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Geachte heer Offringa, beste Henk, 
 

Hierbij sturen wij het verslag van de Stakeholderdag ‘Kennisbehoefte zeebaars’. 
 

Deze dag had als doel om samen met stakeholders de kennisbehoefte met betrekking 
tot zeebaars te inventariseren. Het voornemen is om de zeebaars op te nemen in het 
meerjarenplan gemengde visserij van de North Western Waters, hiervoor is het van 
belang om de kennisbehoefte van stakeholders te identificeren. 

 
Wij vertrouwen erop dat dit verslag voldoet aan uw verwachtingen en de gemaakte 
afspraken. Wij denken graag mee over de uitwerking van gestelde 
onderzoeksvragen. 

 
Hoogachtend, 

 
 
 
 
 

drs. J.H.M. Schobben 
hoofd afdeling Vis 
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Kennisbehoefte-inventarisatie Zeebaars 

 
Brita Trapman, Sarah Smith, Josien Steenbergen, Ruben Verkempynck, Luc van Hoof 
(IMARES) 

 

1. Introductie 
De Europese zeebaars (Dicentrarchus labrax) is een populaire vis bij zowel beroeps- 
als sportvissers in Europa. Het zeebaarsbestand in de Noordzee nam in de jaren ’90 
sterk toe en daarmee ook de visserij op zeebaars. Een lage aanwas van jonge vis 
sinds 2008, in combinatie met een verhoogde visserijdruk, hebben bijgedragen aan 
een sterke afname van het zeebaarsbestand gedurende de laatste jaren. De totale 
vangsten van de beroeps- en sportvisserij zijn tezamen hoger dan wat het 
zeebaarsbestand aan kan (ICES, 2014a). In 2014 adviseerde ICES dan ook dat er 
bijna 80% minder zeebaars gevangen zou moeten worden om te komen tot een 
gezond zeebaarsbestand. (ICES, 2014a). 

 
Als gevolg hiervan heeft de Europese Commissie in januari 2015 noodmaatregelen 
getroffen. Zo was pelagische visserij >70 mm in ICES kwadranten IVb,c en VIIa,d-k 
op Zeebaars verboden tot het einde van het paaiseizoen in april (COM 111/2015)1. In 
maart is een bag limit van drie stuks voor de sportvisserij ingevoerd (verordening EU 
523/2015)2. Daarnaast zijn extra maatregelen getroffen in de vorm van 
vangstlimieten per métier en gesloten gebieden, deze zijn op 19 juni aangenomen 
door de Raad van de EU (verordening 960/2015)3. Op 2 juli stemden de lidstaten 
vervolgens in met het verhogen van de minimum aanlandingsmaat van 36 naar 42 
cm voor zeebaars uit het Noordzeebestand (Website Europese Commissie, 2015). De 
noodmaatregelen worden idealiter omgezet in constructieve internationale 
maatregelen vanaf 2016. Het voornemen is om de zeebaars op te nemen in het 
meerjarenplan gemengde visserij van de North Western Waters; voor de Noordzee is 
dat voornemen er nog niet, maar de Nederlandse overheid pleit daar wel voor. 

 
Er ontbreekt nog veel kennis over de zeebaars en de visserij op zeebaars die nodig is 
om effectieve maatregelen te nemen. Als eerste stap gaf het Ministerie van 
Economische Zaken (EZ) daarom IMARES de opdracht om, samen met stakeholders, 
de kennisbehoefte met betrekking tot zeebaars te inventariseren. Daarbij  werd 
tijdens een bijeenkomst (12 juni 2015) stakeholders gevraagd om onderwerpen aan 
te dragen en daarbij een onderscheid te maken tussen ‘nice to know’ en ‘need to 
know’. Ook werd gevraagd aan de stakeholders welke rol zij voor zichzelf weggelegd 
zagen in onderzoek en het genereren van kennis over het zeebaarsbestand. In eerste 
instantie, voor het delen van de kennis uit de beroeps- en sportvisserij. Ten tweede, 
omdat overheidsfinanciering beperkt is en bijdragen vanuit de verschillenden 
sectoren de mogelijkheden om onderzoek uit te voeren kan vergroten. 

