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Begrippenlijst
Voorgaand aan de uitwerking van het protocol is het wenselijk te duiden wat exact onder bepaalde begrippen
wordt verstaan, dit teneinde een vrije interpretatie van de in dit document voorkomende termen te vermijden.
Hieronder wordt dieper ingegaan op enkele benamingen.
Capaciteit: Het totaal aan recreatieve Belgische vaartuigen zichtbaar uitgerust om te kunnen zeevissen.
Densiteit op zee: De relatieve concentratie aan recreatieve vissersvaartuigen op het Belgisch deel van de
Noordzee.
Extrapoleren: Het opschalen van de vangsten van de steekproef naar deze van de gehele populatie met behulp
van gewogen gemiddelden op basis van de verschillende strata.
Frequentieklasse: De frequentie waarmee een recreatieve visser gaat vissen, meestal uitgedrukt in aantal
vistrips per jaar. Deze parameter is samen met vistechniek erg belangrijk voor de opschaling van de vangsten
van de steekproef van logboekparticipanten naar de totale recreatieve vangsten.
Intensiteit: De mate of graad waarin er recreatief gevist wordt met vaartuigen uitgedrukt in vistrips per jaar.
Logboek: Registratieformulieren waarop de recreatieve visser op vrijwillige basis zijn vangsten per vistrip
bijhoudt. Er is een online-systeem (ILVO/VLIZ) voorzien via dewelke de visser zijn vangsten op maandelijkse
basis kan doorsturen (ook papieren ingave mogelijk). Deze data vormt de basis voor de inschatting van de
recreatieve visvangsten.
Recreatieve zeevisserspopulatie: Alle recreatieve zeevissers in België.
Recreatief boomkorvaartuig: Vaartuig met een lengte over alles ≤8 m dat niet beschikt over een visvergunning
dat commerciële visserij op zee toelaat, uitgerust met maximaal 1 boomkor waarvan de lengte van de
korrestok minder dan 3 m bedraagt. Deze afmetingen worden juridisch vastgelegd door het BVR van 9
september 2016.
Recreatief bordennetvaartuig: Vaartuig dat niet beschikt over een visvergunning dat commerciële visserij op
zee toelaat, uitgerust met maximaal 1 bordennet waarvan de lengte van de bovenpees, inclusief stroppen en
kabels, minder dan 4,5 m bedraagt. Deze afmetingen worden juridisch vastgelegd door het BVR van 9
september 2016.
Recreatieve visserij: Het vangen van levende mariene rijkdommen zonder commercieel doel, i.e. voor eigen
consumptie.
Recreatieve vissersvaartuigen: Vaartuigen zichtbaar uitgerust om op recreatieve wijze op zee te vissen,
inclusief chartervaartuigen. Dit sluit elk vaartuig uit dat bezit over een uitwendig kenteken verwijzend naar een
commerciële activiteit, ook degene die verwijzen naar een buitenlandse thuishaven zoals de professionele
handlijnvissers die onder Nederlandse vlag varen. De recreatieve vaartuigen omvatten zowel boten uitgerust
voor het hengelen op zee als voor het voorttrekken van sleeptuig (boomkor, bordennet). Jachten en
zeilschepen die niet zichtbaar uitgerust zijn voor het uitoefenen van visserijactiviteiten maar mogelijks
sporadisch worden ingezet voor het hengelen op zee zijn niet opgenomen in deze monitoring.
Steekproef: Een kleine groep recreatieve vissers waarvan de vangsten worden bijgehouden met als doel deze
op te schalen naar de gehele populatie van Belgische recreatieve vissers.
Strata: Alle mogelijke combinaties van visserijtechnieken en frequentieklassen (i.e. ervaringsklassen).
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Trailervaartuig: Verwijzend naar recreatieve vaartuigen die rechtstreeks vanop aanhangwagens via de
trailerhelling in het water worden gelaten en bijgevolg niet in één van de kustjachthavens liggen aangemeerd.
Visserij-inspanning: Het totaal aantal ondernomen unieke vistrips (ook voor vaartuigen op individu-niveau).
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1. Doelstelling
Daar de recreatieve zeevisserij in België niet gebonden is aan een aanlandplicht zoals de commerciële visserij
en ook geen licentiesysteem kent zoals de recreatieve zoetwatervisserij, is het niet evident om een zicht te
verkrijgen op de hiermee gerelateerde activiteiten en vangsten. Doch, Europa verwacht dat alle lidstaten in
2018 een inschatting kunnen voorleggen van de omvang en de vangsten van de sector. Binnen het kader van
het nationale maatregelenprogramma ter uitvoering van de Europese kaderrichtlijn mariene strategie kwam de
monitoring van de recreatieve zeevisserij in België in een stroomversnelling.
Eerdere pogingen tot het in kaart brengen van de sector hadden een beperkte scope of konden niet worden
opgeschaald wegens gebrek aan data met betrekking tot de omvang van de sector. Daardoor ontstond de nood
aan een uitgebreide gestandaardiseerde procedure dat het mogelijk moet maken de omvang van de sector en
de gegeneerde vangsten systematisch in te schatten alsook de sectorgebonden dynamiek over meerdere jaren
te analyseren.
De hierin beschreven methodologie werd in de loop van het jaar 2016 ontwikkeld, en betreft het eerste
protocol dat zal toelaten om voor de Belgische recreatieve zeevisserij in zijn geheel een objectief
wetenschappelijk onderbouwde inschatting te maken van de totale vangsten. Het protocol voorziet in een
transparante en detaillistische beschrijving van alle monitoringsactiviteiten en dataverwerkingsprocedures. De
ontwikkeling van de methodologie dient wel als een dynamisch leerproces beschouwd te worden dat op basis
van de opgedane kennis tijdens de uitvoering waar nodig geoptimaliseerd kan worden.
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2. Inleiding
2.1

