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Samenvatting 

De zeebaarspopulatie neemt sinds 2010 sterk af door een hoge visserij-inspanning en een lage 
aanwas van jonge zeebaars sinds 2008. Zeebaars is een langlevende soort die zich pas op latere 
leeftijd gaat voortplanten. Op een leeftijd van ca 4 jaar en met een lengte vanaf ca 42 cm (vrouwtjes) 
en 32 cm (mannetjes) beginnen ze paairijp te worden. De huidige minimum aanlandingsmaat van 42 
cm heeft als gevolg dat veel vrouwtjes al gevangen worden voordat ze voor het eerst hebben kunnen 
paaien. 
 
Naast vangstbeperkende maatregelen wordt gezocht naar maatregelen ter bescherming van paai- en 
opgroeigebieden. Hiervoor is ecologische kennis nodig, die voor de Nederlandse wateren nog 
grotendeels ontbreekt. Aanwezigheid van paaiende volwassen zeebaarzen is direct bewijs voor een 
paaigebied. Het alternatief is om aan paaigebieden vast te stellen aan de hand van de verspreiding 
van eieren in een vroeg ontwikkelstadium. Een relatief groot aantal larven en juveniele zeebaars kan 
wijzen op het belang van een gebied als opgroeigebied.  
 
Zeebaars in IMARES surveys 
In deze helpdeskvraag hebben we alle aanwezige gegevens over zeebaars en zeebaarseieren uit 
lopende en afgesloten IMARES surveys voor de Nederlandse kust in kaart gebracht. Het idee hierbij is 
dat opgroeigebieden en paaigebieden van zeebaars langs de Nederlandse kust op basis van de 
bestaande monitoringsgegevens verder kunnen worden gespecificeerd. De gegevens uit de surveys 
hebben we verder nog aangevuld met informatie uit andere bronnen.  
 
In alle lopende en inmiddels afgesloten IMARES surveys zijn sinds 1970 in totaal ruim 50.000 
zeebaarzen aangetroffen. De meeste zeebaars is langs de kust, in de Ooster- en Westerschelde en de 
Waddenzee gevangen en een klein deel verder op de Noordzee. Dat zijn tevens de gebieden waar de 
grootste vangstinspanning geleverd wordt. Van alle gemeten zeebaars varieert de lengte tussen 1 en 
90 cm, waarbij de meest voorkomende maat 8-9 cm is. Slechts 288 van alle ooit in IMARES surveys 
gevangen en gemeten zeebaars is 40 cm of groter. Zeebaarzen groter dan 40 cm zijn vooral 
aangetroffen in de Voordelta en in de zuidelijke Noordzee, terwijl de kleinere exemplaren in de Ooster- 
en Westerschelde, de Voordelta en de Waddenzee en in mindere mate langs de kust gevonden zijn. 
Uit een vergelijking van de inspanning met de vangsten blijkt dat slechts in een klein aantal trekken 
zeebaars gevangen wordt. Dat en het feit dat er bijna geen grote zeebaars is aangetroffen in de 
survey gegevens zegt waarschijnlijk minder over het voorkomen van zeebaars, dan over de 
geschiktheid van het gebruikte tuig voor de vangst van zeebaars. Zeebaars is een krachtige snelle 
zwemmer, die heel goed in staat is de tuigen die voor de IMARES surveys worden gebruikt te 
ontwijken. Dat geldt zeker voor de grotere volwassen zeebaars.  
 
Naast de standaard IMARES survey is ook geput uit de Internationale Bottom Trawl Survey, waar 
Nederland elk jaar aan meedoet. Zeebaars is in dit programma gevangen in het Kanaal, de zuidelijke 
Noordzee, de Voordelta en langs de Nederlandse en Engelse kust. In totaal zijn in de ruim 14000 
uitgevoerde trekken ruim 2000 zeebaarzen gevangen variërend in lengte van 8 tot 72 cm. Daarnaast 
is ook de herkomst van zeebaars uit de marktbemonstering, waarbij regelmatig aangelande vis op de 
afslag wordt doorgemeten, geanalyseerd. Ook deze vissen blijken vooral afkomstig uit de zuidelijke 
Noordzee en het Kanaal. 
 
Opgroeigebieden 
Uit de analyse van de survey data komt naar voren dat er enkele duidelijk opgroeigebieden zijn aan te 
wijzen. Sinds begin jaren 1990 worden in de Westerschelde elk jaar jonge zeebaarzen aangetroffen. 
Dat geldt in iets mindere mate voor de Oosterschelde en Voordelta. Ook in de Waddenzee vinden we 
jonge zeebaars, maar niet in elk jaar. Opvallend is wel dat het jongste cohort (tot 10cm) niet in elk 
jaar in de Delta wordt aangetroffen. Dat betekent dat de larven kennelijk niet elk jaar het gebied 
bereiken. Uit trendanalyse zijn er aanwijzingen voor een afname van dichtheden jonge zeebaars in de 
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Zeeuwse Delta (sinds 2010) en de Waddenzee (sinds 2004). Het relatieve belang van de verschillende 
opgroeigebieden voor de totale zeebaarspopulatie is echter niet duidelijk. 
Gezien de grote overlap van de opgroeigebieden met het werkgebied van de garnalenvisserij en het 
feit dat er in deze visserij jonge zeebaars wordt bijgevangen, is een mogelijk effect van 
garnalenvisserij op de populatie niet uit te sluiten.  
 
Paaigebieden 
Een analyse van de beschikbare ei- en larvendata wijst er op dat er mogelijk paai plaatsvindt op de 
Doggersbank en in een gebied ten westen van de Voordelta. Hier zijn tijdens de eenmalige jaarrond 
uitgevoerde survey in 2011 in april/mei net afgezette eieren aangetroffen en in mei ook larven 
gevonden. In dat jaar heeft een jaarrond Noordzeedekkende survey plaatsgevonden met een dicht 
bemonsteringsgrid. Of de paai in deze gebieden een jaarlijks terugkerend fenomeen is, is niet 
duidelijk. Om dat vast te kunnen stellen zijn de standaard eisurveys niet toereikend. 
 
De ontwikkeling van oocyten geeft informatie over het tijdstip waarop juvenielen zich voor het eerst 
beginnen te ontwikkelen en het geeft een precieze inschatting van het moment waarop vrouwtjes 
klaar zijn om te paaien. De aanwezige informatie over geslachtsrijpheid in de IMARES database (voor 
alle programma’s waarbinnen zeebaars gesneden wordt) bleken onbruikbaar. Recent is namelijk 
vastgesteld dat de rijpheidsstadia zoals bepaald met het blote oog nogal uiteenliepen met die bepaald 
door microscopische inspectie. Concreet betekent dit dat we uit de database dus alleen kunnen halen 
waar en wanneer er zeebaars van een bepaalde lengte gevangen is, maar niet of die ook 
daadwerkelijk aan het paaien was. 
 
Hiaten in kennis en toekomstig onderzoek 
Deze studie heeft duidelijk gemaakt waar de hiaten in kennis zitten. We hebben deze op een rij gezet 
alsmede het benodigde onderzoek om die hiaten te vullen. De lijst van mogelijke 
onderzoeksonderwerpen is geprioriteerd op basis van toepasbaarheid, haalbaarheid en nut voor het 
beheer. In de afweging is ook rekening gehouden met de ordegrootte van de kosten van de diverse 
onderzoeken. 
 
Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat de Doggersbank een paaigebied is. Een mogelijkheid om te 
bestuderen of paai op de Doggersbank een jaarlijks fenomeen is, is om het bemonsteringsgrid tijdens 
de makreel eisurvey lokaal te verdichten en hier extra monsters te nemen.  
 
We hebben ook geen goede informatie over de paairijpheid van zeebaarzen voor onze kust. Deze 
informatie kan vrij eenvoudig verkregen worden door gonaden te verzamelen uit surveyvangsten of uit 
de marktbemonstering. Om het rijpheidsstadium vast te kunnen stellen is het nodig om ovaria te 
verzamelen en microscopisch te onderzoeken. Hierbij kan ook informatie uit de recreatieve visserij op 
een meer systematische manier verzameld worden. 
 
Verder is het nog maar de vraag waar de eieren die daar afgezet worden uiteindelijk terechtkomen. 
Om herkomst van eieren en larven te kunnen herleiden tot paaigebieden kunnen 
larventransportmodellen gebruikt worden. Daarmee is het ook mogelijk te onderzoeken onder welke 
omstandigheden larven wel en niet de Nederlandse kust bereiken en kan een verklaring geven 
waarom we het ene jaar wel jonge aanwas van zeebaarzen in onze wateren aantreffen en het andere 
jaar niet.  
 
