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De IJsselmeerenquete is mede mogelijk gemaakt door de 
kenniskringen visserij.  

www.kenniskringenvisserij.nl  
Het project Kenniskringen Visserij wordt gefinancierd door het 
Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
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Aanleidingen voor de enquête 
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Huidige spanningen 

1. Onzekerheid en frustratie over uitoefening beroep onder 
huidig beleid 
2. Vanuit de visserijsector vragen over de totstandkoming 
van adviezen   
3. Behoefte aan inbreng van eigen kennis 

 

6 



 “De inschattingen stroken niet 
met wat we zien en vissers 
worden bang van het feit dat EZ 
alleen luistert naar de rapporten. 
Het zwaard van Damokles hangt 
ons boven het hoofd”  
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De enquête: gebundeld inzicht 

 “De stem van natuurorganisaties wordt steeds sterker, 
ook in de politiek. De stem van de visserman horen we 
nooit.” 
 “Ze zijn ook moeilijk te verenigen, veel verschillende 

belangen afhankelijk van het soort visserij. De PO krijgt 
nu vaak de stem van de visser, maar dit representeert 
niet iedereen.”  

 Enquete geeft stem visserman weer en bundelt    
praktijkkennis op gestructureerde wijze. 
 Dialoog en onderzoekssamenwerking tussen visserij en 
wetenschappelijke instituten staan centraal. 
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De enquête: Een bron van informatie 

 “Lijkt ons heel interessant voor jullie, toch een schat aan 
informatie. Het lijkt me ook heel goed dat elke visser 
deze in zijn eentje in kan vullen, zonder beïnvloed te 
worden door andere vissers.” 
 “Ik vindt het idee van de enquête positief. Maar wel als 

er in de praktijk iets mee gedaan word. En uiteraard kan 
dit niet het eerste jaar en zal je de veranderingen en 
data over tijd moeten bekijken, dat begrijp ik wel. Maar 
we zijn bang voor een schijn inbreng.“ 
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De enquête: Gebruik 

 Enquête als gedeeld kennisobject waarover men samen 
kan discussiëren.  
 Nu wordt praktijkkennis anekdotisch ingebracht: middels 

de enquête kan een deel systematisch worden 
gebundeld en gepresenteerd. Dit wordt een jaarlijks 
datapunt. 
 Na 5-8 jaar kan pas iets worden gezegd over 

ontwikkelingen (trends) en hoe data gebruikt kan 
worden.  

Bijvoorbeeld: Toevoegen als referentie bij adviezen en gebruiken 
als hulpmiddel bij interpretatie van de bestandschattingen (vb. 
Noordzee). 

  

 



ICES advies rapport 2016 (vb. kabeljauw) 

“Information from stakeholders” 
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Bron: ICES Advice on fishing opportunities, catch,  

and effort (Cod). 30 June 2016. 



Onderzoeksvragen IJM/MM-enquête 2016 

Vanuit het perspectief van de visser: 
 Verandert de vangst?  

● Per soort 
● Per locatie (IJM/MM)  

 
● Meer of minder (maats en ondermaats) 
● Verhouding maats ondermaats 
 

12 



Methodiek 

 Intern consult met wetenschappers WMR 
 Noordzee enquête (www.nsss.eu)  
 Interviews 
 Contact zoeken en promotie: 
 
o Visserijnieuws 
o Twitter 
o E-mail via STIJ 
o Nieuwsbrief PO 
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“Het kan lastig zijn andere vissers over te halen 
om mee te doen. Er heerst veel verdeeldheid 
en vissers zijn bang dat iets tegen ze gebruikt 
wordt.” 

http://www.nsss.eu/


Methodiek 

 Intern consult met wetenschappers WMR 
 Noordzee enquête (www.nsss.eu)  
 Interviews 
 Contact zoeken en promotie: 
 
 Visserijnieuws 
 Twitter 
 E-mail via STIJ 
 Nieuwsbrief PO 

    = 32 enquêtes teruggestuurd! 
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“Het kan lastig zijn andere vissers over te halen 
om mee te doen. Er heerst veel verdeeldheid 
en vissers zijn bang dat iets tegen ze gebruikt 
wordt.” 

http://www.nsss.eu/


Vragen tot nu 
toe? 
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Foto van een visser 



Respondenten 2016 
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 Zo goed als allen vissen gericht op aal 
 Aal wordt enigszins meer bevist in IJsselmeer dan 

Markermeer/IJmeer. Gebieden 5O, 6O en 6L ook veel 
bevist 
 Voornaamste methode grote fuik, daarna schietfuik en 

hoekwant 
 Een enkeling gebruikt ook hokfuiken                            

of staande netten van verschillende              
maaswijdtes 
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Aal 



Aal in cijfers 



Rode baars 

 <50% van respondenten vist gericht op rode baars. 9 
respondenten vangen rode baars ook als marktwaardige 
bijvangst. 
 
 Voornaamste visgronden zijn 1O, 2O, 3O/3L, 4O, 5O en 

6O/6L. 
 
 Een meerderheid gebruikt staande                         

netten, maaswijdte 101mm. 
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Rode baars in cijfers 
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Snoekbaars 

 Meeste respondenten vissen gericht op snoekbaars. Veel 
ook als marktwaardige bijvangst. 
 
 Visgronden redelijk verspreid en 6O meest bevist. Net 

zoals bij andere soorten wordt 8O/8L het minst bevist 
voor snoekbaars. 
 
 Voornamelijk staande netten, 101mm                        

(net als rode baars) en 140 mm fuiken. 
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Snoekbaars in cijfers 
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Blankvoorn 

 Meerderheid van de vissers vangt blankvoorn als 
marktwaardige bijvangst. 
 
 Ongeveer dezelfde gebieden als aal, rode baars en 

snoekbaars. 
  
 Voornamelijk staande netten, 101mm (net als baarzen). 

Grote fuik wordt ook veel gebruikt.  
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Blankvoorn in cijfers 
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Brasem 

 12 v.d. 27 respondenten op deze vraag vist gericht op 
brasem, 7 als marktwaardige bijvangst, 4 vangt nooit 
brasem. 
 