 
De bijeenkomst was voor alle geïnteresseerden toegankelijk. Een uitnodiging voor de 
dag is verstuurd via de kenniskringen visserij en geplaatst in het Visserijnieuws. Op 
de bijeenkomst waren 20 vertegenwoordigers en vissers uit de kottersector, de 
sportvisserij en de handlijnvisserij en een maatschappelijke organisatie aanwezig (zie 
appendix I voor een deelnemerslijst). Degenen die van tevoren hadden aangegeven 

 
 

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32015R0111 
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0523&from=EN 
3 Voor de verordening zie: http://eur-lex.europa.eu/legal-  
content/en/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_157_R_0001&from=en 
Voor informatie zie: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/sea-  
bass/index_en.htm 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32015R0111
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32015R0523&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=OJ%3AJOL_2015_157_R_0001&amp;from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=OJ%3AJOL_2015_157_R_0001&amp;from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=OJ%3AJOL_2015_157_R_0001&amp;from=en
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/sea-bass/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/sea-bass/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/sea-bass/index_en.htm
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de bijeenkomst niet bij te kunnen wonen, werden in de gelegenheid gesteld om 
vooraf hun inbreng op te sturen, deze inbreng staat in appendix III. Vier organisaties 
presenteerden hun visie op de zeebaarsproblematiek en de daarop voortbouwende 
kennisbehoefte (zie appendix II voor het programma). De vier organisaties betroffen 
een NGO, en vertegenwoordigers vanuit de kottervisserij, sportvisserij en 
beroepshandlijnvisserij. Deze organisaties waren bereid om een beeld te schetsen 
van de kennisbehoefte vanuit hun sectoren. Op basis van de presentaties en de 
discussie in de zaal zijn vier verschillende thema’s gekozen om verder te bespreken. 
De gekozen thema’s waren Paaigebieden & Kraamkamers; Sociaaleconomisch 
context; Visserij specifieke informatie en Bestandschatting en onzekerheid. 

 
In de middag konden de deelnemers in rondes aanschuiven bij de verschillende 
thema’s om in kleine groepjes verder te spreken over de kennisbehoefte op dat 
gebied. De deelnemers kregen de gelegenheid om bij elk thema aan te schuiven of 
indien gewenst bij dat thema te blijven dat voor hen het meest interessant was. Na 
afloop, werden de uitkomsten van de themarondes gepresenteerd en werden de 
deelnemers gevraagd aan te geven welk onderzoek volgens hen prioriteit had om uit 
te voeren. 

 
Dit document doet verslag van de bevindingen van de stakeholdermiddag. 
Commentaren van aanwezigen en belanghebbenden op de conceptversie zijn hier in 
opgenomen. Eerst worden drie belangrijke conclusies die in gezamenlijkheid 
gedurende de dag zijn getrokken aangaande de prioritering van de kennisvragen 
besproken, de kennisvragen en onderwerpen die stakeholders aandroegen volgen 
daarop. In appendix IV staan alle vragen uit dit verslag in een overzicht inclusief 
kennisvragen die uit ICES literatuur komen. 

 

2. Conclusies prioritering 
De volgende drie conclusies werden door de deelnemers getrokken met betrekking 
tot de prioriterig van benodigde kennis: 

• Onderzoek naar de zeebaars en visserij op zeebaars moet ten dienste zijn 
van voorgestelde, geplande en/of mogelijke maatregelen om te komen tot 
een gezond zeebaarsbestand. Maatregelen hebben in de eerste plaats direct 
invloed op vissers en visserijgedrag,  veranderingen  in  de visserij zullen 
vervolgens effect hebben op beviste bestanden. Het is dus van belang om de 
visserijpraktijk in acht te nemen bij de ontwikkeling van maatregelen. 
Onderzoek moet inzicht geven in de gevolgen van de maatregelen voor de 
zeebaars en voor de vloot. Daarom is het om te beginnen nodig om beter 
inzicht te krijgen in de diverse visserijactiviteiten op zeebaars (inclusief de 
sportvisserij). Hierin dient de vraag te worden meegenomen in hoeverre de 
verschillende metiers afhankelijk zijn van zeebaarsvangsten. Dit onderzoek 
dient als baseline voor het uitwerken van verschillende 
managementscenario’s. 