Zeebaars wordt door recreatieve vissers veel gezien in habitats die in de surveys geheel buiten beeld 
blijven: rondom wrakken en pieren, en in de ondiepe kustzone. Het belang van deze habitats en het 
gebruik daarvan door de verschillende zeebaarsstadia is nog onbekend. Inzet van een logboeksysteem 
in samenwerking met de recreatieve visserij waarbij ook inspanning geregistreerd wordt kan 
aanvullende data opleveren. Daarnaast moeten gerichte bemonsteringen worden uitgevoerd in deze 
habitats. Idealiter moet dit in samenwerking met Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, omdat dan ook 
het relatieve belang van de Nederlandse opgroeigebieden ten opzichte van de buitenlandse gebieden 
onderzocht kan worden. Daarnaast kunnen gegevens vanuit de recreatieve visserij inzicht geven in het 
gebruik van deze habitats door de seizoenen heen. Voor verspreiding en ruimtegebruik op groter tijd 
en ruimteschaal biedt een taggingstudie in samenwerking met de recreatieve visserij en de 
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beroepshengelaars een goede optie. Om het belang van hard subtraat habitats als wrakken en pieren 
voor zeebaars te onderzoeken kan ook de inzet van telemetrie worden overwogen waarbij individuele 
dieren in de tijd gevolgd kunnen worden. 
 
 
Aanbevelingen voor beleid 
Gezien de huidige staat van onze kennis, kunnen we nu geen steekhoudende aanbevelingen voor 
maatregelen gericht op bescherming van gebieden of habitats te geven. De evidentie voor 
paaigebieden is nog erg dun, de opgroeigebieden zijn wel redelijk bekend, maar over het relatieve 
belang van elk gebied voor de populatie is nog geen inzicht. Het is duidelijk dat overbevissing een 
probleem is gezien de ontwikkelingen in de aanlandingen en de afname in gemiddelde lengte bij 
aanlanding. Het is ook duidelijk dat de zeebaars die in Nederland gevangen wordt in ieder geval voor 
een groot deel afkomstig is uit het Kanaal en dat de visserij daar in het vroege voorjaar van grote 
invloed is op de hoeveelheid zeebaars, die later in het jaar in onze wateren terechtkomt. Op basis van 
de huidige gegevens en inzichten is een verdere inperking van de vangsten door zowel commerciële 
als recreatieve vissers in ieder geval een effectieve maatregel om de zeebaarsstand te vergroten. Of 
er in aanvulling daarop ook noodzaak is om gericht gebieden of habitats te beschermen of te 
verbeteren is met de huidige kennis en gegevens niet vast te stellen en kan alleen met aanvullend 
onderzoek worden vastgesteld. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Sinds 2010 neemt de zeebaars Dicentrarchus labrax populatie in Europa gestaag af. Dit wordt 
gerelateerd aan een te hoge visserij-inspanning en een lage aanwas van jonge zeebaars sinds 2008 
(ICES 2015). Indien er geen maatregelen worden genomen om zeebaarsvangsten te reduceren, 
verwacht de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) dat in de nabije toekomst het 
paaibestand zover gedaald is dat er niet meer voldoende nakomelingen geproduceerd worden om het 
bestand in stand te houden. De Europese Commissie heeft de EU lidstaten gevraagd te komen met 
(vangst-reducerende) maatregelen voor herstel van het zeebaarsbestand. 
 
Om tot maatregelen te komen ten behoeve van het verbeteren van het zeebaarsbestand is 
ecologische kennis van de soort essentieel. Kennis over paaigebieden, opgroeigebieden (zogenaamde 
opgroeigebieden), migratieroutes, foerageergebieden, overwinteringsgebieden etc. kan naast kennis 
van de visserij-inspanning bijdragen aan het ontwikkelen van maatregelen en de beoordeling van de 
effectiviteit van deze maatregelen. 
 
Ecologische kennis van zeebaars voor de Nederlandse kust is beperkt. Het kennisdocument zeebaars 
(Quirijns et al., 2013) geeft een overzicht van de beschikbare kennis over zeebaars en over de visserij 
op zeebaars. Smith et al. (2015) geven een overzicht van de beschikbare kennis over paaigebieden en 
opgroeigebieden voor zeebaars in Europa. Het beschermen en herstellen van belangrijk habitat voor 
bepaalde levensstadia zoals paaigebieden en opgroeigebieden is een potentiele maatregel die bij zou 
kunnen dragen aan herstel van het zeebaarsbestand. Nederland mist nog essentiële informatie over 
paaigebieden en opgroeigebieden van zeebaars in haar wateren om passende maatregelen te kunnen 
definiëren. 
 
Als er paaigebieden langs de Nederlandse kust aanwezig zijn, kunnen deze worden geïdentificeerd 
doordat er paaiende volwassenen worden waargenomen (direct bewijs voor gebruik van een bepaald 
gebied voor paai) of wanneer er relatief hoge aantallen zeebaarseieren worden aangetroffen (indirect 
bewijs voor paaigebieden waarbij rekening moet worden gehouden met eventuele drift van eieren met 
getijdestromingen om paaigebied van herkomst vast te stellen). Een relatief groot aantal larven en 
juveniele zeebaars kan wijzen op het belang van een gebied als opgroeigebied, maar kunnen ook 
aangetroffen worden terwijl ze op weg zijn naar een opgroeigebied. 
 
IMARES voert verschillende, vaak al decennia lang lopende, surveys uit in Nederlandse wateren. 
Voorbeelden hiervan zijn o.a. de Demersal Fish Survey (DFS), de International Bottom Trawl Survey 
(IBTS), de Noordzee makreel eisurvey, en een jaarrond uitgevoerde ei-en larvensurvey survey in 
2010-2011. Deze surveys zijn niet gericht op zeebaars, waardoor het vistuig of de periode waarin de 
survey wordt gehouden niet altijd optimaal is voor zeebaars. Echter, verwacht wordt dat zeebaars wel 
(bij)gevangen wordt tijdens dergelijke surveys en er een indicatie van ruimtelijke verspreiding en 
trends in de tijd kan worden verkregen.  
 
De helpdeskvraag richt zich op een eerste inventarisatie van zeebaarsdata uit lopende en afgesloten 
IMARES surveys in Nederlandse wateren. Hierbij hebben we onderzocht of opgroeigebieden en 
paaigebieden van zeebaars langs de Nederlandse kust op basis van de bestaande 
monitoringsgegevens verder kunnen worden gespecificeerd. De IMARES visdatabase is gescreend op 
het voorkomen van (jonge) zeebaars en de resultaten hiervan zijn beschreven. Voor het identificeren 
van mogelijke paaigebieden is het voorkomen van paairijpe zeebaars en het voorkomen van eieren uit 
de jaarrond uitgevoerde eisurvey (2010-2011) gebruikt. Op basis van de uitkomsten van de screening 
worden vervolgens aanbevelingen gedaan hoe bestaande surveys uit te breiden of welk aanvullend 
onderzoek noodzakelijk is om meer kennis over opgroeigebieden en paaigebieden van zeebaars te 
krijgen.  
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1.2 Kennisvraag 

Het betreffende onderzoek is uitgevoerd om een Kennis voor Beleid vraag te beantwoorden die is 
ingediend door het Ministerie van Economische Zaken. De Kennis voor Beleid vraag was als volgt 
geformuleerd: 
 
‘Het zeebaarsbestand staat er slecht voor. ICES adviseert al enkele jaren de visserij drastisch in te 
perken. Het paaibestand neemt sterk in omvang af en de visserijsterfte neemt toe. Het bestand nadert 
de gevarenzone. Ook voor komend jaar heeft de Europese Commissie strenge maatregelen 
voorgesteld. Ondanks de maatregelen is er maar weinig van de zeebaars bekend, terwijl de soort wel 
als belangrijk kan worden beschouwd. Om in de toekomst gerichte technische maatregelen te kunnen 
nemen is een uitbreiding van de kennis van het zeebaarsbestand zeer gewenst. Welke ecologische 
kennis over de zeebaars (bijvoorbeeld wat betreft kraamkamers en paaigebieden) is beschikbaar en 
welke kennis is nog onbekend en zou verder uitgezocht moeten worden?” 
 
In overleg met de opdrachtgever is voor deze Kennis voor Beleid vraag afgesproken dat in een eerste 
inventarisatie focussen op kennis over opgroeigebieden voor zeebaars en paaigebieden langs de 
Nederlandse kust (NCP) op basis van de data-analyse van lopende en uitgevoerde IMARES surveys. 
 