 Visgronden verspreid, met als uitschieters 5O en 6O. 
 
 Tuig is voornamelijk staande netten                             

van 101mm, 140mm, en 160 mm.                            
Andere maaswijdtes worden ook                                  
maar minder gebruikt. 
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Brasem in cijfers 
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Chinese wolhandkrab 

 Veel respondenten (19 v.d. 27) vissen gericht op krab.  
 
 Visgebieden verspreid (net als andere soorten) met 

uitschieters in litorale gebieden 1L, 2L, 3L en 6L. 
 
 Voornamelijk grote fuik, en ook vaak                      

staande netten of aangepaste                         
schietfuik.  
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Chinese wolhandkrab in cijfers 

30 



Bot 

 Van 25 respondenten vangt een evenredig aantal 
gericht, bijvangst, gericht + bijvangst of nooit. 

 
 Visgronden verspreid, kleine uitschieters zijn 1O, 3O en 

6L. 
 
 Tuig is overwegend grote fuik en ook                   

staande netten van 140 mm. 
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Bot in cijfers 
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Spiering 

“Spiering moet erin, zeer omstreden soort qua beleid” 
 
 Ondanks frustratie over verbod op spieringvisserij - 

velen gaven aan te willen maar niet te mogen - is goed 
geantwoord op de vragen. 10 vissen gericht op spiering 
en 5 nooit. 
 Visgronden verspreid; 1L, 2L en                             

8O/8L minste bevist. 
 Tuig is voornamelijk aaskuil.                                      

Enkelen vangen spiering ook met                                     
bv. grote fuik 
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Spiering in cijfers 
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Bedrijfssituatie en optimisme 

 Bij meerderheid zijn operationele kosten onveranderd t.o.v. 
2015 

 

 Meeste respondenten zagen winst stijgen t.o.v. 2015.  

 

 Optimisme is voor een groot deel meer t.o.v. 2015: Hoopvol 
voor de toekomst! 

 

 



Bedrijfssituatie en optimisme 



Discussie - Methodiek en ontwerp 

Welke vragen waren wel/niet duidelijk of toepasselijk: 
- Vragen over ondermaatse vis moeilijk te beantwoorden? 
- Vragen over sterfte moeilijk in te schatten? 
 
 Tuig en seizoen: 

● Antwoorden aan tuig koppelen?  
 Visgebieden onderscheiden: 

● IJM/MM  
● Voornaamste vangstgebied 

 Doet u volgend jaar weer mee? 
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 Gebruik over 5-8 jaar 
 
 Verwachting uit de zaal? 
 
 “De enquête is een stapje maar                                  

er moet wel echt iets veranderen                                  
in de verhouding.” 

 
 Communicatieplan 2017 
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Discussie - Toekomstige inzet enquête 



Einde 

Bedankt voor uw aandacht! 
 

 
 
 
 

 
(Resultaten worden aan het eind van dit jaar gepubliceerd in een rapport)  
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Inhoud enquête en bevraagde periode  

De IJssel- en Markermeer-enquête gaat over veranderingen in de bestanden van acht 
soorten op het IJssel- en Markermeer (inclusief IJmeer) en wordt in 2016 voor de 
eerste keer gehouden. Het doel van de enquête is om een deel van de praktijkkennis 
van beroepsvissers te bundelen en te rapporteren zodat het beschikbaar is voor 
wetenschappers en beleidsmakers. De bevraagde soorten zijn aal, rode baars, 
snoekbaars, blankvoorn, brasem, Chinese wolhandkrab, bot en spiering. Deze soorten 
zijn gekozen in overleg met vissers en wetenschappers  

De enquête bestaat uit vier onderdelen en afsluitend is er ruimte voor uw vragen en 
opmerkingen. De onderdelen behandelen achtereenvolgens uw visserij activiteit en 
ervaring, soort specifieke visgebieden en waargenomen veranderingen in visbestanden, 
en bijvangst per tuig. Ten slotte stellen we enkele vragen over uw bedrijfssituatie en 
optimisme. Deze indeling helpt bij het systematisch invoeren en analyseren van de 
ingevulde antwoorden. Alle informatie blijft anoniem, waarbij de data zonder 
persoonsgegevens wordt gegroepeerd en gepresenteerd.  

De vragen dienen ingevuld te worden op basis van de vangsten in 2016, en waar 
gevraagd, vergeleken met dezelfde periode in 2015. Enkele vragen gaan specifiek over 
uw verwachting voor 2017 of over uw inschatting van het hele bestand. Door de 
vergelijking van de periode 2015-2016 en 2016-2017 ontstaat een eerste bundeling van 
uw kennis en inzicht met betrekking tot ontwikkelingen in de IJssel- en 
Markermeervisserij. Bij voortzetting van deze enquête in de toekomst kunnen dan 
ontwikkelingen over meerdere jaren worden weergegeven. 
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Instructies invullen enquête 

De volgende punten geven kort aan waar u op moet letten tijdens en na het invullen 
van de enquête: 

1. Wij vragen u in deze enquête naar uw eigen inschattingen. De antwoorden dient u 
daarom in te vullen op basis van uw eigen mening en/of visserij. 

2. De vragenlijst heeft alleen betrekking op het IJsselmeer en Markermeer (inclusief 
het IJmeer). 

3. De vragen hebben betrekking op een heel kalender jaar (januari – december 
2016). Dit is besloten omdat de enquête zich dit jaar in een opstartfase bevindt. De 
aanbeveling zal dan ook zijn om de enquête volgend jaar in januari te houden of te 
koppelen aan een visseizoen. Voor de periode november-december 2016 vragen 
wij u deze keer een redelijke schatting te maken.  

4. In sommige secties van de enquête wordt gevraagd een vergelijking te maken met 
dezelfde periode in 2015 of vooruit te kijken naar dezelfde periode in 2017.  

5. Vragen die soorten behandelen waar u niet op vist kunt u overslaan. Per soort staan 
specifieke doorverwijzingen vermeld.  

6. Bij het invullen van de vraag naar visgebieden vragen wij u de nummers uit de 
kaart op pagina 5 te gebruiken (Afbeelding 1).  