• Voor onderzoek naar ecologische en biologische kenmerken van de zeebaars 
werd geadviseerd om zoveel mogelijk samenwerking te zoeken met reeds 
bestaande internationale initiatieven (e.g. C-Bass in het Verenigd Koninkrijk 
en BARGRIP in Frankrijk). In  deze landen  wordt  het  meeste onderzoek 
verricht naar de zeebaars, over de zeebaars in Nederlandse wateren is nog 
weinig bekend, dit is ook beschreven in Quirijns et. al. (2013). Meer kennis 
over de ecologie en biologie is belangrijk om in de toekomst de maatregelen 
te kunnen evalueren. Een van de genoemde mogelijke maatregelen is het 
aanwijzen van kraamkamers. Tot nu toe is echter niet bekend waar de 
kraamkamers zich bevinden in Nederland, daarom is direct meer kennis 
nodig. 

• Tenslotte bestaat de behoefte om met behulp van een scenarioanalyse de 
impact van ontwikkelingen en maatregelen in kaart te brengen, hierbij 
gebruikmakend van een set aan nader te bepalen indicatoren, die zowel 
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ecologische, economische als maatschappelijke waardes vertegenwoordigen. 
Deze indicatoren zouden in gezamenlijkheid met de verschillende groepen 
kunnen worden ontwikkeld en daarmee bijdragen aan de besluitvorming over 
maatregelen. Naast een impactanalyse vooraf, verdient het ook aanbeveling 
om achteraf genomen maatregelen en de effecten te evalueren met 
wetenschap, beleid en stakeholders. Het werd meermaals benadrukt dat de 
scenario’s/evaluatie van maatregelen niet alleen de ecologische gevolgen 
moeten bekijken maar ook de sociaaleconomische effecten op zowel de korte 
als de lange termijn. Eén concreet voorbeeld van een maatregel werd reeds 
genoemd waarvan de gevolgen op zowel de ecologische als de 
sociaaleconomische context dienen te worden onderzocht. Dat was de 
voorgestelde maatregel om de minimum aanlandingsmaat van 36 naar 42 
cm te verhogen. 

 

3. Kennisvragen 
De kennisvragen en onderwerpen die werden opgebracht op de stakeholdermiddag 
kunnen onderverdeeld worden in drie thema’s. Ten eerste kennisvragen die 
betrekking hebben op de ecologie en biologie van de zeebaars, ten tweede 
kennisvragen over de visserij op zeebaars en tenslotte kennisvragen over de 
sociaaleconomische context van de zeebaarsvisserij. 

 
3.1 1 Ecologie 

• Onderzoek naar de afbakening tussen verschillende 
zeebaarspopulaties, de uitwisseling ertussen en hun migratiepatronen. 
Een beter begrip hiervan is relevant om te kunnen bepalen of de 
overbevissing op zeebaars misschien plaatselijk is en of er dus misschien 
lokale maatregelen genomen moeten worden. 

• Een onderzoek naar de populatieopbouw van de zeebaars en wat een 
gezonde bestandssamenstelling is. Dit om te begrijpen wat de gevolgen 
zouden kunnen zijn op het bestand van een verhoging van de minimum 
aanlandingsmaat en om helder te krijgen hoe tot een evenredige reductie 
van de visserijdruk (F) kan worden gekomen ter bevordering van een 
gezonde bestandsopbouw. 

• Een onderzoek naar de relatie tussen het paaibestand en  de 
rekrutering van jonge zeebaars, m.a.w. de voortplantingsefficiëntie. Een 
beter begrip is relevant om te evalueren in hoeverre het sluiten van 
paaigebieden effectief is en om te weten wat de beste minimum/maximum 
aanlandingsmaat van zeebaars is. 

• Locatiebepaling van kraamkamers en paaigebieden van zeebaars in de 
Nederlandse en Belgische kustwateren en estuaria. Daarbij rekening 
houdend met de verschillende zeebaarsbestanden en de bestendigheid van 
deze paaigebieden. Hierbij ook kijken naar artificiële kraamkamers, plekken 
die door bijvoorbeeld industriële omstandigheden aangenaam zijn voor de 
zeebaars (e.g. de warmere watertemperatuur door de kerncentrale in 
Borsele) en naar niet-visserij gerelateerde invloed op kraamkamers, zoals 
zandsuppleties of gebrek aan brakwater. 

• Niet-visserij gerelateerde factoren die de biologie van het 
zeebaarsbestand kunnen beïnvloeden. Voedselvoorziening, 
watertemperatuur, kwaliteit van de leefomgeving, de invloed van de 
aanwezigheid van andere soorten (bijv. de invloed van haring of zeehond op 
het voedselaanbod van zeebaars en op zeebaarslarfjes en -volwassenen), 
klimaatverandering en andere (dan visserij) menselijke invloeden. Deze 
onderzoeken zijn relevant om meer inzicht te krijgen in de factoren die het 
zeebaarsbestand kunnen beïnvloeden. 