De onderliggende kennisvragen van deze opdracht zijn: 

- Welke data zijn aanwezig in de IMARES survey gegevens die wijzen op paaigebieden en 
opgroeigebieden langs de Nederlandse kust? 

- Welke kennishiaten zijn er m.b.t. de locatie van paaigebieden en opgroeigebieden langs de 
Nederlandse kust en hoe zouden bestaande monitoring surveys uitgebreid kunnen worden om 
in de benodigde data te kunnen leveren om in deze kennisbehoefte te kunnen voorzien? 

- Welke ecologische en biologische kennis is nodig om gerichte maatregelen te kunnen nemen? 

1.3 Ecologie zeebaars in de Noordzee 

Volwassen zeebaarzen paaien in open zee, maar niet ver uit de kust, bij een temperatuur van 8.5 – 
11oC. De eieren zweven vrij in de waterkolom en komen, afhankelijk van de watertemperatuur, na 4 – 
9 dagen uit. Bij een watertemperatuur onder de 8,7°C of boven de 17,7°C komen de eieren niet tot 
ontwikkeling (Pawson et al. 2000). Het larvale stadium duurt ongeveer 2 – 3 maanden, waarin de 
larven zich vanuit de open zee naar kust en estuaria begeven. Het juveniele stadium duurt 3 – 8 jaar 
en vindt plaats in opgroeigebieden bij de kust en in estuaria. Naarmate zeebaarzen ouder worden 
vertonen ze in toenemende mate trekgedrag waarbij ze in de winter naar het zuiden migreren en ’s 
zomers weer terug naar het noorden. Zeebaarzen kunnen waarschijnlijk ongeveer 30 jaar oud worden. 
In het relatief nabij gelegen Engels Kanaal paaien zeebaarzen in de periode februari-juni. Larven 
bewegen zich 1 maand na uitkomen naar een gebied binnen 10 km van de kust en na 2 -3 maanden 
zwemmen ze actief opgroeigebieden in. Zeebaarzen zijn relatief langzaam groeiende en lang levende 
vissen en worden op late leeftijd geslachtsrijp. Vrouwtjes kunnen paairijp worden vanaf 42 cm, 
mannetjes vanaf 32 cm (ca 4 jaar)(Pickett et al. 2004). Langs de Nederlandse kust wordt in de 
periode mei-december zeebaars gevangen door de recreatieve en staand want vissers. 
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2 Methoden 

2.1 Surveydata: jonge en paairijpe zeebaars 

De IMARES data base bevat data van bemonsteringen uitgevoerd sinds begin 1900. Hieronder vallen 
bijvoorbeeld langlopende boomkorsurveys (DFS, SNS, BTS), fuik- en staand want programma’s en 
discard programma’s (boomkor-, ottertrawl- en garnalenvisserij). Daarnaast zijn er ook diverse 
kortlopende monitoringprogramma’s gerelateerd aan de bouw van windmolenparken, 
natuurbescherming en evaluatie van compensatiemaatregelen uitgevoerd. Hierbij zijn verschillende 
soorten tuigen gebruikt en variëren bemonsteringsperiode en dekking van gebieden. In figuur 1 wordt 
een overzicht gegeven van alle locaties die sinds 1970 bemonsterd zijn. 
 
De vangstinspanning en vangbaarheid voor zeebaars van al deze verschillende tuigen verschilt 
aanzienlijk en ook binnen programma’s kan de ruimtelijke dekking, de inspanning en de 
bemonsteringsperiode verschillen tussen jaren. De meeste van deze programma's zijn niet gericht op 
het vangen van zeebaars en zijn daar ook niet erg geschikt voor. De boomkorsurveys bemonsteren 
bijvoorbeeld alleen tot een halve meter boven de zeebodem. Bovendien is de vissnelheid zo laag dat 
(zeker de grotere exemplaren) gemakkelijk kunnen ontsnappen. Deze programma’s geven dus alleen 
informatie over aanwezigheid van zeebaars. Ze kunnen niet gebruikt worden voor absolute 
abundanties en ook niet over de afwezigheid. Als er geen zeebaars gevangen is, wil dat zeker niet 
zeggen dat er geen zeebaars zit. Ook verschillen de tuigen nogal in maaswijdte en daarmee in de 
lengteselectie van de gevangen vis. Met al deze beperkingen in gedachten is de hele database 
doorzocht op de aanwezigheid van zeebaars, waarbij vooral gelet is op aan/afwezigheid en lengtes en 
niet zozeer op absolute dichtheden of meerjarige trends. 
 
De beschikbare data zijn geanalyseerd op: 

1. de aanwezigheid van paairijpe zeebaars die mogelijk aanwijzingen geeft voor paaigebieden 
2. de aanwezigheid van juveniele zeebaars die wijst op het gebruik van een gebied als 

opgroeigebied  
 

 
Figuur 1. Verspreiding van alle locaties van trekken uitgevoerd in alle IMARES monitoring 
programma’s. 
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2.2 Additionele datasets: jonge en paairijpe zeebaars 

In aanvulling op de standaardsurveys zijn nog een aantal aanvullende datasets meegenomen. De 
International Bottom Trawl Survey (IBTS) wordt samen met de ons omringende landen uitgevoerd en 
het is daarom overzichtelijker om de gecombineerde data van alle landen te presenteren, dan alleen 
het Nederlandse deel ervan. Daarnaast is de tijdserie van de fuikbemonstering door het NIOZ 
gebruikt. Die laatste wordt al sinds 1960 uitgevoerd en hiervan zijn de gegevens recent opgewerkt 
voor het Quality Status Report Waddenzee 2016 (Tulp et al in prep) en gepubliceerd in Cardoso et al. 
(2015). 
 

2.3 Ei- en larven surveydata: indicatie voor paaigebieden 

Afgezien van de aanwezigheid van paairijpe dieren kan een mogelijk paaigebied ook geïdentificeerd 
worden aan de hand van hoge dichtheden aan viseieren die daar recent zijn afgezet. Imares voert 
diverse ei- en larvensurveys uit, die gebruikt kunnen worden om de aanwezigheid van zeebaarseieren 
te onderzoeken. 
 
IMARES heeft in 2010-2011 jaarrond een maandelijkse ei-en larvensurvey uitgevoerd in de zuidelijke 
Noordzee en deel van het Kanaal (van Damme et al. 2011). Elke maand is een vast stationsgrid 
bemonsterd. Daarnaast voert IMARES jaarlijks drie haringsurveys uit het kader van  
de door ICES gecoördineerde International Herring Larvae Surveys (IHLS)  waarbij de noordelijke en 
centrale Noordzee in september en het Kanaal en de zuidelijke Noordzee in december en januari 
bemonsterd worden. In januari/februari wordt tijdens de IBTS de MIK-survey uitgevoerd, die gericht is 
op de grotere haringlarven in latere ontwikkelingsstadia. Nederland neemt hierbij een klein deel in de 
noordelijke Noordzee en het Kanaal en de zuidelijke Noordzee voor haar rekening. Eens per drie jaar 
vindt de makreel eisurvey (MEGS) plaats in de centrale en noordelijke Noordzee in mei en juni. 
 
De jaarronde ei- en larvensurvey, IHLS en makreel eisurvey zijn geschikt om viseieren en larven in de 
eerste ontwikkelingsfasen te bemonsteren. De IMARES planktonsurvey datasets bevatten informatie 
van eieren en larven van alle aangetroffen vissoorten sinds 2005. 
 
Zeebaarseieren en larven zijn makkelijk te onderscheiden van andere soorten. De eieren zijn relatief 
groot en hoewel er wel overlap is in grootte met andere soorten, kan de soort herkend worden aan de 
afmeting van de oliedruppel. De larven hebben specifieke kenmerken waardoor het eenvoudig is om 
ze te herkennen.  
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3 Resultaten 

3.1 Zeebaars data in surveys 

Een overzicht van alle geregistreerde zeebaars in de diverse programma’s is gegeven in tabel 1.  
In totaal zijn er 52.239 zeebaarzen geregistreerd in de periode vanaf 1970. De ruimtelijke verdeling 
van al deze vangsten laat zien dat de meeste zeebaars langs de kust, in de Ooster- en Westerschelde 
en de Waddenzee gevangen is en een klein deel verder op de Noordzee (fig. 2). Dat zijn tevens de 
gebieden waar de grootste monitoringsinspanning plaatsvindt. Zeebaars wordt in elk seizoen 
gevangen, maar de meeste registraties komen uit het derde en vierde kwartaal. Vergeleken met alle 
locaties waar gemonsterd wordt (fig. 1) valt op dat slechts in een klein deel daarvan zeebaars 
gevangen wordt. 
 