7. Vragen naar hoeveelheid dienen beantwoord te worden op basis van kilogram (en 
niet aantallen) en met inachtneming van veranderingen in inspanning. 

8. Uw gegevens worden uiterst vertrouwelijk behandeld en niet aan derden gegeven. 
Wij vragen u dan ook om nergens uw naam en registratienummer van uw vaartuig 
op de vragenlijst te schrijven. 

9. Er is ruimte voor aanvullende vragen en opmerkingen aan het einde van de 
vragenlijst.   

10. De ingevulde vragenlijst kunt u terugsturen tot 20 november 2016 aan 
Wageningen Marine Research in bijgevoegde antwoordenvelop. Een postzegel is 
niet nodig. 

11. Als u vragen heeft over de vragenlijst of over het project, dan kunt u een email 
sturen naar IJsselmeerenquete.marine-research@wur.nl of telefonisch contact 
opnemen met Clea van de Ven (0317-488944) en/of Fleur Visser (0317-489092). 

 

 

 

 

 

mailto:IJsselmeerenquete.marine-research@wur.nl
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Sectie 1 – Activiteit en ervaring 

De komende vragen geven inzicht in uw huidige rol in de visserij.  
Kruis aan welke categorie het beste past bij uw activiteit: 

1. Wat beschrijft uw huidige rol in de visserij het best? (kies 1 antwoord) 
Ik ben: 
o Voltijd beroepsvisser 
o Deeltijd beroepsvisser 
o Visvergunninghouder maar zelf niet actief in visserij 
o Anders, namelijk: 

 
 

 

2. Hoeveel jaar heeft u ervaring als beroepsvisser op het IJssel- en/of Markermeer?  
 

 

 

3. Hoeveel weken heeft u naar schatting in de afgelopen 12 maanden gevist?  
 

 

 

Bedankt voor het invullen van Sectie 1. Op de volgende pagina vindt u een kaart met 
een aantal vooraf bepaalde visgronden die tot stand zijn gekomen in overleg met 
onderzoekers en vissers uit verschillende visserijen in het IJsselmeergebied.  In deze 
gebieden is onderscheid gemaakt tussen Open water (O) of Litoraal water (L). Met 
litoraal water wordt het watergebied tot grofweg 100 meter vanaf de wal bedoeld. In 
de kaart is dit gebied aangegeven door middel van streepjes. In Sectie 2 wordt u per 
soort telkens als eerste gevraagd om aan te geven waar u de soort (geschat) bevist in 
het IJsselmeergebied aan de hand van de kaart. Hierdoor kan er specifiek worden 
bekeken of een bestand in bepaalde gebieden in het IJsselmeergebied achter- of 
vooruitgaat volgens uw inzicht.  
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Afbeelding 1. KAART IJSSEL-, MARKER EN IJMEER 

 

= Open water (“door zee”) 

= Litoraal (“aan de wal/dijk/kust"). 
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SECTIE 2 – Soort-specifieke inschattingen 
 

In deze sectie beginnen de soort-specifieke vragen. Elke soort beslaat twee pagina’s in 
deze enquête. Wij vragen u graag alleen de vragen in te vullen over de soorten die u 
bevist en/of vangt als marktwaardige bijvangst. De volgende soorten worden 
achtereenvolgens bevraagd: 

• Aal (pagina 7 -8) 

• Rode baars (pagina 9-10) 

• Snoekbaars (pagina 11-12) 

• Blankvoorn (pagina 13-14) 

• Brasem (pagina 15-16) 

• Chinese wolhandkrab (pagina 17-18) 

• Bot (pagina 19-20)  

• Spiering (pagina 21-22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

7 
 

SOORT: AAL 
Beroepsvissers geven aan dat niet alle soorten in het IJsselmeergebied gericht bevist 
worden maar wel als marktwaardige bijvangst gelden. Om de resultaten te kunnen 
interpreten naar gerichte en niet-gerichte visserij vragen wij u dit te specificeren voor 
aal. 
 
4. Vist u gericht op aal (kruis aan)? 

o Ja, ik vis gericht op aal. Ga door naar vraag 5. 
o Nee, maar ik vang aal als marktwaardige bijvangst. Ga door naar vraag 5 en 

beantwoord de vragen over aal vanuit uw visserij met bijvangst. 
o Ik vis gericht op aal en ik vang aal als marktwaardige bijvangst. Ga door naar 

vraag 5 en beantwoord de vragen over aal vanuit uw gerichte visserij. 
o Nee, ik vang nooit aal. Ga door naar vraag 13 en sla de aalvragen over. 
o Anders, namelijk: 

 
 

 
In de volgende vraag naar visgronden vragen wij u te kiezen uit de voorbepaalde 
gebieden op Afbeelding 1, genummerd 1 tot 8 (zie pagina 5). Het invullen van 
meerdere gebieden is uiteraard mogelijk. Specificeer of dit in open water (O) of 
litoraal (L) is. 
 
5. Mijn voornaamste visgrond(en) voor aal (bij)vangst is/zijn (omcirkel juiste 

nummers): 
 
1-O 2-O 3-O 4-O 5-O 6-O 7-O 8-O Open water (O) 
1-L 2-L 3-L 4-L 5-L 6-L 7-L 8-L Aan de kust/wal/dijk (L) 

 
6. Mijn voornaamste vistuig (+ ringwijdte) voor aal (bij)vangst was 
in 2015: 

 

in 2016: 
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BIOLOGISCHE TOESTAND: AAL 
Omcirkel bij elke vraag het juiste antwoord of licht toe waar gevraagd. 
 