• Onderzoek naar de bestandsgrootte en herziening van de 
bestandschatting van zeebaars. Enkele aanwezigen op de stakeholderdag 
trokken de slechte stand van de zeebaars in twijfel omdat zij hun vangsten 
juist omhoog zagen gaan, zij gaven aan bereid te zijn om deze data te delen 
voor nader onderzoek. 
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3.2 Visserij 
• In kaart te brengen wat de omvang is van zeebaarsaanlandingen en 

discards door de verschillende Nederlandse visserijen inclusief de 
sportvisserij, wat op trekniveau de vangstsamenstellingen zijn en hoe dit 
varieert per seizoen en per locatie waar gevist is. De resultaten van dergelijk 
onderzoek zijn relevant bij het bepalen of en hoe maatregelen de gewenste 
visserijactiviteiten beperken en dienen ter referentie wanneer verschillende 
beleidsscenario’s worden uitgewerkt. 

• Een begrip ontwikkelen van de (on)mogelijkheden voor vissers om 
zeebaars te mijden om inzicht te krijgen in de effectiviteit van maatregelen 
die selectiviteit vereisen, zoals voorgestelde (maandelijkse) vangstlimieten 
en een verandering van minimum aanlandingsmaat. 

• Uit de factsheet die IMARES eerder in samenwerking met stakeholders 
ontwikkelde over zeebaars4 blijkt dat de absolute zeebaarsvangsten uit het 
boomkorsegment afgenomen zijn. Daarom werd gesuggereerd om nader te 
onderzoeken wat de gevolgen van omschakeling naar puls op de 
zeebaarsvangsten van het TBB segment zijn. Ook werd aangedragen om in 
kaart te brengen wat de effecten op zeebaars zijn bij een uitbreiding van 
andere specifieke visserijsegmenten die zeebaars aanlanden. 

• De overleving van zeebaars die na de vangst terug gezet wordt door 
verschillende visserijtypen. Enerzijds om de effectiviteit van een bag limit 
voor de recreatieve visserij te bepalen. Anderzijds om de gevolgen voor 
zeebaars te bepalen mocht ook zeebaars onder de aanlandplicht vallen. 

 
3.3 Sociaaleconomische context 

• Om de maatschappelijke gevolgen van maatregelen te kunnen evalueren is 
het van belang dat de huidige waarde van zeebaars voor de beroeps- 
en de sportvisserij onderzocht wordt. Met name door de sport- en de 
lijnvissers werd het belang genoemd om deze waarde niet enkel in financiële 
zin uit te drukken. Hiervoor is het nodig om indicatoren te bepalen op 
basis waarvan de waarde van deze visserijen gemeten kan worden. 

• Voor een volledige evaluatie van maatregelen is het van belang om criteria 
te bepalen waaraan de maatregelen getoetst kunnen worden. Het is 
voor de stakeholders van belang om de maatregelen niet alleen te toetsen 
aan de ecologische gevolgen maar om ook te kijken welke keuze er in de 
maatregelen besloten ligt met betrekking tot vast te  stellen 
maatschappelijke criteria, bijvoorbeeld de vlootsamenstelling, regionale 
ontwikkeling, werkgelegenheid, toerisme, etc. Ook wordt gesteld dat 
voorgestelde maatregelen getoetst moeten worden in het licht van 
ecologische beheerdoelstellingen in het Gemeenschappelijke Visserij Beleid 
(GVB) en de Kader Richtlijn Marien (KRM). 

• Om het aanpassingsvermogen van vissers die afhankelijk zijn van de 
zeebaars te vergroten, werd voorgesteld om mogelijke alternatieve 
verdienmodellen te verkennen waarmee inkomsten gegenereerd kunnen 
worden uit andere bronnen dan de verkoop van zeebaars. Alsmede het 
inventariseren van benodigde beleidsaanpassingen om dergelijke 
alternatieve verdienmodellen te faciliteren. 

• Aangegeven werd dat de zeebaars voor de Europese sportvisserij van groot 
belang is. Gepleit werd voor doorlopende datacollectie van deze visserij en 
voor het verkennen van beheerstrategieën waarin de maatschappelijke 
waarde van deze visserij erkend wordt (e.g. het beheer van de gestreepte 
zeebaars in de VS5). 