 
Figuur 2. Verspreiding van zeebaars gevangen in de periode 1970-2015 in alle IMARES 
surveys per kwartaal. 
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Van 17.615 exemplaren van het in totaal aantal gevangen zeebaars (52.239) is de lengte gemeten. 
De lengte range varieerde tussen 1 en 90 cm waarbij de meest voorkomende maat 8-9 cm was (fig. 
3). Uitgaande van 40 cm als de L50 (de maat waarbij de helft van de individuen geslachtsrijp is, voor 
vrouwtjes ca 42 cm, voor mannetjes iets kleiner (Pickett et al. 2004; Heessen et al. 2015)) zijn 
slechts 288 van alle ooit in IMARES surveys gevangen en gemeten zeebaars 40 cm of groter. 

Figuur 3. Lengte frequentieverdeling van alle gemeten zeebaars in alle IMARES databases. 

Figuur 4. Verspreiding van zeebaars <40 cm en <40 cm in de periode 1970-2015 in alle 
IMARES surveys. 

Zeebaarzen groter dan 40 cm zijn vooral aangetroffen in de Voordelta en in de zuidelijke Noordzee, 
terwijl de kleinere exemplaren in de Ooster- en Westerschelde, de Voordelta en de Waddenzee en in 
mindere mate langs de kust gevonden zijn (fig. 4). De meeste zeebaarzen zijn gevangen in de 
programma’s DFS, DIADROOM, FDIA, FGRF, MVII, N2000CR en WAV (tab. 1). Hieronder zoomen we 
verder in op een aantal programma’s waarin zeebaars regelmatig gevangen is. 

zeebaars ≥40 cm 
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3.1.1 Demersal Fish Survey (DFS) 

 
De DFS is begonnen in 1970 en betreft een jaarlijkse survey. Hierbij worden in de nazomer de 
kustzone, de Ooster- en Westerschelde en de Waddenzee tot een diepte van ca 20 m bemonsterd met 
een kleine boomkor (3 m in Waddenzee en Ooster- en Westerschelde en 6 m in de kustzone).  
 
Trendanalyses laten zien dat zeebaars in deze survey in de meeste gebieden maar af en toe gevangen 
zijn (fig. 5). Veel van de pieken staan slechts voor enkele individuen. Ondanks afwezigheid in 
sommige jaren is er in de Waddenzee een duidelijke trend zichtbaar met een toename van zeebaars 
sinds 1997 in de westelijke Waddenzee en vanaf 2000 ook in de oostelijke Waddenzee. In de Ooster- 
en Westerschelde en de Voordelta verscheen zeebaars al iets eerder. Met name in de Westerschelde 
zijn elk jaar zeebaarzen gevangen. In de kustgebieden is zeebaars in sommige jaren in kleine 
aantallen gevangen. 
 
 

 
Figuur 5. Trendanalyses van zeebaars in 8 kustgebieden, de Ooster- en Westerschelde en 
de Waddenzee. De lijnen zijn trendlijnen gefit m.b.v. het programma Trendspotter (Visser 
2004). 
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Figuur 6. De gemiddelde lengte van zeebaars in de DFS survey. Jaren waarin geen enkele 
zeebaars gevangen is zijn niet weergegeven. De stippen geven het gemiddelde aan, de box 
het 25 en 75 percentiel en de gestippelde lijnen het 5 en 95% percentiel. 
  
 
De gemiddelde lengte van alle zeebaars gevangen in de DFS survey laat een afname in de tijd zien 
(fig. 6). In de beginjaren werd zeebaars slechts sporadisch gevangen, wat ook goed te zien is aan de 
spreiding in de boxen. Recenter zijn de vangsten groter, maar betreft het voornamelijk kleine 
individuen. In de Westerschelde zijn in de hele tijdserie alleen maar kleine individuen (tot ca 30 cm 
gevangen). Opvallend is dat het cohort kleiner dan 10 cm, de juvenielen van dat jaar, in sommige 
jaren (bv 2007) ontbreekt (fig. 7). 
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Figuur 7. Lengte-frequentieverdeling van zeebaars gevangen in de Westerschelde in de 
periode 1970-2015. Een aantal jaren (1971, 1986, 1989) ontbreekt omdat er toen wegens 
weersomstandigheden niet gemonsterd is. 
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3.1.2 PMR monitoring programma (MVII) 

Het PMR (Programma Mainport Rotterdam) staat in het kader van de compensatieopgave voor de 
aanleg van de Tweede Maasvlakte en is in 2005/2007 en 2009-2013 uitgevoerd in de Voordelta. De 
bemonstering vindt plaats op dezelfde manier als bij de DFS survey en in de meeste jaren is zowel in 
het voorjaar als de nazomer gevist. In elk jaar is wel zeebaars gevangen, meestal meer in het 
voorjaar dan in de nazomer, behalve in 2005 en 2007 (fig. 8). In dit programma is vrijwel uitsluitend 
zeebaars <40 cm gevangen, het merendeel valt in de range 20-30 cm (Fig. 9). 
 
 

 
 
Figuur 8: Dichtheden van zeebaars gevangen in de PMR monitoring in het tweede (blauw) 
en derde kwartaal (rood). 

Figuur 9: Gemiddelde lengte van zeebaars gevangen in de PMR monitoring per jaar en 
kwartaal. De stippen geven het gemiddelde aan, de box het 25 en 75 percentiel en de 
gestippelde lijnen het 5 en 95% percentiel. 
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3.1.3 Garnalenvisserij programma’s 

Er zijn een aantal programma’s specifiek gericht op de bijvangsten in de garnalenvisserij (VDGARN, 
DISCRAN en N2000CR, SELCRA, BBus), waarbij aan boord van commerciële schepen de bijvangst 
onderzocht is. Deze visserij vindt plaats in de kustgebieden, Voordelta en Waddenzee en meestal is 
met een 9 m boomkortuig met een maaswijdte rond de 20 mm gevist.  
 
In de periode 2012-2014 is het programma N2000CR uitgevoerd waarbij twee jaar lang jaarrond de 
bijvangsten aan boord van schepen zijn bemonsterd (fig. 10)(van der Hammen et al. 2015). Vanaf 
2008 loopt het bijvangstprogramma DISCRAN in het kader van de Europese dataverordening naar 
bijvangsten in de garnalenvisserij (Steenbergen et al. 2015). In deze programma’s zijn vrijwel alleen 
kleine zeebaarzen (<20cm) in de Waddenzee en de Voordelta aangetroffen (fig. 11). Vergeleken met 
de grote inspanning zijn er opvallend weinig zeebaarzen in de kustzone (buiten de eilanden) 
gevangen. In het programma VDGARN, een netselectiviteitprogramma aan boord van een 
commercieel schip uitgevoerd in de Voordelta, zijn in het voorjaar wel grotere (≥40 cm) zeebaarzen 
gevangen (fig. 12). De reden dat in dit programma wel grotere zeebaarzen gevangen zijn komt 
waarschijnlijk doordat het net niet voorzien was van een zeeflap. Dit is een netaanpassing die 
verplicht is sinds 2013, waardoor vis groter dan 10 geweerd wordt uit het garnalentuig. 
 

 
 
Figuur 10. Verspreiding van gevangen zeebaars (links) en de verspreiding van de 
bemonsterde trekken (rechts) in de twee garnalenbijvangst programma’s N2000CR en 
DISCRAN. 
 

N2000C
 

  

DISCRA
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Figuur 11. Mediane lengte van zeebaars in het garnalenprogramma N2000CR. De stippen 
geven de mediaan aan, de box het 25 en 75 percentiel en de gestippelde lijnen het 5 en 
95% percentiel. 
 

 
Figuur 12. Mediane lengte van zeebaars in het garnalenprogramma VDGARN. De stippen 
geven de mediaan aan, de box het 25 en 75 percentiel en de gestippelde lijnen het 5 en 
95% percentiel. 
 

3.1.4 Westerschelde ankerkuilvisserij programma (WAV) 

Sinds 2007 wordt er in het voor- en najaar een ankerkuilbevissing uitgevoerd op vier locaties in de 
Westerschelde (Goudswaard 2014). In de afgelopen 9 jaar zijn er in totaal ruim 4500 zeebaarzen 
gevangen (tab. 1). Het betrof uitsluitend kleine onvolwassen dieren (fig. 13). 
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Figuur 13. Mediane lengte van zeebaars in de Westerschelde. De stippen geven de mediaan 
aan, de box het 25 en 75 percentiel en de gestippelde lijnen het 5 en 95% percentiel. 
 

