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Verkenning Overleving Zeebaars in de Hengelvisserij 
 

Achtergrond 
De Europese zeebaars (Dicentrarchus labrax) is voor de Nederlandse 
beroepshengelaars een belangrijke doelsoort. De gerichte visserij op zeebaars in 
Nederland is ontstaan na een sterke toename van het zeebaarsbestand in de 
Noordzee in de jaren ’90. Sinds 2000 neemt de zeebaars populatie echter gestaag af 
(Tulp et al, 2016). Als reactie op deze afname worden er door het beleid  
maatregelen ingesteld om de vangsten van zeebaars te beperken. In 2016 gold een 
gesloten periode tot en met juni. In de periode dat er wel zeebaars gevangen mocht 
worden gold voor alle beroepsvaartuigen een maximumvangst van 1000 kg per 
maand. Daarnaast is de minimummaat voor zeebaars verhoogd van 36 naar 42 cm, 
dit betekend dat alle zeebaars die kleiner is dan 42 cm moet worden terug gezet in 
zee. Ook voor de recreatieve hengelvisserij zijn beperkingen opgelegd. Voor deze 
visserij gold in 2016 een terugzetverplichting voor alle gevangen zeebaars in de 
periode januari tot en met juni. In de 2e helft van het jaar mocht elke recreatieve 

Europese Unie, Europees Fonds voor 
Maritieme Zaken en Visserij 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl9NPelfbPAhVBaxQKHYyJCp0QjRwIBw&url=https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en&psig=AFQjCNH4Qw_e1851WzABp8BnyKzNFtoS4w&ust=1477492246985011


8 
 

  
DATUM  

28 december 2016  
  
ONS KENMERK  

16.IMA0857-JS-lcs  
  
PAGINA  

2 van 8  

  
 

visser 1 zeebaars meenemen. Door deze vangst beperkende maatregelen worden in 
de recreatieve visserij de meeste zeebaarzen na vangst weer teruggezet in zee.  
 
Om te kunnen beoordelen wat de effecten zijn van het vangen en terugzetten van 
zeebaars in de hengelvisserij heeft Wageningen Marine Research, op verzoek van de 
kenniskring kleinschalige visserij, onderzocht wat de overlevingskansen zijn van de 
teruggezette vis. Om deze vraag te kunnen beantwoorden worden in deze briefnota 
de volgende deelvragen beantwoord: 
 

• Op welke manieren word zeebaars gevangen in de hengelvisserij?  
• Wat is er bekend over overleving van zeebaars in de literatuur? 

Daarnaast is een waarnemer van Wageningen Marine Research twee maal mee 
geweest aan boord van een beroepshengelaar om: 
 

• Een indicatie te krijgen van de verhouding tussenmaatse en ondermaatse 
zeebaars  

• De overlevingskansen van de gevangen zeebaarzen (maats en ondermaats) 
in te schatten aan de hand van de positie waar de vis is gehaakt (zie Figuur 
1). 

 

Vismethoden 
Zeebaars houdt zich voornamelijk op nabij structuurrijke bodem (scheepswrakken, 
steenstort, pieren en richels van zandbanken) waar de getijden stroming 
onderbroken wordt en er wervelingen en draaikolken in het water ontstaan. Door 
deze onregelmatigheden in de stroming kunnen aasvisjes gedesoriënteerd raken 
waardoor ze voor zeebaars een gemakkelijke prooi zijn. Om effectief op deze stekken 
commercieel met de hengel op zeebaars te vissen wordt er gebruik gemaakt van een 
kleine boot (<12m) die op enige afstand van de stek geankerd word. Met het geven 
van ankertouw wordt de boot door de stroming dichter bij de stek gebracht tot deze 
binnen werpsafstand komt. Dit wordt gedaan omdat het geluid van de motor de 
zeebaars af kan schrikken met als gevolg dat vangsten aanzienlijk minder zijn. 
Eenmaal geankerd wordt er werpend met kunstaas gevist of gebruikt men de 
stroming om natuurlijk aas dichterbij de stek te brengen waar de zeebaars zich 
ophoudt. Indien er kunstaas gebruikt wordt bestaat er in de hengelsportbranche een 
uitgebreid scala aan kunstaas waaraan zeebaars gevangen kan worden. Populair zijn 
de met een loodkop verzwaarde rubber/silicone imitatie nepvisjes, ook wel shads, 
jigs en twisters genoemd. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van metalen 
‘lepels’, loden ‘pilkers’ en houten/plastic ‘pluggen’ welke een aasvis imiteren. In het 
geval van natuurlijk aas kan er afhankelijk van het jaargetijde gebruikt gemaakt 
worden van zachte krab, mesheften, zandspiering, horsmakreel, makreel en zagers. 