7. De hoeveelheid maatse aal in de vangsten was in 2016 ten opzichte van 2015:  
 

Veel  minder Minder Onveranderd Meer Veel meer 

 
8. De hoeveelheid ondermaatse aal in de vangsten was in 2016 ten opzichte van 2015: 
 

Veel  minder Minder Onveranderd Meer Veel meer 

 
9. In 2016 bestaat de aalvangst (marktwaardig + niet-marktwaardig) uit: 
 

Vooral kleine 
aal  Alle maten aal  Vooral grote 

aal 
 
10. Naar mijn inzicht is de natuurlijke sterfte onder het aalbestand in het IJssel- en 

Markermeer van 2016:  
 

 
Licht hier toe op welke bevindingen u uw antwoord op vraag 10 heeft gebaseerd: 
 

 
11. Ik schat de hoeveelheid aal die in 2017 marktwaardig wordt: 

 

 
12. Naar mijn inschatting is de hoeveelheid schieraal in het bestand van 2017 ten 

opzichte van 2016: 
 

Veel lager Lager Onveranderd Hoger Veel hoger Onbekend 

 

Laag  Matig  Hoog  Onbekend 

Laag  Matig  Hoog  Onbekend 



  

9 
 

SOORT: RODE BAARS 
Beroepsvissers geven aan dat niet alle soorten in het IJsselmeergebied gericht bevist 
worden maar wel als marktwaardige bijvangst gelden. Om de resultaten te kunnen 
interpreten naar gerichte en niet-gerichte visserij vragen wij u dit te specificeren voor 
rode baars. 
 
13. Vist u gericht op rode baars (kruis aan)? 

o Ja, ik vis gericht op rode baars. Ga door naar vraag 14. 
o Nee, maar ik vang rode baars als marktwaardige bijvangst. Ga door naar vraag 

14 en beantwoord de vragen over rode baars vanuit uw visserij met bijvangst. 
o Ik vis gericht op rode baars en ik vang rode baars als marktwaardige bijvangst. 

Ga door naar vraag 14 en beantwoord de vragen over rode baars vanuit uw 
gerichte visserij. 

o Nee, ik vang nooit rode baars. Ga door naar vraag 22 en sla de rode baars 
vragen over. 

o Anders, namelijk: 
 

 

 
In de volgende vraag naar visgronden vragen wij u te kiezen uit de voorbepaalde 
gebieden op Afbeelding 1, genummerd 1 tot 8 (zie pagina 5). Het invullen van 
meerdere gebieden is mogelijk. Specificeer per gebied of u in open water (O) of 
litoraal (L) vist. 
 
14. Mijn voornaamste visgrond(en) voor rode baars (bij)vangst is/zijn (omcirkel 

juiste nummers): 
 
1-O 2-O 3-O 4-O 5-O 6-O 7-O 8-O Open water (O) 
1-L 2-L 3-L 4-L 5-L 6-L 7-L 8-L Aan de kust/wal/dijk (L) 

 
15. Mijn voornaamste vistuig (+ maaswijdte) voor rode baars (bij)vangst was 
in 2015: 

 

in 2016: 
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BIOLOGISCHE TOESTAND: RODE BAARS 
Omcirkel bij elke vraag het juiste antwoord of licht toe waar gevraagd. 
 
16. De hoeveelheid maatse rode baars in de vangsten was in 2016 ten opzichte van 

2015:  
 

Veel  minder Minder Onveranderd Meer Veel meer 

 
17. De hoeveelheid ondermaatse rode baars in de vangsten was in 2016 ten opzichte 

van 2015: 
 

Veel  minder Minder Onveranderd Meer Veel meer 

 
18. In 2016 bestaat de rode baarsvangst (marktwaardig + niet-marktwaardig) uit: 
 

Vooral kleine 
rode baars  Alle maten 

rode baars  Vooral grote 
rode baars 

 
19. Naar mijn inzicht is de natuurlijke sterfte onder het totale rode baarsbestand van 

2016:  
 

 
Licht hier toe op welke bevindingen u uw antwoord op vraag 19 heeft gebaseerd: 
 

 
20. Ik schat de hoeveelheid rode baars die in 2017 marktwaardig wordt: 

 

 
21. Naar mijn inschatting is de hoeveelheid volwassen rode baars in het bestand in 

2017 ten opzichte van 2016: 
 

Veel lager Lager Onveranderd Hoger Veel hoger Onbekend 

Laag  Matig  Hoog  Onbekend 

Laag  Matig  Hoog  Onbekend 
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SOORT: SNOEKBAARS 
Beroepsvissers geven aan dat niet alle soorten in het IJsselmeergebied gericht bevist 
worden maar wel als marktwaardige bijvangst gelden. Om de resultaten te kunnen 
interpreten naar gerichte en niet-gerichte visserij vragen wij u dit te specificeren voor 
snoekbaars. 
 
22. Vist u gericht op snoekbaars (kruis aan)? 

o Ja, ik vis gericht op snoekbaars. Ga door naar vraag 23. 
o Nee, maar ik vang snoekbaars als marktwaardige bijvangst. Ga door naar 

vraag 23 en beantwoord de vragen over snoekbaars vanuit uw visserij met 
bijvangst. 

o Ik vis gericht op snoekbaars en ik vang snoekbaars als marktwaardige bijvangst. 
Ga door naar vraag 23 en beantwoord de vragen over snoekbaars vanuit uw 
gerichte visserij. 

o Nee, ik vang nooit snoekbaars. Ga door naar vraag 31 en sla de snoekbaars 
vragen over. 

o Anders, namelijk: 
 

 

 
In de volgende vraag naar visgronden vragen wij u te kiezen uit de voorbepaalde 
gebieden op Afbeelding 1, genummerd 1 tot 8 (zie pagina 5). Het invullen van 
meerdere gebieden is mogelijk. Specificeer per gebied of u in open water (O) of 
litoraal (L) vist. 
 
23. Mijn voornaamste visgrond(en) voor snoekbaars (bij)vangst is/zijn (omcirkel 

juiste nummers): 
 
1-O 2-O 3-O 4-O 5-O 6-O 7-O 8-O Open water (O) 
1-L 2-L 3-L 4-L 5-L 6-L 7-L 8-L Aan de kust/wal/dijk (L) 

 
24. Mijn voornaamste vistuig (+ maaswijdte) voor snoekbaars (bij)vangst was 
in 2015: 

 

in 2016: 
 



12 

BIOLOGISCHE TOESTAND: SNOEKBAARS 
Omcirkel bij elke vraag het juiste antwoord of licht toe waar gevraagd. 