3.1.5 Diadrome vis Kornwerderzand (DIADROOM) en zoet water programma’s 
(FGRF en FDIA) 

Aan de Waddenzee kant van de Afsluitdijk in en naast de spuikom bij Kornwerderzand vindt sinds 
2001 monitoring van diadrome vis plaats. Hierbij wordt echter ook veel zoutwatervis, waar onder 
zeebaars gevangen. De vis wordt ingedeeld in twee categorieën: klein (<40cm) en groot (≥40cm). 
Beide categorieën worden elk jaar in voorjaar (april-juni) en najaar (sept-nov) gevangen. De grote 
exemplaren namen in de meeste jaren in de loop van het voorjaar toe en weer af tegen de winter (Fig. 
14). Kleine exemplaren werden in bijna alle maanden wel gevangen maar vertonen in de meeste jaren 
een piek in de maanden aug-sept. Over de periode 2001-2015 is geen duidelijke trend waarneembaar 
(fig. 18). De programma’s FGRF en FDIA zijn zoetwater fuikenprogramma’s die op de rivieren worden 
uitgevoerd. Zeebaars heeft een grote tolerantie voor lage saliniteit en kan ook in vrijwel zoet water 
leven. Er worden dan ook elk jaar redelijk grote aantallen zeebaars in de riviermonitoring gemeld (zie 
aanwezigheid in fig. 1). Dit betreft vrijwel uitsluitend kleine exemplaren tot 20 cm. 

 
 Figuur 14. Seizoenspatroon in vangsten van grote (≥40cm) en kleine (<40cm) zeebaars in 
de fuikvangsten in de Waddenzee bij Kornwerderzand tussen maart (3)  en december (12, 
in juli en augustus is in de meeste jaren niet bemonsterd). 
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Tabel 1. Overzicht van alle zeebaarsregistraties in alle IMARES surveys vanaf 1990. Voor 1990 waren er alleen enkele waarnemingen in de DFS en strandsurvey (zijn wel 
meegenomen in totalen). 
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BBus 1 284.1 285
BTS 2 1 1 1 1 3 1 9 2 1 4 1 27
DELTAPMO 222 383 70 37 4 6 8 730
DFS 6 4 52 4 593 77 14 21 47 230 185 244 468 332 998 107 117 231 119 160 758 60 24 19 515 550 6019
DIADROOM 384.5 897 4214 2602 1468 1538 965 923 2169 243 3291 1704 353 2649 1628 25028
DISBT 52 0.5 10 67.75 36.75 75.79 10.13 30.97 3.25 287
DISCRAN 27 9 43 36 33 94 194 436
DISGILL 8 8
DISKAN 196.4 196
DISOT 43.5 7.885 44.86 96
EAV 1 3 5.36 5 5 3 22
FDIA 1036 1201 2237
FGRA 3 2 0.022 0.008 0.017 0.009 8 37 1 54.03 3 30 17 7 162
FGRF 47.85 46 228 605.8 111.5 29.33 34 50.5 404.2 1717 1124 767.8 320 203.5 337 286.2 340 305 234 280 374 7846
FYOE 2.472 0.185 4 7
HALA 3 3
LNV5b 152 22 174
LNV5bG 12 2 14
LTVOM 51 51
MARE 4 6 21 31
MILZON 8 8
MVII 371.5 680.6 119.4 27 13 5 2 71 14 2 1306
N2000CR 152.8 537.5 780.3 1470
NSWDEM 1 65 66
PULSMON 6.25 6
SCHIER 156.4 554.5 711
SELCRA 45.27 45
SELECT 1 4 5
SNS 1 1 1 1 5
STRAND 5
VDGARN 49.2 29.17 155.9 234
WAV 2597 924 113 153 21 10 154 522 4494
ZKOWAD 8 199 3 4 214
ZMOTOR 3 2 4 9
totaal 8 4 56 4 595 125.9 70 251 652.8 344.5 603.8 1181 4969 3372 3088 3380 2554 4442 2741 2966 1697 3999 2683 1964 5534 4864 52239
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3.2 Overige programma’s en informatiebronnen 

3.2.1 IBTS 

Een programma, dat niet is opgenomen in voorgaand overzicht is de International Bottom Trawl 
Survey (IBTS). De internationale data worden centraal opgeslagen in de ICES Datras database. In de 
IBTS wordt gevist met een ottertrawl, en de survey wordt twee maal per jaar, in het eerste en derde 
kwartaal uitgevoerd. In een aantal jaren (1990-1996) is er ook in het tweede en vierde kwartaal 
gevist. 
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Figuur 15. Lengte frequentieverdelingen (range 8-72 cm) van zeebaars per ICES vak in de 
internationale IBTS data (1990-2015) gecombineerd voor alle kwartalen. De rode punten 
geven de treklocaties weer. De lengteverdelingen in de vakken lopen van 8cm (linkerkant) 
tot 72 cm (rechterkant). 
 
Zeebaars is gevangen in het Kanaal, de zuidelijke Noordzee, de Voordelta en langs de Nederlandse en 
Engelse kust (fig. 15). In totaal zijn er in de 14.184 uitgevoerde trekken 2.167 zeebaarzen gevangen 
variërend in lengte van 8 tot 72 cm. Van dit totaal zijn er 1.566 in één trek gevangen in 2011 in het 
Kanaal (37F0) en 224 in één trek in 2012 in de zuidelijke Noordzee (32F2). Afgezien van die twee 
grote vangsten zijn er dus maar weinig zeebaarzen gevangen. Het gros van de zeebaarzen (2.114) is 
in het eerste kwartaal gevangen. 
 

3.2.2 Marktbemonstering 

De marktbemonstering bevat ook zeebaarsgegevens, maar deze is in het overzicht buiten 
beschouwing gelaten, omdat het geen programma is waarin zeebaars in het veld wordt geregistreerd. 
Het betreft hier data verzameld op de markt, waarbij op regelmatige tijdstippen aangelande vis wordt 
doorgemeten, waarvan de exacte vangstlocatie niet direct bekend is. Gebaseerd op de 
logboekinformatie is het wel mogelijk de oorsprong van deze vis te achterhalen (fig 16). Omdat het 
aangelande vis betreft het exemplaren tussen de 40 en 55 cm (fig. 17). De gemiddelde grootte 
varieerde weinig tussen de jaren. 
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Figuur 16. Posities van zeebaars afkomstig uit de marktbemonstering. 
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Figuur 17. Mediane lengte van vis afkomstig uit de marktbemonstering per kwartaal en 
jaar. De stippen geven de mediaan aan, de box het 25 en 75 percentiel en de gestippelde 
lijnen het 5 en 95% percentiel. 
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3.2.3 Fuikbemonstering Waddenzee NIOZ 

De fuikbemonstering in de Waddenzee laat een stijging zien vanaf midden jaren 1980 (fig. 18). De 
voorjaarsgegevens van de NIOZ fuik laten vanaf 2004 overigens wel een daling zien (Cardoso et al. 
2015). De meeste dieren zijn tussen de 20 en 45 cm en 3-5 jaar oud (Cardoso et al. 2015). Of zich 
hier ook paairijpe dieren bevinden is onbekend omdat alleen de lengte geregistreerd is. 
 
 

 
Figuur 18. Trends in zeebaars in de maand september in de NIOZ fuik (links) en de fuiken 
bij Kornwerderzand (rechts) (QSR rapport 2016 in prep). De groene balk geeft een periode 
van significante matige (lichtgroen) tot sterke (donkergroen) toename aan. 
 

3.2.4 Bemonsteringen Waddenzee binnen programma ZKO 

In 2011 is er in de westelijke Waddenzee een programma uitgevoerd waarbij onder andere met een 
strandzegen in het Amsteldiep langs de rand van de zandplaten van het Balgzand in water tot 1 m 
diep bemonsterd is. In de periode april-oktober is maandelijks gemonsterd en jonge zeebaars werd 
vanaf juli elke maand aangetroffen. In juli waren ze 4-7 cm en groeiden daarna door tot 5-10 cm in 
oktober (Cardoso et al. 2015). 