• Tenslotte werd onderzoek geopperd naar mogelijke controlesystemen om 
de maatregelen te monitoren van alle visserijtypen. Dit is relevant omdat de 
effectiviteit van beheer mede bepaald wordt door de mogelijkheid om het te 
kunnen handhaven. 
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4 http://www.wageningenur.nl/upload_mm/d/b/6/611b50ed-9709-4cd6-9789-  
67fc1e356304_8412100511_LEI_Factsheet%20Zeebaars_LR.PDF 
5 http://www.sportvisserijnederland.nl/vissen-doe-je-zo/article/664/de-terugkeer-van-de-  
gestreepte-zeebaars-morone-saxatilis-duurzaam-visserijbeheer-bestaat.html 

http://www.wageningenur.nl/upload_mm/d/b/6/611b50ed-9709-4cd6-9789-67fc1e356304_8412100511_LEI_Factsheet%20Zeebaars_LR.PDF
http://www.wageningenur.nl/upload_mm/d/b/6/611b50ed-9709-4cd6-9789-67fc1e356304_8412100511_LEI_Factsheet%20Zeebaars_LR.PDF
http://www.wageningenur.nl/upload_mm/d/b/6/611b50ed-9709-4cd6-9789-67fc1e356304_8412100511_LEI_Factsheet%20Zeebaars_LR.PDF
http://www.sportvisserijnederland.nl/vissen-doe-je-zo/article/664/de-terugkeer-van-de-gestreepte-zeebaars-morone-saxatilis-duurzaam-visserijbeheer-bestaat.html
http://www.sportvisserijnederland.nl/vissen-doe-je-zo/article/664/de-terugkeer-van-de-gestreepte-zeebaars-morone-saxatilis-duurzaam-visserijbeheer-bestaat.html
http://www.sportvisserijnederland.nl/vissen-doe-je-zo/article/664/de-terugkeer-van-de-gestreepte-zeebaars-morone-saxatilis-duurzaam-visserijbeheer-bestaat.html
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3.4 Bijdrage aan onderzoek 
Verschillende stakeholders hebben, zowel tijdens als buiten de stakeholderdag om, 
aangegeven een bijdrage te willen leveren. De Waddenvereniging heeft aangeboden 
te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om fondsenwerving te doen voor een 
merkexperiment om inzicht te krijgen in de migratieroutes van de zeebaars. 
Kleinschalige kustvissers, die reeds ervaring hebben met merkproeven, bieden aan 
om wederom betrokken te zijn in een eventueel merkexperiment. De Vereniging van 
Beroepsmatige Handlijnvissers (VBHL) en sportvissers zagen een rol voor zichzelf 
weggelegd om te helpen bij het merken van zeebaars in dit merkexperiment6 en 
vertegenwoordigers uit de kottersector waren bereid om relevante data beschikbaar 
te stellen. Enkele flyshooters waren bereid om vangstdata te delen om inzicht te 
krijgen in aanlandingen van  de Nederlandse vloot.  Er is duidelijk animo bij de 
stakeholders om op verschillende manieren bij te dragen aan onderzoek, bij concrete 
onderzoeksplannen kunnen deze mogelijkheden verder verkend worden. 
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http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2014/WGCSE/10.01_bass47_2014.pdf
http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2014/WGCSE/10.01_bass47_2014.pdf
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2012/IBP%20New/ibpNew_2012.pdf
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2012/IBP%20New/ibpNew_2012.pdf
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2012/IBP%20New/ibpNew_2012.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemlongdetail.cfm?subweb=343&amp;lang=en&amp;item_id=24262
http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemlongdetail.cfm?subweb=343&amp;lang=en&amp;item_id=24262
http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemlongdetail.cfm?subweb=343&amp;lang=en&amp;item_id=24262
http://www.cmrc.ie/projects/esb-sea-bass-tagging-project-.html
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 Naam Organisatie 
1. Ger de Ruiter WSW1 
2. Imre Schep VBHL 
3. Johan van Seters SL27 
4. Bart Schiltz Low Impact Fishery Southern 

Northsea 
5. Wim Zaalmink LEI 
6. Derk Jan Berends Vissersbond 
7. Anne Doeksen Stichting de Noordzee 
8. Jan Willem 

Wijnstroom 
Sportvisserij NL 

9. Pim Visser VisNed 
10. Arne Kinds ILVO 
11. Jan de Jonghe Low Impact Fishery Southern 

Northsea 
12. Henk Offringa Ministerie van EZ 
13. Joran Bal Sportvisserij NL 
14. Eric Brant Beroepsmatige handlijnvisser 
15. Marjoleine Karper RVO 
16. Tjeerd Olie Beleidsmedewerker Peter van Dalen 

