijnen van een enkele 
Steur in onze wateren is geen enkele in- 
dicatie voor een mogelijk herstel. De be- 
nedenrivieren in ons land zijn slibrijker 
dan in het verleden. Het rivierbed van 
de Rijn is door kanalisatie sterk gewij- 
zigd. Bovendien zijn de oorspronkelijke 
paailokaties van de Steur onbekend. 
Ook waar de jonge (één- en twee jarige 
Steur) binnen het riviersysteem verbleef 
is onduidelijk. In dit licht is het moeilijk 
aan te geven welke verbeteringen in het 
stroomgebied van de Rijn mogelijk een 
nieuw habitat voor de Steur zouden 
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Foto 2. Steur gevangen in 1928 bij Rees in 
de Rijn in Duitsland niet ver van de Neder- 
landse grens. 
Sturgeon caught in 1928 at Rees in the Rhi- 
ne in Germany not far from the Dutch bor- 
der (from Böcking, 1988). 

opleveren. Voorts zijn de toegangen tot 
de Delta sterk in aantal teruggebracht en 
is de Zuiderzee verdwenen om plaats te 
maken voor het IJsselmeer. Een veel tal- 
rijker soort in vroeger dagen, de anadro- 
me Spiering (Osmems eperlanus) , is 
hierdoor ook uit onze wateren verdwe- 
nen. Een soort als de Steur, waarvan al- 
tijd maar een klein aantal exemplaren 
voorkwam (denk aan 3-4000 exemplaren 
in de Rijn), heeft nu geen enkele kans 
meer op herstel gezien de visserijdruk op 
de Noordzee en de hydrologische veran- 
deringen van de Rijn. Het uitzetten van 
broed is een onbegonnen zaak, ook om- 
dat het volstrekt onduidelijk is waar de 
dieren bij voorkeur zouden moeten wor- 
den uitgezet: in de getijdeloze Biesbosch 
of meer bovenstrooms op onze rivieren? 
Ook blijft de vraag waar het oudermate- 
riaal vandaan gehaald zou moeten wor- 
den. De Steur is daardoor een uitgestor- 
ven trekvis van de Rijn en zal onder de 
huidige omstandigheden slechts voortle- 
ven in de verhalen. 
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Summary 
Is the recovery of anadromous fish species in 
the river Rhine a reality? 6 .  The Sturgeon 
(Acipenser sturio). 
The present paper is an overview of a 
literature study dealing with the past, pre- 
sent and future of the anadromous fish 
species of the river Rhine. The aim of this 
study was to assist the authorities evaluating 
the possibilities for the return of extinct or 
nearly disappeared river fish species is feasi- 
ble, either via a natural process or via rein- 
troductions and transfers. Seperate sections 
of the paper deal with the ecology, fisheries, 
disturbances caused by man's activities in the 
river system and adjacent water (e.g. the 
North Sea) and try to evaluate the 
possibilities for the return of the Sturgeon. 
About two third of the young sturgeon 
population stayed in de Lower Rhine and 
Delta, and about one third swam up to the 
Middle and Upper Rhine (up to 850 km 
upstream) reaching al1 rivers in the system. It 
is estimated that about 3-4000 sturgeons liv- 
ed in the Rhine from about 1440 til1 1900, 
the stock was only larger in the middle and 
the end of the 16th century. It is unknown 
where Sturgeon grew up in te river system of 
the Rhine. Spawning took place in the 
deeper parts of the river, mainly in May and 
June. Changes in the river system (chan- 
nelisation, wek)  have dirninished the 
numbers of Sturgeon. River pollution may 
also have influenced the numbers, but the 
main cause of the decline and disappearance 
is the overfishing by the river and sea 
fisheries in the North Sea, by catching large 
numbers of immature Sturgeon. The 
Gironde is the nearest river system where the 
Sturgeon is still present; it is unlikely that 
stocks from this river wil1 recolonize the River 
Rhine or adjacent river systems, either by 
natural return or by restocking. 

Dankwoord 
Het artikel kwam tot stand op verzoek van 
Dr. G. van der Velde, die het met de schrij- 
ver betreurde dat de Steur niet voorkwam op 
het lijstje van Rijkswaterstaat IRIZA, te meer 
daar er thans zoveel fabels circuleren over de 
Steur in de Rijn. Hopelijk mag deze studie 
het evenwicht weer wat herstellen. Voorts 
wordt de firma Boss (Kleef) bedankt voor de 
toestemming tot het publiceren van foto 2. 
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