25. De hoeveelheid maatse snoekbaars in de vangsten was in 2016 ten opzichte van
2015:

Veel  minder Minder Onveranderd Meer Veel meer 

26. De hoeveelheid ondermaatse snoekbaars in de vangsten was in 2016 ten opzichte
van 2015:

Veel  minder Minder Onveranderd Meer Veel meer 

27. In 2016 bestaat de snoekbaarsvangst (marktwaardig + niet-marktwaardig) uit:

Vooral kleine 
snoekbaars 

Alle maten 
snoekbaars 

Vooral grote 
snoekbaars 

28. Naar mijn inzicht is de natuurlijke sterfte onder het totale snoekbaarsbestand van
2016:

Licht hier toe op welke bevindingen u uw antwoord op vraag 28 heeft gebaseerd: 

29. Ik schat de hoeveelheid snoekbaars die in 2017 marktwaardig wordt:

30. Naar mijn inschatting is de hoeveelheid volwassen snoekbaars in het bestand in
2017 ten opzichte van 2016:

Veel lager Lager Onveranderd Hoger Veel hoger Onbekend 

Laag Matig Hoog Onbekend 

Laag Matig Hoog Onbekend 
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SOORT: BLANKVOORN 
Beroepsvissers geven aan dat niet alle soorten in het IJsselmeergebied gericht bevist 
worden maar wel als marktwaardige bijvangst gelden. Om de resultaten te kunnen 
interpreten naar gerichte en niet-gerichte visserij vragen wij u dit te specificeren voor 
blankvoorn. 
 
31. Vist u gericht op blankvoorn (kruis aan)? 

o Ja, ik vis gericht op blankvoorn. Ga door naar vraag 32. 
o Nee, maar ik vang blankvoorn als marktwaardige bijvangst. Ga door naar 

vraag 32 en beantwoord de vragen over blankvoorn vanuit uw visserij met 
bijvangst. 

o Ik vis gericht op blankvoorn en ik vang blankvoorn als marktwaardige 
bijvangst. Ga door naar vraag 32 en beantwoord de vragen over blankvoorn 
vanuit uw gerichte visserij. 

o Nee, ik vang nooit blankvoorn. Ga door naar vraag 40 en sla de blankvoorn 
vragen over. 

o Anders, namelijk: 
 

 

 
In de volgende vraag naar visgronden vragen wij u te kiezen uit de voorbepaalde 
gebieden op Afbeelding 1, genummerd 1 tot 8 (zie pagina 5). Het invullen van 
meerdere gebieden is mogelijk. Specificeer per gebied of u in open water (O) of 
litoraal (L) vist. 
 
32. Mijn voornaamste visgrond(en) voor blankvoorn (bij)vangst is/zijn (omcirkel 

juiste nummers): 
 
1-O 2-O 3-O 4-O 5-O 6-O 7-O 8-O Open water (O) 
1-L 2-L 3-L 4-L 5-L 6-L 7-L 8-L Aan de kust/wal/dijk (L) 

 
33. Mijn voornaamste vistuig (+ maaswijdte) voor blankvoorn (bij)vangst was 
in 2015: 

 

in 2016: 
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BIOLOGISCHE TOESTAND: BLANKVOORN 
Omcirkel bij elke vraag het juiste antwoord of licht toe waar gevraagd. 
 
34. De hoeveelheid marktwaardige blankvoorn in de vangsten was in 2016 ten 

opzichte van 2015:  
 

Veel  minder Minder Onveranderd Meer Veel meer 

 
35. De hoeveelheid niet-marktwaardige blankvoorn in de vangsten was in 2016 ten 

opzichte van 2015: 
 

Veel  minder Minder Onveranderd Meer Veel meer 

 
36. In 2016 bestaat de blankvoornvangst (marktwaardig + niet-marktwaardig) uit: 
 

Vooral kleine 
blankvoorn  Alle maten 

blankvoorn  Vooral grote 
blankvoorn 

 
37. Naar mijn inzicht is de natuurlijke sterfte onder het totale blankvoornbestand van 

2016:  
 

 
Licht hier toe op welke bevindingen u uw antwoord op vraag 37 heeft gebaseerd: 
 

 
38. Ik schat de hoeveelheid blankvoorn die in 2017 marktwaardig wordt: 

 

 
39. Naar mijn inschatting is de hoeveelheid volwassen blankvoorn in het bestand in 

2017 ten opzichte van 2016: 
 

Veel lager Lager Onveranderd Hoger Veel hoger Onbekend 

Laag  Matig  Hoog  Onbekend 

Laag  Matig  Hoog  Onbekend 
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SOORT: BRASEM 
Beroepsvissers geven aan dat niet alle soorten in het IJsselmeergebied gericht bevist 
worden maar wel als marktwaardige bijvangst gelden. Om de resultaten te kunnen 
interpreten naar gerichte en niet-gerichte visserij vragen wij u dit te specificeren voor 
brasem. 
 
40. Vist u gericht op brasem (kruis aan)? 

o Ja, ik vis gericht op brasem. Ga door naar vraag 41. 
o Nee, maar ik vang brasem als marktwaardige bijvangst. Ga door naar vraag 41 

en beantwoord de vragen over brasem vanuit uw visserij met bijvangst. 
o Ik vis gericht op brasem en ik vang brasem als marktwaardige bijvangst. Ga 

door naar vraag 41 en beantwoord de vragen over brasem vanuit uw gerichte 
visserij. 

o Nee, ik vang nooit brasem. Ga door naar vraag 49 en sla de brasem vragen 
over. 

o Anders, namelijk: 
 

 

 
In de volgende vraag naar visgronden vragen wij u te kiezen uit de voorbepaalde 
gebieden op Afbeelding 1, genummerd 1 tot 8 (zie pagina 5). Het invullen van 
meerdere gebieden is mogelijk. Specificeer per gebied of u in open water (O) of 
litoraal (L) vist. 
 
41. Mijn voornaamste visgrond(en) voor brasem (bij)vangst is/zijn (omcirkel 

juiste nummers): 
 
1-O 2-O 3-O 4-O 5-O 6-O 7-O 8-O Open water (O) 
1-L 2-L 3-L 4-L 5-L 6-L 7-L 8-L Aan de kust/wal/dijk (L) 

 
42. Mijn voornaamste vistuig (+ maaswijdte) voor brasem (bij)vangst was 
in 2015: 

 

in 2016: 
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BIOLOGISCHE TOESTAND: BRASEM 
Omcirkel bij elke vraag het juiste antwoord of licht toe waar gevraagd. 
 