(MEP) Eurofractie ChristenUnie-SGP 
17. Albert Pasterkamp VOF Gebr. Pasterkamp (UK-145) 
18. Wubbo Pasterkamp VOF Gebr. Pasterkamp (UK-145) 
19. Robby Praet BR7 
20. Bert Goeree Tight Lines 
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Appendix II: programma stakeholdermiddag 
 
Programma 

 

12:45 – 13:00 Inloop 
 

13:00 – 13:10 Opening 
 

13:10 – 13:20 Doel van de dag - Henk Offringa (EZ) 

13:20 – 13:30  Sportvisserij NL - Jan Willem Wijnstroom 

13:30 – 13:40  Stichting De Noordzee - Anne Doeksen 

13:40 – 13:50  Vereniging van Beroepsmatige Handlijnvissers – Imre 
Schep 

 
13:50 – 14:00 VisNed - Pim Visser 

 

14:00 – 14:15 Koffie pauze 
 

14:15 – 14:25  Kennisbehoefte inventarisatie  Plenair - thema’s en 
uitleg 

 
14:25 - 15:25 4 x themarondes 15 min 

 

15:25 – 15:40 Koffie pauze 
 

15:40 – 16:00 4x 3 min thema presentatie uitkomst 
 

16:00 – 17:00 Discussie 
 

17:00 – 18:00 Borrel 
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Appendix III: Inzendingen kennisvragen 
 

In onderstaande tabel staan de vragen die vooraf opgestuurd zijn door genodigden 
die niet op de dag zelf aanwezig konden zijn inclusief de reacties van stakeholders 
hierop naar aanleiding van de conceptversie van dit document. 

 
DATUM 

4 augustus 2015 
 
 

ONS KENMERK 

15.IMA0645 JS-bc 
 
 

PAGINA 

9 van 12 

 
Stakeholder Kennisvraag 
Kleinschalige visser Wat zijn de economische effecten van de 

zwarte handel in zeebaars op de 
kleinschalige beroepsvisserij? 

Kleinschalige vissers Eén iemand uitte zorgen over de grote 
visserijdruk in de harder- en 
zeebaarsvisserij. Eén visser reageerde 
hierop dat het belangrijk is om in beeld 
te brengen hoe deze visserij zich 
ontwikkeld heeft. Het belang werd 
benadrukt om rekening te houden met 
traditionele harder- en zeebaarsvissers, 
die volledig van deze visserij afhankelijk 
zijn, zodat zij hier niet de dupe van 
worden. Een andere visser reageerde dat 
de hardervisserij in de Waddenzee en 
rond Noord Holland reeds sterk is 
afgenomen. 

Vertegenwoordiger kleinschalige visserij 1. Wat is de huidige waarde €/kg van 
zeebaars gevangen met de hengel, in de 
fuiken, bij de hardervisserij, fly-shoot, 
boomkor, trawl. Wat kan er nog aan 
waardevermeerdering gedaan worden? 
2. Wat is de overleving van zeebaars 
gevangen met bovenstaande vistuigen? 
(men moet dan een bak aan boord 
hebben om de vis tijdelijk op te slaan). 
Verschillende maten zeebaars mogelijk 
verschil in overleving verschillende diepte 
opgehaald mogelijk verschil. 
3. Hoe kan de controle en handhaving 
van Brusselse en Nederlandse 
zeebaarsregels efficiënt (pakkans, hoogte 
boete, gebruik digitale hulpmiddelen) 
vorm gegeven worden? 

Kottervisser Onderzoek de mogelijkheden om 
gekweekte zeebaars uit te zetten. 
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Appendix IV: Overzichtstabel van kennisvragen 
In deze tabel zijn de kennisvragen opgenomen die geuit zijn door stakeholders 
voorafgaand aan de stakeholdermiddag (o.a. kenniskringen visserij en individuele 
betrokkenen (zie appendix III), tijdens de stakeholdermiddag, en uit door IMARES 
geraadpleegde literatuur (zie referenties). 

 
Kennisbehoefte Geuit door Relevantie 

Ecologie 

Afbakening verschillende populaties. Kennis over 
uitwisselingen binnen het Noordzee (IVb&c), de Ierse 
Zee, het Engels Kanaal en de Keltische Zee (VIIa, d, e, 
f, g&h) bestand 

Inzicht in migratie van zeebaars langs de NL kust. 