Literatuur onderzoek naar overleving van Zeebaars 
Er zijn geen wetenschappelijke publicaties beschikbaar over de overleving van 
zeebaars (Dicentrarchus labrax) in Catch & Release (C&R) hengelvisserij. Wel zijn er 
studies bekend van overleving van andere vissoorten, bijvoorbeeld kabeljauw 
(Weltersbach en Strehlow, 2013), echter zijn deze onderzoeken niet representatief 
omdat het een andere vissoort betreft. Recent hebben Ruiz et al. (2016) in Spanje de 
overleving van zeebaars in de hengelvisserij onderzocht. Een samenvatting van deze 
studie wordt in deze paragraaf gegeven. 
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Haakpositie 
Een belangrijke factor die een rol speelt bij de overleving van zeebaars is de positie 
van de haak bij de vangst. Zeebaars kan op verschillende posities gehaakt worden, 
een overzicht van de onderzochte posities zijn geven in Figuur 1. 
 
BE Lip, buitenzijde bek  
BI Binnenzijde bek 
O Oog 
A Kieuwboog 
M Kieuwdeksel 
C Staart 
L Rug 
V Buik 
 
 

 
Figuur 1. Positie waar de zeebaars gehaakt kan worden (uit Ruiz et al 2016) 

In het Spaanse experiment zijn er in totaal 103 gevangen vissen onderzocht. Deze 
vissen zijn tot 7 dagen na de vangst in kooien gehouden om de overleving te testen. 
In het experiment leefden 84.5% van de gevangen vissen nog na 7 dagen. De 
lengtes van de gevangen vissen varieerden van 23-45 cm en de meeste vissen 
(82%) zijn gevangen met levend aas (garnaal) en een enkele haak. De vissen in het 
experiment waren gehaakt in de kieuwboog (A, 2 stuks), lip (BE, 37 stuks) en in de 
binnenzijde van de bek (BI, 64 stuks). De vissen die zijn gehaakt in de lip hebben de 
hoogste overlevingskans (95%) zo bleek uit het experiment (tabel 1). In de proef is 
echter geen groep met controlevissen gebruikt, waardoor eventuele mortaliteit door 
het houden van de baarzen in kooien niet onderscheiden kan worden van mortaliteit 
door het vangen van de vis. Hierdoor kunnen de onderstaande 
overlevingspercentages een onderschatting zijn. Uit Duits onderzoek naar overleving 
van hengel gevangen gekweekte zeebaars blijkt zelfs een overleving van 100% bij 
zeebaars die in de lip is gehaakt (nog niet gepubliceerde data, pers. comm. Simon 
Weltersbach, Thünen-Institute of Baltic Sea Fisheries). 
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Tabel 1. Uitkomsten van de overlevingsproef in Spanje (uit Ruiz et al.). Deze 
getallen geven een indicatie, gezien de aantallen vissen in het experiment 
beperkt zijn. 

Haakpositie 
# 
overleden 

# 
overleefd 

% 
overleving 

A 1 1 50% 
BE 2 35 95% 
BI 13 51 80% 
 

Barotrauma 
In de bovenstaande studies zijn de zeebaarzen gevangen in relatief ondiep water, 
hierdoor zijn mogelijke effecten van een barotrauma niet meegenomen. Een 
barotrauma kan voorkomen wanneer een vis van grote diepte snel naar het 
wateroppervlak gehaald wordt, waarbij de zwemblaas beschadigd en de maag via de 
bek naar buiten klapt (Ferter et al. 2015). Dit kan voornamelijk problematisch zijn 
voor (rond)vissen met een zwemblaas. 

Waarnemersreizen 
Op uitnodiging van beroepshengelaar Ger de Ruiter (WSW1) is een onderzoeker 
Wageningen Marine Research tweemaal een dag mee geweest om inzicht te krijgen 
in de vangstsamenstelling, haakposities en mogelijke effecten van barotrauma op 
ondermaatse zeebaars om hiermee een inschatting te maken van de 
overlevingskansen van deze vis. Omdat de vangst van ondermaatse zeebaars 
beperkt was, werd er voor gekozen om van elke gevangen vis de soort, lengte, 
haakpositie, type aas, en eventueel barotrauma te noteren. Daarnaast werd 
ondermaatse vis na het meten korte tijd aan boord gehouden in een ronde tub met 
zeewater om een indruk te krijgen van de conditie van de vis (figuur 2).  