43. De hoeveelheid marktwaardige brasem in de vangsten was in 2016 ten opzichte 

van 2015:  
 

Veel  minder Minder Onveranderd Meer Veel meer 

 
44. De hoeveelheid niet-marktwaardige brasem in de vangsten was in 2016 ten 

opzichte van 2015: 
 

Veel  minder Minder Onveranderd Meer Veel meer 

 
45. In 2016 bestaat de brasemvangst (marktwaardig + niet-marktwaardig) uit: 
 

Vooral kleine 
brasem  Alle maten 

brasem  Vooral grote 
brasem 

 
46. Naar mijn inzicht is de natuurlijke sterfte onder het totale brasembestand van 2016:  
 

 
Licht hier toe op welke bevindingen u uw antwoord op vraag 46 heeft gebaseerd: 
 

 
47. Ik schat de hoeveelheid brasem die in 2017 marktwaardig wordt: 

 

 
48. Naar mijn inschatting is de hoeveelheid volwassen brasem in het bestand in 2017 

ten opzichte van 2016: 
 

Veel lager Lager Onveranderd Hoger Veel hoger Onbekend 

 

Laag  Matig  Hoog  Onbekend 

Laag  Matig  Hoog  Onbekend 
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SOORT: CHINESE WOLHANDKRAB 
Beroepsvissers geven aan dat niet alle soorten in het IJsselmeergebied gericht bevist 
worden maar wel als marktwaardige bijvangst gelden. Om de resultaten te kunnen 
interpreten naar gerichte en niet-gerichte visserij vragen wij u dit te specificeren voor 
wolhandkrab. 
 
49. Vist u gericht op Chinese wolhandkrab (kruis aan)? 

o Ja, ik vis gericht op wolhandkrab. Ga door naar vraag 50. 
o Nee, maar ik vang wolhandkrab als marktwaardige bijvangst. Ga door naar 

vraag 50 en beantwoord de vragen over wolhandkrab vanuit uw visserij met 
bijvangst. 

o Ik vis gericht op wolhandkrab en ik vang wolhandkrab als marktwaardige 
bijvangst. Ga door naar vraag 50 en beantwoord de vragen over wolhandkrab 
vanuit uw gerichte visserij. 

o Nee, ik vang nooit wolhandkrab. Ga door naar vraag 58 en sla de wolhandkrab 
vragen over. 

o Anders, namelijk: 
 

 

  
In de volgende vraag naar visgronden vragen wij u te kiezen uit de voorbepaalde 
gebieden op Afbeelding 1, genummerd 1 tot 8 (zie pagina 5). Het invullen van 
meerdere gebieden is mogelijk. Specificeer per gebied of u in open water (O) of 
litoraal (L) vist. 
 
50. Mijn voornaamste visgrond(en) voor wolhandkrab (bij)vangst is/zijn 

(omcirkel juiste nummers): 
 
1-O 2-O 3-O 4-O 5-O 6-O 7-O 8-O Open water (O) 
1-L 2-L 3-L 4-L 5-L 6-L 7-L 8-L Aan de kust/wal/dijk (L) 

 
51. Mijn voornaamste vistuig (+ maaswijdte) voor wolhandkrab (bij)vangst was 
in 2015: 

 

in 2016: 
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BIOLOGISCHE TOESTAND: CHINESE WOLHANDKRAB 
Omcirkel bij elke vraag het juiste antwoord of licht toe waar gevraagd. 
 
52. De hoeveelheid marktwaardige wolhandkrab in de vangsten was in 2016 ten 

opzichte van 2015:  
 

Veel  minder Minder Onveranderd Meer Veel meer 

 
53. De hoeveelheid niet-marktwaardige wolhandkrab in de vangsten was in 2016 ten 

opzichte van 2015: 
 

Veel  minder Minder Onveranderd Meer Veel meer 

 
54. In 2016 bestaat de wolhandkrabvangst (marktwaardig + niet-marktwaardig) uit: 
 

Vooral kleine 
wolhandkrab  Alle maten 

wolhandkrab  Vooral grote 
wolhandkrab 

 
55. Naar mijn inzicht is de natuurlijke sterfte onder het totale wolhandkrabbestand van 

2016:  
 

 
Licht hier toe op welke bevindingen u uw antwoord op vraag 55 heeft gebaseerd: 
 

 
56. Ik schat de hoeveelheid wolhandkrab die in 2017 marktwaardig wordt: 

 

 
57. Naar mijn inschatting is de hoeveelheid volwassen wolhandkrab in het bestand in 

2017 ten opzichte van 2016: 
 

Veel lager Lager Onveranderd Hoger Veel hoger Onbekend 

 

Laag  Matig  Hoog  Onbekend 

Laag  Matig  Hoog  Onbekend 
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SOORT: BOT 
Beroepsvissers geven aan dat niet alle soorten in het IJsselmeergebied gericht bevist 
worden maar wel als marktwaardige bijvangst gelden. Om de resultaten te kunnen 
interpreten naar gerichte en niet-gerichte visserij vragen wij u dit te specificeren voor 
bot. 
 
58. Vist u gericht op bot (kruis aan)? 

o Ja, ik vis gericht op bot. Ga door naar vraag 59. 
o Nee, maar ik vang bot als marktwaardige bijvangst. Ga door naar vraag 59 en 

beantwoord de vragen over bot vanuit uw visserij met bijvangst. 
o Ik vis gericht op bot en ik vang bot als marktwaardige bijvangst. Ga door naar 

vraag 59 en beantwoord de vragen over bot vanuit uw gerichte visserij. 
o Nee, ik vang nooit bot. Ga door naar vraag 67 en sla de bot vragen over. 
o Anders, namelijk: 

 
 

  
In de volgende vraag naar visgronden vragen wij u te kiezen uit de voorbepaalde 
gebieden op Afbeelding 1, genummerd 1 tot 8 (zie pagina 5). Het invullen van 
meerdere gebieden is mogelijk. Specificeer per gebied of u in open water (O) of 
litoraal (L) vist. 
 