• Hoe worden wrakken gebruikt door 
zeebaars? 

ICES, 
Stakeholderdag 

Bepalen van effectiviteit van bepaalde 
maatregelen, misschien zijn lokale 
maatregelen nodig. 

Bestandsamenstelling: 

• Representatieve steekproef van volwassen 
en onvolwassen zeebaars over de 
geografische verspreiding van het bestand, 
voor een beter begrip van de 
bestandsamenstelling 

• Leeftijdsbemonstering: jaarlijkse lengte- en 
leeftijdsbemonstering van zeebaars langs 
NL kust. 

ICES, 
Stakeholderdag, 
VBHL 

Bepalen van effectiviteit minimum 
aanlandingsmaat. 

Een beter begrip van de relatie tussen het 
paaibestand en de rekrutering van jonge zeebaars. 

Stakeholderdag Nuttig om te evalueren hoe zinvol een 
minimum/maximum aanlandingsmaat 
is en om te weten in welke mate 
paaiende zeebaarzen beschermd 
dienen te worden. 

Identificeren van kraamkamers voor zeebaars langs 
Belgische en Nederlandse kust. 

• Verblijft juveniele zeebaars gedurende een 
bepaalde periode in dezelfde 
kraamkamer? 

• Worden dezelfde kraamkamers elk jaar 
gebruikt? 

• Hoe lang blijven juvenielen in een 
kraamkamer? 

• Hoe vind migratie tussen specifieke 
paaigebieden en kraamkamers plaats? 
Wat is de connectie tussen specifieke 
paaigebieden en kraamkamers? 

Kenniskringen 
Visserij, 
Stakeholderdag 

BARGIP project (Ifremer) onderzoekt 
kraamkamers langs FR kust. C-bass 
(Defra) project evalueert kraamkamers 
langs UK kust. Nederland zou kunnen 
aansluiten met een onderzoek naar de 
NL kust. Zo is de Waddenzee mogelijk 
een kraamkamer (Tulp et al. 2008). 

Dit onderzoek is nuttig om te bepalen 
of ruimtelijke maatregelen zinvol zijn. 

Identificeren van paaigebieden langs de NL kust. 

• Paait zeebaars langs de NL kust? 

• Welke locaties? Wanneer? Hoe lang? 
Wrakken? 

• Wat is de effectiviteit van de 
beheermaatregel van het sluiten van 
voortplantingsgebieden tijdens het 
voortplantingsseizoen voor zeebaars? 

Kenniskringen 
Visserij, 
Stakeholderdag 

Overzee en Rijnsdorp (2015) 
concludeerden dat op basis van de 
theorie voor meerdere vissoorten het 
aannemelijk is dat het sluiten van 
voortplantingsgebieden tijdens het 
voortplantingsseizoen een bijdrage kan 
leveren aan het bestand. De vertaling 
naar de praktijk zal echter per vissoort 
en type visserij uitgewerkt moeten 
worden. 

Identificeren van mogelijk schadelijke/beperkende 
invloeden op paaigebieden en kraamkamers en op 
het zeebaarsbestand in het algemeen, zowel 
menselijk als ecologisch. (suggesties: de invloed van 
haring en zeehond op het voedselaanbod van de 
zeebaars en op zeebaarslarven en -volwassenen, 
watertemperatuur) 

Stakeholderdag Dit onderzoek is relevant om te kijken 
in hoeverre niet-visserij gerelateerde 
factoren van invloed zijn op het 
zeebaarsbestand. 
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Kennisbehoefte Geuit door Relevantie  
Verkrijgen van tijdreeksen van relatieve biomassa 
indices voor het gehele gebied van het bestand; 
zowel voor volwassen en als pre-rekruterende visjes. 

ICES, 
Stakeholderdag 

Een dergelijke tijdreeks kan bijdragen 
aan een betere bestandsschatting. 

 

Overlevingskansen van zeebaars gediscard door 
commerciële schepen (met alle tuigen) en van 
zeebaars gevangen door sportvissers. Rekening 
houdend met verschillende maten zeebaars 
verschillende diepten waar de zeebaars vandaan is 
gehaald. 

ICES, 
Stakeholderdag 

Voor het beoordelen van de 
effectiviteit van maatregelen die het 
aan boord houden van de reeds 
gevangen zeebaars onmogelijk kunnen 
maken, bijvoorbeeld quota. 