 
Figuur 2. Ondermaatse vis werd na de vangst korte tijd in een beluchte tub 
gehouden om mogelijke korte termijn effecten van de vangst waar te kunnen 
nemen. 
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Algemene beschrijving van de reizen 
Er werd enkel gevist gedurende de uren dat het licht was, waarbij er gevist werd op 
scheepswrakken, zandrichels en structuurrijke bodem. Vangsten zijn sterk 
afhankelijk van de getijdenstroming waarbij gesteld kan worden dat met veel 
stroming meer gevangen wordt. Tijdens de kentering wordt er meestal niets 
gevangen. Er werd gevist met verschillende (kunst)aas typen waarbij meestal 
gebruik werd gemaakt van verschillende varianten van met een loodkop verzwaarde 
rubberen nepvisjes (shads, jigs en twisters). Tijdens de eerste reis werd ook gevist 
met natuurlijk aas (kleine horsmakreel) voorzien van één enkele dreg. De algemene 
gegevens van deze reizen zijn weergeven in tabel 2. 
 
Tabel 2. Algemene gegevens waarnemersreizen 

 

Samenstelling van de vangsten 
De vangstsamenstelling van de twee waarnemersreizen betrof hoofdzakelijk zeebaars 
(tabel 2), waarbij er gedurende reis 1 naast de doelsoort nog een pollak, makreel, 
rode poon en enkele kabeljauwen werden gevangen. Het percentage bijvangst van 
overige vis bedroeg de eerste reis 9% op basis van gewicht. Gedurende de tweede 
reis bestond de vangst uit enkel zeebaars. Het percentage ondermaatse zeebaars 
was respectievelijk 14 en 35% op basis van aantallen, uitgedrukt op basis van 
gewicht was dit 3 en 17%. 
 
Tabel 3. Vangstsamenstelling per reis waarbij percentages zijn weergegeven op 
basis van gewicht en aantallen van de gevangen vis. 

 

Positie van de haak 
De haakposities van alle gevangen zeebaarzen tijdens reis 1 en 2 zijn weergegeven 
in Tabel 4, hierbij is onderscheid gemaakt tussen maatse vissen, ondermaatse vissen 
en vis gevangen op kunstaas of natuurlijk aas.  
 
Het grootste deel van de zeebaars is tijdens deze reizen gevangen op kunstaas 
(shads & jigs) voorzien van één enkele haak. Op dit kunstaas werden ook alle 
ondermaatse vissen gevangen. Van de ondermaatse zeebaars werd 88% in de lip 
gehaakt, gezien het experiment van Ruiz et al. 2016 en de ervaringen in Duitsland 
(pers. comm. Simon Weltersbach, Thünen-Institute of Baltic Sea Fisheries) wordt de 
overlevingskans van deze vissen na het terugzetten hoog geschat. De overige 12% 
werd gehaakt op een positie met mogelijk hogere kans op mortaliteit, waarbij vissen 
gehaakt in de kieuwbogen (2%) en aan de binnenzijde van de bek tussen de ogen 
(2%) de grootste kans hebben op sterfte, zoals bleek uit het experiment van Ruiz et 
al. (2016) (tabel 1).  

Reis 1 Reis 2
Schip WSW1 WSW1
Datum 19/07/2016 1/11/2016
Vistijd (uur) 12.5 9
Aantal vissers 4 3
Aantal hengels 4 4
Type visgrond Wrakken Zandbanken & wrak
Locatie Kust van Nieuwpoort (BE) Kust van Nieuwpoort (BE)

Aantal % Gewicht (kg) % Aantal % Gewicht (kg) %
Totale vangst 39 61 122 135
Overige vis (discards) 10 26 6 9 0 0 0 0
Totaal zeebaars 29 55 122 135
Maats  (≥ 42cm) 25 86 53 97 79 65 112 83
ondermaats 4 14 2 3 43 35 24 17

Reis 2Reis 1
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Het natuurlijke aas (horsmakreel) werd voorzien van één enkele dreg (drie haken op 
een steel). Deze methode leverde tijdens de reizen alleen marktwaardige zeebaarzen 
op, ondermaatse werden op dit type aas niet gevangen. De haak zat in 50% van de 
vangsten in de boven- en onderlip. De overige marktwaardige vissen (50%) hadden 
de aasvis volledig ingeslikt en gehaakt in de slokdarm of gehaakt aan de van de 
binnenzijde bek tussen de ogen. Deze hebben mogelijk een verghoogde kans op 
overlijden zoals is beschreven in Ruiz et al.2016. Hoewel er tijdens de twee reizen 
geen ondermaatse zeebaarzen gevangen zijn met deze methode, is het aannemelijk 
dat de mortaliteit na het terugzetten hoger is bij het gebruik van natuurlijk aas in 
vergelijking met kunstaas. Hierbij moet wel vermeld worden dat de positie van de 
haak afhankelijk is van de ervaring van de visserman, een ervaren visser merkt 
eerder op dat er een vis een de lijn zit waardoor deze sneller in de lip gehaakt wordt. 
 