59. Mijn voornaamste visgrond(en) voor bot (bij)vangst is/zijn (omcirkel juiste 

nummers): 
 
1-O 2-O 3-O 4-O 5-O 6-O 7-O 8-O Open water (O) 
1-L 2-L 3-L 4-L 5-L 6-L 7-L 8-L Aan de kust/wal/dijk (L) 

 
60. Mijn voornaamste vistuig (+ maaswijdte) voor bot (bij)vangst was 
in 2015: 

 

in 2016: 
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BIOLOGISCHE TOESTAND: BOT 
Omcirkel bij elke vraag het juiste antwoord of licht toe waar gevraagd. 
 
61. De hoeveelheid maatse bot in de vangsten was in 2016 ten opzichte van 2015:  
 

Veel  minder Minder Onveranderd Meer Veel meer 

 
62. De hoeveelheid ondermaatse bot in de vangsten was in 2016 ten opzichte van 

2015: 
 

Veel  minder Minder Onveranderd Meer Veel meer 

 
63. In 2016 bestaat de botvangst (marktwaardig + niet-marktwaardig) uit: 
 

Vooral kleine 
bot  Alle maten bot  Vooral grote 

bot 
 

64. Naar mijn inzicht is de natuurlijke sterfte onder het totale botbestand van 2016:  
 

 
Licht hier toe op welke bevindingen u uw antwoord op vraag 64 heeft gebaseerd: 
 

 
65. Ik schat de hoeveelheid bot die in 2017 marktwaardig wordt: 

 

 
66. Naar mijn inschatting is de hoeveelheid volwassen bot in het bestand in 2017 ten 

opzichte van 2016: 
 

Veel lager Lager Onveranderd Hoger Veel hoger Onbekend 

Laag  Matig  Hoog  Onbekend 

Laag  Matig  Hoog  Onbekend 
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SOORT: SPIERING 
Beroepsvissers geven aan dat niet alle soorten in het IJsselmeergebied gericht bevist 
worden maar wel als marktwaardige bijvangst gelden. Om de resultaten te kunnen 
interpreten naar gerichte en niet-gerichte visserij vragen wij u dit te specificeren voor 
spiering. Wegens het verbod op spiering word hier de aasvisserij op spiering bedoeld. 
 
67. Vist u gericht op spiering (kruis aan)? 

o Ja, ik vis gericht op spiering voor aas. Ga door naar vraag 68. 
o Nee, maar ik vang spiering als marktwaardige bijvangst. Ga door naar vraag 

68 en beantwoord de vragen over spiering vanuit uw visserij met bijvangst. 
o Ik vis gericht op spiering en ik vang spiering als marktwaardige bijvangst. Ga 

door naar vraag 68 en beantwoord de vragen over spiering vanuit uw gerichte 
visserij. 

o Nee, ik vang nooit spiering. Ga door naar vraag 76 en sla de spiering vragen 
over. 

o Anders, namelijk: 
 

 

  
In de volgende vraag naar visgronden vragen wij u te kiezen uit de voorbepaalde 
gebieden op Afbeelding 1, genummerd 1 tot 8 (zie pagina 5). Het invullen van 
meerdere gebieden is mogelijk. Specificeer per gebied of u in open water (O) of 
litoraal (L) vist. 
 
68. Mijn voornaamste visgrond(en) voor spiering (bij)vangst is/zijn (omcirkel 

juiste nummers): 
 
1-O 2-O 3-O 4-O 5-O 6-O 7-O 8-O Open water (O) 
1-L 2-L 3-L 4-L 5-L 6-L 7-L 8-L Aan de kust/wal/dijk (L) 

 
69. Mijn voornaamste vistuig (+ maaswijdte) voor spiering (bij)vangst was 
in 2015: 

 

in 2016: 
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BIOLOGISCHE TOESTAND: SPIERING 
Omcirkel bij elke vraag het juiste antwoord of licht toe waar gevraagd. 
 
70. De hoeveelheid marktwaardige spiering in de vangsten was in 2016 ten opzichte 

van 2015:  
 

Veel  minder Minder Onveranderd Meer Veel meer 

 
71. De hoeveelheid niet-marktwaardige spiering in de vangsten was in 2016 ten 

opzichte van 2015: 
 

Veel  minder Minder Onveranderd Meer Veel meer 

 
72. In 2016 bestaat de spieringvangst (marktwaardig + niet-marktwaardig) uit: 
 

Vooral kleine 
spiering  Alle maten 

spiering  Vooral grote 
spiering 

 
73. Naar mijn inzicht is de natuurlijke sterfte onder het totale spieringbestand van 

2016:  
 

 
Licht hier toe op welke bevindingen u uw antwoord op vraag 73 heeft gebaseerd: 
 

 
74. Ik schat de hoeveelheid spiering die in 2017 marktwaardig wordt: 

 

 
75. Naar mijn inschatting is de hoeveelheid volwassen spiering in het bestand in 2017 

ten opzichte van 2016: 
 

Veel lager Lager Onveranderd Hoger Veel hoger Onbekend 

Laag  Matig  Hoog  Onbekend 

Laag  Matig  Hoog  Onbekend 
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SECTIE 3 – Niet-marktwaardige bijvangst overige soorten 
Deze sectie bevraagt u per gebruikt vistuig hoe u het aandeel niet-marktwaardige 
bijvangst (overige soorten, bijvoorbeeld exoten) inschat. Geef waar mogelijk aan 
welke soorten dit zijn. U kunt vragen over tuig dat u niet gebruikt overslaan. 