Kader voor dataverzameling

Tot op vandaag rijzen er nog steeds veel vragen op met betrekking tot de grootteorde, het belang en de impact
van de Belgische, en bij uitbreiding de Europese en globale, recreatieve zeevisserij (inclusief strandvisserij).
Deze kennisleemten duiden op de nood en het belang van dataverzameling, wat ook op Europees niveau
ingang heeft gevonden. De eerste maal dat de Europese Commissie dataverzameling over de recreatieve
visserij aanmoedigde was in 2008, in de verordening betreffende de instelling van een communautair kader
voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van
wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid (Verordening (EG) Nr 2008/199; Data
Collection Framework). Dit wetgevend instrument stelt dat een lidstaat ‘zo nodig’ een regeling voor toezicht op
zee dient te voorzien en een meerjarig nationaal bemonsteringsplan dient op te stellen voor de
recreatievisserij. Daar waar de term ‘zo nodig’ de lidstaten nog de nodige vrijheid gaf al dan niet een
programma uit te werken voor de recreatieve zeevisserij is dit sinds 2016 niet meer het geval. De huidige
verplichting tot het verzamelen van biologische gegevens over recreatieve visvangsten komt voort uit het
uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1251 tot vaststelling van een meerjarenprogramma van de Unie voor de
verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserij- en de aquacultuursector voor de periode
2017-2019. Volgens dit besluit dient in ICES-gebied IVc (o.a. Belgisch deel van de Noordzee) minstens
biologische informatie verzameld te worden over kabeljauw (Gadus morhua), zeebaars (Dicentrarchus labrax),
pollak (Pollachius pollachius), elasmobranchii (i.e. haaien en roggen), zalm (Salmo salar) en aal (Anguilla
anguilla). De eerste nationale vangstramingen dienen binnen de 2 jaar vanaf de datum van inwerkingtreding
van bovenstaand besluit aan Europa verstrekt te worden (i.e. vóór augustus 2018).
Naast de hierboven aangehaalde gerelateerde regelgeving werd in 2008 ook de kaderrichtlijn mariene strategie
(KRMS) gepubliceerd (2008/56/EG). Deze richtlijn beoogt het bereiken van de goede milieutoestand (GMT) van
de Europese mariene wateren tegen 2020 en de bescherming van de hulpbronnen waarvan economische en
sociale activiteiten afhankelijk zijn. Teneinde een GMT te bereiken dienden o.a. een monitorings- (2014) en
maatregelprogramma (2016) opgemaakt te worden met een 6-jaarlijkse herzieningsperiode. Het Belgische
maatregelenprogramma voorziet via maatregel 27C in de monitoring van de impact van de recreatieve visserij,
geassocieerd met KRMS-descriptor 3 ‘populaties van alle commercieel geëxploiteerde soorten vis en
schaal- en schelpdieren blijven binnen veilige biologische grenzen, en vertonen een opbouw qua
leeftijd en omvang die kenmerkend is voor een gezond bestand’.