3.2.5 Overige aanvullingen 

In Quirijns et al. (2013) en van der Hammen & de Graaf (2015) staat verder nog veel aanvullende 
(anekdotische) informatie afkomstig van vissers en de recreatieve visserij over het voorkomen van 
zeebaars. Hieruit wordt duidelijk dat jonge en paairijpe zeebaars (range 20-60 cm) door hengelaars 
gevangen wordt van februari tot en met mei in de kustzone, de Oosterschelde en de Waddenzee.  
 
 

3.3 Eieren en larven in surveydata 

 
In de makreeleisurvey en de MIK survey zijn geen zeebaarseieren gevonden. Afgezien van drie 
exemplaren langs de Schotse kust in 2012 zijn er tijdens de september IHLS survey geen 
zeebaarslarven gevonden.  
 
In de jaarrond uitgevoerde survey zijn eieren in een vroeg ontwikkelingsstadium gevonden (stadium 
1, fig. 19), maar ook in latere ontwikkelingsstadia (fig. 20) (van Damme et al. 2011) in april, maar 
vooral in mei. Stadium 1 eieren zijn heel recent afgezet (ontwikkeltijd voor dit stadium naar het 
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volgende is 24 uur) en zijn indicatief voor de daadwerkelijke paailocatie. Eieren in latere stadia zijn 
waarschijnlijk weggedreven van het oorspronkelijke paaigebied. Stadium 1 eieren zijn in lage 
aantallen gevonden in de zuidelijke Noordzee langs de Engelse kust en de Voordelta. Hogere aantallen 
stadium 1 eieren zijn gevonden rond de Doggersbank (fig 19). Stadium 2 eieren zijn ook gevonden in 
de buurt van de Doggersbank in april en mei, maar in lagere dichtheden. Dit stadium is niet 
aangetroffen in het gebied ten westen van de Voordelta. 
 
Tijdens de jaarrond uitgevoerde survey zijn slechts enkele zeebaarslarven gevonden (fig. 22). Alleen 
in juni zijn in de zuidelijke Noordzee larven aangetroffen. De larven bevonden zich duidelijk verder uit 
de kust dan de eieren voor de Voordelta. Het is niet duidelijk waar deze larven vandaan zijn gekomen. 
Ze kunnen afkomstig zijn van paaigebieden uit het Kanaal en noordwaarts gedreven zijn of van dichter 
bij de kust en naar open zee gedreven zijn. 
 
We hebben ook geïnformeerd bij collega onderzoekers in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en 
Frankrijk en daaruit bleek dat ze nooit zeebaars-eieren of larven gevonden hebben in hun ei-en 
larvensurveys in de zuidelijke Noordzee. Er zijn uitsluitend eieren en larven gevonden in het Kanaal 
(Steve Milligan, CEFAS, Matthias Kloppmann, TI & Christophe Loots, IFERMER, pers. comm.).  
 

 
Figuur 19. Verspreiding in ruimte en tijd van zeebaarseieren (stadium 1) uit de jaarrond  ei- 
en larvensurvey survey (van Damme et al. 2011). 
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Figuur 21. Verspreiding in ruimte en tijd van zeebaarseieren (stadium 2) uit de jaarronde 
ei- en larvensurvey survey (van Damme et al. 2011). 
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Figuur 22. Verspreiding in ruimte en tijd van zeebaarslarven uit de jaarronde ei- en 
larvensurvey survey (van Damme et al. 2011). 
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4 Discussie en aanbevelingen 

4.1 Wat weten we nu over mogelijke opgroeigebieden? 

Jonge zeebaarzen worden op veel plekken aangetroffen. De Westerschelde, Waddenzee, 
Voordelta en in mindere mate de Oosterschelde hebben een duidelijke opgroeifunctie voor 
jonge zeebaars in hun eerste levensjaren (tab. 2). De Noordzeekust en de eilandkust lijken minder 
van belang te zijn. Uit de beschikbare trendanalyses van zeebaars in de Westerschelde en Waddenzee 
(DFS, NIOZ fuik en Kornwerderzand) komt geen duidelijke negatieve trend naar voren, alhoewel er na 
2010 wel sprake lijkt te zijn van meer jaren met lage vangsten in de Voordelta en Oosterschelde (fig. 
5). Ook voor de NIOZ fuik wordt voor de voorjaarsgegevens vanaf 2004 een daling gerapporteerd 
(Cardoso et al. 2015). De initiële toename vanaf 1990 in onze regio houdt waarschijnlijk verband met 
klimaatverandering. Het stagneren van de toename of zelfs daling daarop volgend zou kunnen wijzen 
op een sterkere toename in visserijsterfte. 
 
Gezien de grote overlap van de opgroeigebieden met het werkgebied van de garnalenvisserij en het 
feit dat er in deze visserij jonge zeebaars wordt bijgevangen, is een mogelijk effect van 
garnalenvisserij op de zeebaarspopulatie niet uit te sluiten. De kans dat grote zeebaars wordt 
bijgevangen in de garnalenvisserij is niet groot, omdat inmiddels jaarrond de zeeflap verplicht is en 
wanneer deze consequent wordt toegepast (wat niet altijd het geval is) vis groter dan 10 cm niet 
bijgevangen wordt.  
 
Tabel 2. Samenvatting van de informatie over de aanwezigheid van jonge en volwassen zeebaars uit 
de verschillende surveys. 
Survey Gebied periode jonge zeebaars volwassen 

zeebaars 
DFS  Kust, Waddenzee, 

Ooster- en 
Westerschelde 

nazomer Waddenzee, 
Ooster- en 
Westerschelde, 
Voordelta 

nee 

PMR Voordelta voorjaar en 
nazomer 

Voordelta Nee 

Garnalenvisserij 
programma’s 
(VDGARN, N2000CR, 
DISCRAN)  

Kust, Waddenzee, 
Voordelta 

hele jaar Waddenzee, 
Voordelta 

Voordelta 
(VDGARN) 

Westerschelde 
ankerkuil (WAV) 

Westerschelde voorjaar en 
najaar 

Westerschelde Nee 

Diadrome vis 
(DIADROOM) 

Waddenzee 
Kornwerderzand 

voorjaar en 
najaar 

Waddenzee Waddenzee 

IBTS  kwartaal 1 en 
3 

Zuidelijke 
Noordzee, Kanaal, 
Engelse kust 

Zuidelijke 
Noordzee, Kanaal 

Marktbemonstering 
(MARKET) 

Zuidelijke 
Noordzee 

hele jaar nee Zuidelijke 
Noordzee 

NIOZ fuik Waddenzee voorjaar en 
najaar 

Waddenzee Waddenzee? 
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4.2 Wat weten we nu over mogelijke paaigebieden? 

 
Uit de analyses van de bij IMARES beschikbare data is gebleken dat er zeebaars gepaaid heeft in de 
zuidelijke Noordzee, voor de kust van de Voordelta (hoewel relatief lage aantallen t.o.v. de 
Doggersbank) en rond de Doggersbank (tab. 3). De paaiperiode in deze gebieden was april/mei. De 
aanwezigheid van larven in de zuidelijke Noordzee is lastiger te interpreteren: ofwel ze zijn afkomstig 
van de het Kanaal ofwel dichter bij de kust. Uit een inventarisatie onder Franse, Duitse en Engelse 
onderzoekers kwam geen aanvullende informatie over andere gebieden met eieren/larven 
beschikbaar, afgezien van aanwezigheid van eieren en larven in het Kanaal.  
 
Een probleem met de standaard ei-en larvensurveys die door IMARES uitgevoerd worden voor 
zeebaars is dat ze ofwel in het verkeerde seizoen (herfst en winter voor de IHLS en MIK survey) 
uitgevoerd worden, ofwel dat ze niet genoeg dekking hebben van het gebied rond de Doggersbank (de 
driejaarlijkse makreel eisurvey survey). Geen enkele van de surveys wordt uitgevoerd in de ondiepere 
kustzone, waardoor ze geen informatie geven over mogelijke paaigebieden in de kustzone. 
 
Doggersbank toevalstreffer of een jaarlijks fenomeen? 
Het feit dat er eieren aangetroffen zijn rond de Doggersbank suggereert dat daar een paaigebied van 
zeebaars ligt. Dit is echter niet gevonden in andere buitenlandse studies en bovendien zijn er in de 
makreel eisurvey die toch in mei/juni wordt uitgevoerd, in andere jaren nooit eieren aangetroffen. Het 
bemonsteringsgrid bestrijkt alleen het noordelijke deel van de Doggersbank en het grid is veel grover 
vergeleken met de jaarrond ei-en larvensurvey survey. Het is daarom goed mogelijk dat eieren of 
larven van zeebaars gemist worden in de makreel eisurvey. 
 