76. Staand want/net 

Het aandeel niet-marktwaardige bijvangst in de staand want was in 2016 ten opzichte 
van 2015: 

Veel lager Lager Onveranderd Hoger Veel hoger 
 

Licht wanneer mogelijk de hoofdsoorten in de niet-marktwaardige bijvangst toe: 

 

 

77. Zegen 

Het aandeel niet-marktwaardige bijvangst in de zegen was in 2016 ten opzichte van 
2015: 

Veel lager Lager Onveranderd Hoger Veel hoger 
 

Licht wanneer mogelijk de hoofdsoorten in de niet-marktwaardige bijvangst toe: 

 

 

78. Grote fuik 

Het aandeel niet-marktwaardige bijvangst in de grote fuiken was in 2016 ten opzichte 
van 2015: 

Veel lager Lager Onveranderd Hoger Veel hoger 
 

Licht wanneer mogelijk de hoofdsoorten in de niet-marktwaardige bijvangst toe: 
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79. Schietfuik 

Het aandeel niet-marktwaardige bijvangst in de schietfuiken was in 2016 ten opzichte 
van 2015: 

Veel lager Lager Onveranderd Hoger Veel hoger 
 

Licht wanneer mogelijk de hoofdsoorten in de niet-marktwaardige bijvangst toe: 

 

 

80. Kist 

Het aandeel niet-marktwaardige bijvangst in de kisten was in 2016 ten opzichte van 
2015: 

Veel lager Lager Onveranderd Hoger Veel hoger 
 

Licht wanneer mogelijk de hoofdsoorten in de niet-marktwaardige bijvangst toe: 

 

 

81. Hoekwant 

Het aandeel niet-marktwaardige bijvangst in de hoekwant was in 2016 ten opzichte 
van 2015: 

 
Veel lager Lager Onveranderd Hoger Veel hoger 

 

Licht wanneer mogelijk de hoofdsoorten in de niet-marktwaardige bijvangst toe: 
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SECTIE 4- Marktwaardige bijvangst schubvis in fuiken 
Deze sectie is alleen bedoeld voor vissers die zowel met netten als met fuiken vissen. 
Wanneer u niet met grote fuik en schietfuik vist en/of geen schubvis vangt in de 
fuiken, ga dan gelijk door naar Sectie 5, vraag 84. Met schubvis wordt hier bedoeld 
rode baars, snoekbaars, blankvoorn en brasem.  

Deze sectie bevraagt u hoe u het aandeel marktwaardige bijvangst van schubvis voor 
de schietfuik en grote fuik inschat. Geef waar mogelijk aan welke schubvissoorten dit 
zijn. U kunt vragen over tuig dat u niet gebruikt overslaan.  

82. Grote fuik 

Het aandeel marktwaardige schubvis bijvangst in de grote fuiken was in 2016 ten 
opzichte van 2015: 

Veel lager Lager Onveranderd Hoger Veel hoger 
 

Licht wanneer mogelijk de hoofdsoorten in de marktwaardige schubvis bijvangst toe: 

 

 

83. Schietfuik 

Het aandeel marktwaardige schubvis bijvangst in de schietfuiken was in 2016 ten 
opzichte van 2015: 

Veel lager Lager Onveranderd Hoger Veel hoger 
 

Licht wanneer mogelijk de hoofdsoorten in de marktwaardige schubvis bijvangst toe: 
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SECTIE 5 – Bedrijfssituatie 
In deze sectie vragen wij u om globaal inzicht te geven uw bedrijfssituatie ten opzichte 
van vorig jaar. Hierdoor kunnen we verbanden leggen tussen bepaalde ontwikkelingen 
in de bestanden en de ontwikkelingen in de bedrijfssituatie van de visserijen op het 
IJssel- en Markermeer. 

Omcirkel de categorie die u het meest van toepassing vindt op uw situatie. 

84. Mijn operationele kosten (benzine, vergunning, bemanning etc.) zijn in 2016 ten 
opzichte van 2015: 
 

 
Veel minder 

 
Minder Onveranderd Meer Veel meer 

 
85. Mijn winst (na aftrek operationele kosten en verkoop vangsten etc.) is in 2016 ten 

opzichte van 2015: 

 
Veel minder 

 
Minder Onveranderd Meer Veel meer 

 

86.  Mijn optimisme voor de toekomst is in 2016 ten opzichte van 2015: 
 

 
Veel minder 

 
Minder Onveranderd Meer Veel meer 

 

Kunt u het antwoord op vraag 86 toelichten?: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



27 

SECTIE 6 - Aanvullende informatie 

Gebruik onderstaande ruimte voor aanvullingen of opmerkingen over uw visserij: 

Heeft u nog opmerkingen of aanwijzingen hoe wij deze enquête in de toekomst 
kunnen verbeteren? Gebruik onderstaande ruimte om ons hiervan op de hoogte te 
stellen.  
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Einde IJsselmeer enquête 2016. Bedankt voor uw bijdrage!  

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met IJsselmeerenquete.marine-
research@wur.nl en/of bellen naar Fleur (0317 489092) of Clea (0317-488944). 

Vervolg 

U wordt van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst in december om de enquête en de 
resultaten te evalueren en te bespreken. Tijdens deze bespreking geven wij een 
presentatie van de eerste resultaten. Hieronder kunt u aangeven op welke dag(en) u 
denkt aanwezig te kunnen zijn.  

Bent u geïnteresseerd in het bijwonen van deze bijeenkomst? 

o Ik wil naar deze bijeenkomst
o Ik wil niet naar deze bijeenkomst
o Anders, namelijk:

Op welke dagen denkt u hiervoor beschikbaar te zijn? 

Zaterdag 10 december (ochtend, na 10:00)  kan wel / kan niet 

Donderdag 15 december (avond, na 18:00) kan wel / kan niet 

Vrijdag 16 december (middag, na 15:00)  kan wel / kan niet 

Vrijdag 16 december (avond, na 18:00)  kan wel / kan niet 

Wij zullen proberen een locatie te vinden die goed bereikbaar is en zo veel mogelijk 
centraal. Ter zijner tijd zullen we u op de hoogte stellen van de locatie en datum van 
de bijeenkomst. Houd u hiervoor uw email in de gaten. Mocht u 20 november 2016 
nog niks vernomen hebben omtrent de bijeenkomst,  neem dan contact met ons op. 
Nogmaals bedankt voor uw tijd en wij kijken uit naar alle inzendingen.  

mailto:IJsselmeerenquete.marine-research@wur.nl
mailto:IJsselmeerenquete.marine-research@wur.nl
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