 

Onderzoek de mogelijkheden om gekweekte zeebaars 
uit te zetten. 

Stakeholder Dit onderzoek is rellevant om te 
beoordelen In hoeverre het uitzetten 
van gekweekte zeebaars zou kunnen 
bijdragen aan het zeebaarsbestand. 

 

Visserij  
Sampling dekking van de vloten die zeebaars vangen; 
vangst, inspanning en samenstelling van de vangst, 
rekening houdend met seizoensvariatie hierin en 
locatie waar de zeebaars gevangen is. 

ICES, 
Stakeholderdag 

Relevant bij het bepalen of 
maatregelen de gewenste 
visserijactiviteiten beperken en dienen 
als baseline wanneer verschillende 
beleidsscenario’s worden uitgewerkt. 

 

Het ontwikkelen van regionale tijdreeksen recreatieve 
visserij vangst, inspanning en samenstelling van de 
vangst. 

ICES Relevant om de impact van de 
recreatieve visserij op het bestand in 
beeld te krijgen en te bepalen in 
hoeverre maatregelen op deze sector 
effectief zijn. 

 

Onderzoek naar visserijdruk op zeebaars (in de 
harder/zeebaars visserij) en vaststellen welke 
visserijdruk optimaal zou zijn. 

Stakeholder Dit onderzoek is relevant wanneer 
gekeken wordt op welke wijze de 
harder/zeebaarsvisserij gereguleerd 
kan worden om F van zeebaars te 
verminderen. 

 

Mate van de teruggooi door commerciële schepen 
(discards). 

ICES Dit is relevant om een beter beeld te 
krijgen van de visserijdruk op zeebaars. 

 

Bereken scenario's op de beheerplannen. Kijkend 
naar de gevolgen van beheerplannen op de 
hoeveelheid zeebaars. 

Stakeholderdag Op dit punt kan samenwerking gezocht 
worden met C-bass (Defra). Relevant 
om de gevolgen van verschillende 
maatregelen te overzien en een 
geïnformeerde keuze te kunnen maken. 

 

Sociaaleconomische context  
Onderzoek de economische en maatschappelijke 
waarde van de commerciële en recreatieve visserij, 
incl. zwarte handel; via een gemeenschappelijke 
methodiek met specifieke criteria om de waarde van 
elke visserijtak te schatten. 

ICES, 
Stakeholderdag 

Dit onderzoek is relevant als baseline 
voor de scenario’s. 

 

Bereken scenario's op de beheerplannen. Kijkend 
naar de gevolgen van beheerplannen op de 
hoeveelheid zeebaars, zowel ecologisch, economisch 
als maatschappelijk, inclusief een prognose van de 
ontwikkeling van de zeebaarsmarkt en welke 
gevolgen de aanlandplicht heeft voor de 
maatregelen. 

ICES, 
Stakeholderdag 

’Dit is van belang om in beeld te krijgen 
in hoeverre maatregelen effectief zijn 
ter bescherming van de zeebaars en om 
in beeld te brengen welke ecologische, 
sociale en economische gevolgen 
maatregelen hebben. 

 

Inventariseer criteria om de maatregelen aan te 
toetsen. 

Stakeholderdag Dit is van belang om de afwegingen 
tussen verschillende keuzes voor 
maatregelen expliciet te maken. 

 

Wat is de huidige waarde €/kg van zeebaars 
gevangen met de hengel, in de fuiken, bij de 
hardervisserij, fly-shoot, boomkor, trawl. 

• Wat kan er aan waardevermeerdering 
gedaan worden? 

• Wat zijn mogelijke alternatieve 
businessmodellen voor kleinschalige 
vissers die afhankelijk zijn van de 
zeebaars? En hoe kan de overheid dit 
faciliteren. 

Stakeholderdag Dit vergroot mogelijk het 
aanpassingsvermogen van vissers na 
introductie van bepaalde maatregelen. 
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 Kennisbehoefte Geuit door Relevantie 

 Hoe kan de controle en handhaving van Brusselse en 
Nederlandse zeebaarsregels efficiënt (pakkans, 
hoogte boete, gebruik digitale hulpmiddelen) vorm 
gegeven worden? 

Stakeholder Het onderzoeken van mogelijke 
controlemiddelen is van belang om in 
beeld te krijgen in hoeverre 
voorgestelde maatregelen te 
handhaven zijn. 
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