
De volgende soorten verdienen aandacht van Nederland:  
 
Zeebaars  
Zeebaars is één van de meest bedreigde vissoorten van de Noordzee. Deze soort wordt veel 
bijgevangen in de visserij met bodemsleepnetten. Al twee jaar op rij adviseren 
wetenschappers om deze soort niet meer te vangen, zodat de soort de ruimte krijgt om te 
herstellen. Dit jaar mag er net als vorig jaar weer een heel klein beetje worden gevangen. 
We roepen onze minister op om het advies van de wetenschappers op te volgen. 
 
Noordzee kabeljauw  
De kabeljauw in de Noordzee leek zich vorig jaar even te herstellen, na een historisch 
dieptepunt in 2006. Maar helaas, door een combinatie van aanhoudende overbevissing en 
overige milieufactoren zien wetenschappers de populatie weer dalen en is de soort weer in 
slechte conditie. Ze adviseren om dit jaar maarliefst 61% minder te vangen dan vorig jaar. 
Hopelijk houdt de visserijminister zich hieraan.  
 
Paling  
De paling is al jaren een van de meest bedreigde diersoorten van Nederland; er is nog maar 
1% van de babypalingintrek over ten opzichte van 1980. Wetenschappers adviseren al jaren 
een algeheel verbod op de palingvangst. Het is tijd dat de minister verregaande maatregelen 
treft om het palingstand te redden. Dat moet verder gaan dan de huidige sluiting van de 
visserij gedurende 1 seizoen.  
 
Haaien en roggen (op de foto: Doornhaai en Blonde rog)  
Haaien en roggen in de Noordzee behoren tot de kraakbeenvissen, bijzondere soorten die 
vaak bedreigd zijn omdat ze langzaam groeien en zich op relatief late leeftijd voortplanten. 
Hierdoor zijn ze gevoelig voor overbevissing. Wij vragen de minister om met een goed 
beheer te komen voor de haaien en roggensoorten en voor deze soorten ook een 
vangstlimiet in te stellen.  
 
Tarbot  
In 2016 bevond de tarbotstand in de Noordzee zich op de laagste niveau ooit. Het lijkt in 
2017 iets beter te gaan, waardoor de visserijlobby sterk heeft ingezet voor hogere vangsten 
en met succes. Voor dit jaar vragen we de minister om voorzichtig te zijn met een verhoging.  
 
Rode mul  
Er is momenteel geen goed beheer op rode mul; er is nog veel onbekend en daardoor heeft 
deze soort geen visserijquota. Dat betekent dat er een ongelimiteerde visserij op rode mul 
plaats vindt, waar veel kwetsbare en bedreigde bijvangstsoorten als zeebaars, wijting en 
kabeljauw worden bijgevangen. Wij vragen de visserijminister ook voor rode mul een goed 
beheer op te stellen, zodat er een einde komt aan de ongelimiteerde visserij op deze soort.  
 
Makreel  
Het beheer van makreel is complex, omdat het bestand zich uitstrekt ver buiten de wateren 
van de Europese Unie. De vangsthoeveelheden komen echter jaarlijks uit boven het 
wetenschappelijk advies. Het bestand heeft dit een aantal jaren kunnen opvangen, maar 
bevindt zich nu in een neerwaartse trend en de verwachting is dat die niet snel zal omkeren. 
Het is hoog tijd voor een structurele oplossing voor duurzaam beheer van het 
makreelbestand.  
 
Wijting  
De quota voor Wijting in de Noordzee moet dit jaar met 12,5% omlaag. Het paaibestand van 
wijting daalde het afgelopen jaar tot onder het duurzame niveau, wat is veroorzaakt door een 
lage aanwas van jonge wijting en een te hoge visserijsterfte.  
 