Waar komen geslachtsrijpe dieren voor?  
Aanwijzingen voor paaigebieden kunnen niet alleen afgeleid worden uit de aanwezigheid van eieren of 
larven, maar ook van paairijpe volwassen dieren. De surveys geven wel uitsluitsel over de lengtes van 
de aangetroffen zeebaarzen, maar niet of ze daadwerkelijk geslachtsrijp en dus mogelijk aan het 
paaien waren. Grotere dieren zijn, in wat te boek staat als de paaitijd, aangetroffen in de Voordelta, 
de zuidelijke Noordzee en het Kanaal. Gezien het feit dat zeebaarzen pas erg laat en met een grote 
lengte geslachtsrijp worden, en er erg weinig grote zeebaarzen gevangen zijn, moeten we concluderen 
dat er op basis van onze surveydata erg weinig informatie valt te halen over mogelijke paaiplekken. 
De tuigen gebruikt in de surveys zijn niet optimaal voor zeebaars: de vaarsnelheden zijn te laag 
(grotere zeebaars kan het net makkelijk voor blijven of ontwijken) en er wordt relatief weinig gevist in 
het pelagische deel van de Noordzee. 
 
Aanwezigheid van zeebaars met ontwikkelde ovaria geeft niet een 100% bewijs dat er ook 
daadwerkelijk gepaaid wordt, maar wel een aanwijzing dat het paaigebied in de buurt van de 
vangstlocatie zou kunnen liggen. Bij gebrek aan een eisurvey die de kust beslaat, kunnen mogelijke 
paaigebieden hier dan ook geïdentificeerd worden aan de hand van onderzoek van paairijpheid van 
volwassen dieren. 
  
De ontwikkeling van oocyten geeft informatie over het tijdstip waarop juvenielen zich voor het eerst 
beginnen te ontwikkelen en het geeft een meer precieze inschatting van het moment waarop 
vrouwtjes klaar zijn om te paaien. De aanwezige informatie over geslachtsrijpheid in de IMARES 
database is echter niet erg informatief. Recentelijk is vastgesteld dat de rijpheidsstadia zoals bepaald 
met het blote oog nogal uiteenliepen met die bepaald door microscopische inspectie. Het is dus nodig 
om ovaria te verzamelen en microscopisch te onderzoeken. 
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Tabel 3. Samenvatting van de informatie over de aanwezigheid van eieren en larven uit de 
verschillende surveys. 
Survey gebied periode eieren larven 
Makreel eisurvey centrale en 

noordelijke 
Noordzee 

mei/juni geen geen 

MIK survey noordelijke 
Noordzee en het 
Kanaal en de 
zuidelijke 
Noordzee 

jan/feb geen geen 

jaarronde eisurvey zuidelijke 
Noordzee en deel 
van het Kanaal 

hele jaar Doggersbank 
Zuidelijke 
Noordzee langs 
Engelse kust en 
Voordelta (apr-
mei) 
 

Zuidelijke 
Noordzee (juni) 

International herring 
larvae survey (IHLS) 

noordelijke en 
centrale Noordzee 
Kanaal en de 
zuidelijke 
Noordzee 

sept 
 
dec/jan 

- geen 
 
geen 

 

4.3 Kennishiaten en verder onderzoek 

De analyse van de surveydata heeft een aantal nieuwe inzichten opgeleverd: Mogelijk wordt er 
gepaaid op de Doggersbank en in de Voordelta. De Westerschelde en de Waddenzee hebben een 
duidelijke opgroeifunctie. Er blijven echter ook nog veel kennishiaten over omdat de beschikbare 
gegevens hier niet toereikend voor zijn. Ook internationaal is er nog veel onduidelijkheid.  
 
Hieronder geven we aan wat die hiaten zijn, hoe kennis over die hiaten kan bijdragen aan 
onderbouwing voor eventuele maatregelen en wat voor onderzoek daarvoor nodig is. De volgorde 
geeft de prioriteit weer waarbij criteria als toepasbaarheid, haalbaarheid en nut voor het beheer 
gehanteerd zijn, en ook rekening gehouden is met de kosten.  
 

4.3.1 Locatie paaigebieden 

1. Een mogelijkheid om te bestuderen of paai op de Doggersbank een jaarlijks fenomeen is, 
is om het bemonsteringsgrid tijdens de makreel eisurvey lokaal te verdichten en hier extra 
monsters te nemen.  

2. Er is momenteel geen goede informatie over de paairijpheid van zeebaarzen voor onze kust. 
Deze informatie kan vrij eenvoudig verkregen worden door ovaria te verzamelen uit 
surveyvangsten of uit de marktbemonstering. Hierbij kan ook informatie uit de 
recreatieve visserij op een meer systematische manier verzameld worden. In samenwerking 
met beroepshengelaars en recreatieve vissers (Sportvisserij Nederland) kunnen gonaden van 
zeebaars verzameld worden (kan voor recreatieve vissers pas vanaf 1 juni, daarvoor mag 
zeebaars niet meegenomen worden, eventueel ontheffing voor een klein aantal meewerkende 
vissers?) en microscopisch geanalyseerd worden op paairijpheid. Beroepshengelaars moeten 
mogelijk gecompenseerd worden voor de onttrokken vangst. Zeebaars kan ook verkregen 
worden door uitbreiding van de marktbemonstering in Nederlandse wateren en tijdens 
surveys. 

3. Om herkomst van eieren en larven te kunnen herleiden tot paaigebieden kunnen 
larventransportmodellen gebruikt worden. Dergelijke modellen zijn eerder succesvol 
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toegepast op haring en schol (Bolle et al. 2005; Dickey-Collas et al. 2009; Erftemeijer et al. 
2009). Daarnaast is het mogelijk aan de hand van hydrodynamica te onderzoeken onder 
welke omstandigheden larven wel en niet de Nederlandse kust bereiken. Ook het lot van 
eieren die eventueel langs de kust afgezet worden kan bestudeerd worden: komen ze terecht 
in de kustgebieden of verdriften ze weer naar open zee? De modellering biedt de mogelijkheid 
te verklaren waarom we het ene jaar wel jonge aanwas van zeebaarzen in onze wateren 
aantreffen en het andere jaar niet. Als de Doggersbank inderdaad een paaigebied is, is het 
nog maar de vraag waar de eieren die daar afgezet worden uiteindelijk terechtkomen. 
Dergelijke modellen kunnen ook gebruikt worden om het lot van deze eieren verder te volgen.  
Larvenmodellering geeft wel inzicht in de connecties tussen de verschillende gebieden in het 
verspreidingsgebied van zeebaars maar er is geen garantie over de uitkomst. Uit de studie 
kan komen dat zeebaars in Nederland een 'spillover' is van de paaipopulatie in het Kanaal en 
niet afkomstig van Nederlandse paaigebieden. Een dergelijke studie kan wel tegen relatief 
geringe kosten uitgevoerd worden, omdat er geen veldwerk mee gemoeid is. 

4. Aparte eisurvey met name in kustgebieden: vanuit breder oogpunt is dit interessant, maar 
dezelfde info kan ook verkregen worden uit aanwezigheid paaiende zeebaars. Wellicht 
gemakkelijk te combineren met op handen zijnde kustsurvey (RWS). 

 
Kennis over paaigebieden, de connectiviteit tussen paaigebieden en opgroeigebieden en het belang 
van die paaigebieden voor de populatie kan gebruikt worden als onderbouwing voor eventuele 
gebieds- of seizoensgerelateerde maatregelen. 
 

4.3.2 Locatie opgroeigebieden: 

1. Recreatieve vissers registreren nu alleen vangsten (aanwezigheid) in het logboeksysteem ‘mijn 
VisMaat’ van Sportvisserij Nederland. Binnen de recreatieve visserij survey noteren de deelnemers 
wel vangst en inspanning, maar is het aantal zeebaarsvissers beperkt. In samenwerking met 
Sportvisserij Nederland kan een wetenschappelijk logboek opgezet worden waarin ook de 
inspanning geregistreerd wordt: dan kan ook aan/afwezigheid en een maat voor dichtheid 
(CPUE) berekend worden en hebben we meer inzicht in hoeveel jonge zeebaars er nu eigenlijk zit.  