Het aantal “ondermaatse” vissen in de onderstaande tabel wijkt af van tabel 3 gezien 
een aantal vissen van precies 42cm terug gezet zijn. Dit omdat vis op ijs “krimp” 
vertoond waardoor deze vissen onder de minimummaat vallen nadat ze na een dag 
op ijs aangeland worden.  
 
Vissen met een dusdanig barotrauma dat ze niet meer in staat waren om zelfstandig 
rechtop te zwemmen of terug de diepte in te zwemmen zijn tijdens de reizen niet 
waargenomen. Alle teruggezette vis zwom na vrijlating zeer snel de diepte in. Hierbij 
moet wel vermeld worden dat er niet dieper is gevist dan 25 meter.  
 
Tabel 4, haakposities van gevangen zeebaars weergegeven per aas type voor 
ondermaatse en bovenmaatse vis. 

 
 

Mogelijke overleving ondermaatse zeebaars 
Om een indicatie te geven van de mogelijke overlevingskans tot 7 dagen na het 
terugzetten van de ondermaatse zeebaars kunnen de gevonden haakposities uit tabel 
tabel 4 gekoppeld worden aan de overlevingspercentages gevonden door Ruiz et al. 
(tabel 1). Hierbij worden vissen gehaakt aan de buitenzijde en in de onder- en 
bovenlip samengevoegd tot BE, kieuwbogen worden apart genomen en de overige 
posities worden samengevoegd in de categorie BI. De 49 teruggezette zeebaarzen 
tijdens de twee reizen zouden op basis van de Spaanse gegevens mogelijk een 
overlevingskans hebben van ~93%. Hierbij moet wel vermeld worden dat deze 

Haakpositie Shad (enkele haak) Aasvis (dreg)
Maats (≥42cm) Aantal % Aantal %
Bovenlip 66 73 5 42
Onderlip 7 8 1 8
Kieuwbogen - -
Binnen tussen ogen 6 7 3 25
Binnen onderkant 1 1 -
Binnen zijkant 7 8 -
Slokdarm 1 1 3 25
Buitenzijde 2 2 -
Totaal 90 12
Ondermaats
Bovenlip 42 86 -
Onderlip 1 2 -
Kieuwbogen 1 2 -
Binnen tussen ogen 1 2 -
Binnen onderkant - -
Binnen zijkant 3 6 -
Slokdarm - -
Buitenzijde 1 2 -
Totaal 49 0

Type aas
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schatting gezien moet worden als een indicatie, omdat de locatie, haak grootte, aas 
type, watertemperatuur, huisvesting en overige factoren die van invloed zijn op 
overleving zijn niet identiek aan de Nederlandse situatie. Daarnaast is in het Spaanse 
experiment geen gebruik gemaakt van controlevis, hierdoor is er geen zicht op 
mogelijke sterfte als gevolg van noodzakelijk handelen en houderij waardoor de 
gevonden percentages een onderschatting kunnen zijn. 

Verbeteren overlevingskansen 
De overlevingskansen van ondermaatse hengelgevangen zeebaars zouden verbeterd 
kunnen worden indien meer vissen op een positie gehaakt worden welke minimale 
schade toebrengt aan de gevangen vis. Hierbij kan getracht worden om zo veel 
mogelijk vis in de lip te haken. Het gebruik van kunstaas voorzien van één enkele 
haak in plaats van een dreg kan hierbij helpen. Daarnaast kan er bij het gebruik van 
natuurlijk aas gekozen worden voor het gebruik van cirkel haken, deze haken het 
grootste gedeelte van de vis in het scharnierpunt of lip van de vis.  

Conclusie 
Op basis van de Spaanse resultaten en de gevonden haakposities in de Nederlandse 
visserij is de verwachte overlevingskans van teruggezette ondermaatse zeebaars 
waarschijnlijk hoog, mits niet te diep wordt gevist. Hierbij moet wel vermeld worden 
dat de haakpositie en daarmee de overlevingskans sterkt afhangt van het gebruikte 
aas, alsmede de ervaring van de visserman. Om de relatie tussen de haakpositie en 
overleving voldoende te onderbouwen is een koppeling nodig met de 
wetenschappelijke literatuur en haakposities. Gezien het Spaanse en Duitse 
onderzoek (nog) niet gepubliceerd zijn ontbreekt dit nog. Daarnaast is het aan te 
bevelen om ook voor de Nederlandse situatie een studie te doen naar de gemiddelde 
positie van de haken. De resultaten geven een positieve indicatie, aanvullende 
dataverzameling en experimenten zijn nodig om een hoge overleving gedegen te 
onderbouwen.  
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