2. In de DFS wordt alleen zeebaars in zandige habitats zonder structuur geregistreerd. Duidelijk is 
echter dat zeebaars een voorkeur heeft voorgebieden met harde structuren (havens, pieren, 
wrakken, windparken). Hiervoor stellen we een driejarig programma (ivm jaarlijkse variatie) voor 
om specifieke zeebaars habitats te bemonsteren. Idealiter moet dit in samenwerking met 
het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, dan wordt ook duidelijk hoe het belang van onze 
opgroeigebieden voor de volwassen populatie zich verhoudt tot die van buitenlandse gebieden. 
Voorstel is om te beginnen met een verkennende studie. Gebieden met hard substraat zijn 
moeilijk te bemonsteren: verschillende methoden zullen uitgeprobeerd moeten worden. Daarna 
kan dan een gestratificeerde bemonstering uitgevoerd worden, waarin verschillende habitats 
evenredig bemonsterd worden. 

3. Om het gebruik van bijvoorbeeld hard subtraat habitats als wrakken en pieren voor zeebaars 
van verschillende stadia te onderzoeken kan de inzet van telemetrie worden overwogen waarbij 
individuele dieren in de tijd gevolgd kunnen worden. Bij een wrak kan bijvoorbeeld onderzocht 
worden hoe lang de vissen lokaal verblijven en hoe honkvast ze zijn tijdens het 
groei/zomerseizoen. Hiermee wordt inzicht verkregen in hoe snel je een wrak kunt ‘leegvissen’ en 
hoe snel zo’n wrak weer gekoloniseerd wordt door nieuwe zeebaarzen 

 
Kennis over de locatie van opgroeigebieden in verschillende habitats en het relatieve belang daarvan 
voor de paaipopulatie kan gebruikt worden in gebiedsgerichte maatregelen. 
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4.3.3 Verspreiding, gebiedsgebruik grotere/volwassen zeebaars  

1. Gebruik onderbelichte habitats: zie hierboven 
2. Inspanning registreren in samenwerking met Sportvisserij NL zodat CPUE bepaald kan 

worden: zie hierboven 
3. Ruimtegebruik op een grotere tijd- en ruimteschaal kan onderzocht worden door een 

grootschalige taggingstudie. In samenwerking met recreatieve en beroepshengelaars 
kunnen zeebaarzen voorzien worden van een tag. De terugvangsten van getagde vissen geeft 
informatie over verspreiding in ruimte en tijd en kunnen ook gebruikt worden voor een 
inschatting van catch & release mortaliteit. 

4. Genetische studie: is er sprake van aparte subpopulaties? de verwachting hierover is dat 
zeebaars teveel mixt voor aanwijzingen voor aparte populaties. De ervaring leert dat alleen 
voor populaties die behoorlijk geïsoleerd zijn een duidelijk genetisch verschil gevonden wordt. 

 
Kennis over het gebiedsgebruik van volwassen zeebaars op grote schaal in tijd en ruimte kan gebruikt 
worden voor gebiedsgerichte maatregelen. Kennis over genetische verwantschap tussen populaties 
kan gebruikt worden om te beoordelen of er sprake is van een zelfstandige NL populatie, waardoor er 
wellicht aanleiding zou kunnen zijn voor populatie specifiek beheer. 
 

4.4 Aanbevelingen voor beleidsmaatregelen 

Gezien de huidige staat van onze kennis, kunnen we nu geen steekhoudende aanbevelingen voor 
maatregelen geven. De evidentie voor paaigebieden is nog erg dun, de opgroeigebieden zijn wel 
redelijk bekend, maar over het relatieve belang van elk gebied voor de populatie is nog geen inzicht. 
Het is duidelijk dat overbevissing een probleem is gezien de ontwikkelingen in de aanlandingen 
waarbij er duidelijk een afname in grootte te zien is (Quirijns et al. 2013). Het is ook duidelijk dat de 
zeebaars die in Nederland gevangen wordt in ieder geval voor een groot deel afkomstig is uit het 
Kanaal en dat de visserij daar in het vroege voorjaar van grote invloed is op de hoeveelheid zeebaars, 
die later in het jaar in onze wateren terechtkomt. Zeebaars is een langlevende soort die pas op vrij 
late leeftijd paairijp wordt. De minimum aanlandingsmaat van 42 cm is relatief klein: hierdoor kunnen 
met name vrouwtjes worden weggevangen voordat deze voor het eerst hebben kunnen paaien. Op 
basis van de huidige gegevens en inzichten is een verdere inperking van de vangsten door zowel 
commerciële als recreatieve vissers in ieder geval een effectieve en de meest voor de hand liggende 
maatregel om de zeebaarsstand te vergroten. Of er in aanvulling daarop ook noodzaak is om gericht 
gebieden of habitats te beschermen of te verbeteren is met de huidige kennis en gegevens niet vast te 
stellen. 
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5 Dankwoord 

Zeebaars is een soort waarover we relatief weinig kennis hebben. Omdat zeebaars pas recent 
belangrijk is geworden in de visserij, hebben we bij IMARES geen historie van onderzoek aan deze 
soort. Gelukkig zijn er wel veel medewerkers die verstand hebben van verschillende aspecten van 
zeebaarsbiologie. In deze helpdeskvraag hebben we de bestaande kennis bij al deze mensen zoveel 
mogelijk gebundeld. Naast de auteurs hebben Erwin Winter (ruimtegebruik en migratie), Loes Bolle 
(larven) en JanJaap Poos (bestandsschatting) ook bijgedragen, met name aan de aanbevelingen voor 
verder onderzoek. 
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6 Kwaliteitsborging 

IMARES beschikt over een ISO 9001:2008 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem 
(certificaatnummer: 187378-2015-AQ-NLD-RvA). Dit certificaat is geldig tot 15 september 2018. De 
organisatie is gecertificeerd sinds 27 februari 2001. De certificering is uitgevoerd door DNV 
Certification B.V.  
 
Het chemisch laboratorium te IJmuiden beschikt over een NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 accreditatie 
voor testlaboratoria met nummer L097. Deze accreditatie is geldig tot 1 april 2017 en is voor het eerst 
verleend op 27 maart 1997; deze accreditatie is verleend door de Raad voor Accreditatie. Het 
chemisch laboratorium heeft hierdoor aangetoond in staat te zijn op technisch bekwame wijze valide 
resultaten te leveren en te werken volgens de ISO17025 norm. De scope (L097) met de 
geaccrediteerde analysemethoden is te vinden op de website van de Raad voor Accreditatie 
(www.rva.nl).  
 
Op grond van deze accreditatie is het kwaliteitskenmerk Q toegekend aan de resultaten van die 
componenten die op de scope staan vermeld, mits aan alle kwaliteitseisen is voldaan.. Het 
kwaliteitskenmerk Q staat vermeld in de tabellen met de onderzoeksresultaten. Indien het 
kwaliteitskenmerk Q niet staat vermeld is de reden hiervan vermeld. 
 
De kwaliteit van de analysemethoden wordt op verschillende manieren gewaarborgd. De juistheid van 
de analysemethoden wordt regelmatig getoetst door deelname aan ringonderzoeken waaronder die 
georganiseerd door QUASIMEME. Indien geen ringonderzoek voorhanden is, wordt een tweede 
lijnscontrole uitgevoerd. Tevens wordt bij iedere meetserie een eerstelijnscontrole uitgevoerd. 
Naast de lijnscontroles wordende volgende algemene kwaliteitscontroles uitgevoerd: 

- Blanco onderzoek. 
- Terugvinding (recovery). 
- Interne standaard voor borging opwerkmethode. 
- Injectie standard. 
- Gevoeligheid. 

 
Bovenstaande controles staan beschreven in IMARES werkvoorschrift ISW 2.10.2.105. 
Indien gewenst kunnen gegevens met betrekking tot de prestatiekenmerken van de analysemethoden 
bij het chemisch laboratorium worden opgevraagd. 
 
Indien sprake is van onbeheerste kwaliteit worden passende maatregelen genomen. 
 

http://www.rva.nl/
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Netherlands research institute established to provide the scientific support 

that is essential for developing policies and innovation in respect of the 

marine environment, fishery activities, aquaculture and the maritime sector. 

 

The IMARES vision 

‘To explore the potential of marine nature to improve the quality of life.’ 

 

The IMARES mission 

• To conduct research with the aim of acquiring knowledge and offering 

advice on the sustainable management and use of marine and coastal 

areas. 

• IMARES is an independent, leading scientific research institute. 

 

IMARES Wageningen UR is part of the international knowledge organisation 

Wageningen UR (University & Research centre). Within Wageningen UR, 

nine specialised research institutes of the DLO Foundation have joined forces 

with Wageningen University to help answer the most important questions in 

the domain of healthy food and living environment. 
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