2.2

Belang van dataverzameling

Naast het genereren van de nodige biologische en socio-economische inzichten over de recreatievisserij voor
beleidsmakers vormt het dataverzamelingsproces eveneens een cruciale stap voor de sector zelf. De
recreatieve vissers worden vandaag de dag vaak met een beschuldigende vinger gewezen binnen het kader van
de achteruitgang van bepaalde visstocks (vb. zeebaars). Echter, tot op vandaag is er geen objectieve
wetenschappelijke data voor handen om deze veronderstelling te bewijzen/weerleggen of een onderbouwde
discussie op te starten. De verscheidenheid aan vistechnieken en de ruimtelijke spreiding van de activiteiten
maakt dat niemand een totaaloverzicht heeft van wat daadwerkelijk aan land wordt gebracht door de sector in
zijn totaliteit. Met het oog op een duurzaam voortbestaan van de recreatieve zeevisserij en het duurzaam
exploiteren van onze natuurlijke biologische rijkdommen heeft iedereen baat bij een uitgebreid
monitoringsprogramma. Binnen dit werkkader zal de nodige aandacht uitgaan naar sectorparticipatie in het
dataverzamelingsproces, i.e. het betrekken van de recreatieve visser in de verzameling van biologische
gegevens in navolging van o.a. het Nederlands, Duits en Brits model (o.a. van der Hammen et al., 2015).
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Het verzamelen van wetenschappelijk objectieve biologische en socio-economische data is van cruciaal belang
ter onderbouwing van eventueel toekomstige regelgeving m.b.t. de recreatievisserij. Het is voor zowel de
sector als de beleidsmakers van primordiaal belang eventuele maatregelen vorm te geven die in voldoende
mate afgestemd en getoetst zijn aan de realiteit, en geenszins gebaseerd zijn op louter veronderstellingen. Niet
tegenstaande het feit dat op EU-niveau voor bepaalde vissoorten noodmaatregelen kunnen uitgevaardigd
worden (vb zeebaars; verordening (EU) Nr 2016/72) zou de ‘op maat’ uitgewerkte nationale regelgeving steeds
het voornaamste juridische kader moeten vormen voor de recreatieve visserij in Belgische mariene wateren.
Gezien de dynamiek van de sector is het sterk aangewezen een meerjaarlijks nationaal
dataverzamelingsprogramma te voorzien teneinde de jaarlijkse variabiliteit in vangsten beter te begrijpen. Dit
werd eveneens geadviseerd door ICES (2015), waarbij een jaarlijkse dataverzameling over meerdere
aansluitende jaren noodzakelijk wordt geacht om tijdsreeksen te ontwikkelen over de recreatieve visvangsten
(zowel gehouden vis als teruggooi).

2.3

De Belgische regelgeving betreffende de recreatieve zeevisserij

De Belgische recreatieve zeevisserijsector wordt gereguleerd via verschillende wetteksten, en dit op
verschillende beleidsniveaus. Het grootste onderscheid kan gemaakt worden tussen de strandvisserij enerzijds
en de recreatieve zeevisserij met vaartuigen anderzijds, dewelke voornamelijk door respectievelijk
gemeentelijke (lokale) en Vlaamse regelgeving gereguleerd worden. Het gebrek aan transparantie maakt het
niet eenvoudig om een overzicht te verkrijgen aangaande allerhande verplichtingen en regels. In het LIVISeindrapport (van Winsen et al. 2016) werd hiertoe een overzicht van de geldende regelgeving gepubliceerd dat
van toepassing is voor de recreatieve visserij gebruik makend van vaartuigen.
Recent werd het koninklijk besluit (KB) van 14 augustus 1989 vervangen door het besluit van de Vlaamse
regering van 9 september 2016 tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding
en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten. Dit maakt dat veel technische,
ruimtelijke en temporele verplichtingen voor de recreatieve zeevisserij nu op Vlaams niveau worden
gereguleerd. Verder is de recreatievisserij met vaartuigen onderhevig aan beperkingen die opgelegd worden
door het KB van 4 augustus 1981 (vaarbeperking voor vaartuigen <6 m en verbod op varen binnen 200 m
zeewaarts vanaf de laagwaterlijn), het KB van 21 december 2001 (verbod op vangst van beschermde soorten
en verbod op bepaalde vistechnieken), het KB van 11 april 2012 (veiligheidszone van 500 m rondom offshore
infrastructuur), het KB van 20 maart 2014 (beperkte toegang voor sleepnetvisserij vanaf vaartuigen in het
habitatrichtlijngebied ‘Vlaamse Banken’), het ministerieel besluit (MB) van 22 december 2015 (baglimiet
kabeljauw) en het MB van 4 oktober 2016 (verbod op ankeren, dreggen en lijnvisserij ter hoogte van 7 culturele
waardevolle wrakken).
De strandvisserij wordt op hoger beleidsniveau gereguleerd door het KB van 21 december 2001 (verbod op
vangst van beschermde soorten en verbod op bepaalde vistechnieken waaronder het gebruik van warrelnetten
beneden de laagwaterlijn), het besluit van de Vlaamse regering (BVR) van 13 maart 2015 (verbod warrel- en
kieuwnetten in de Vlaamse strandzone) en het BVR van 9 september 2016 (maaswijdte, doorvertaling EUminimummaten en verbod op commercialisering). Echter, voor het overgrote deel wordt het reglement van
toepassing op de strandvisserij op lokaal niveau uitgeschreven in gemeentelijke politieverordeningen. Deze
gemeentelijke bepalingen hebben betrekking op verbodsperiodes (badseizoenen), verbodszones,
vergunningen, lengte individuele viszones, bijkomend verbod van bepaalde technieken, etc., en zijn divers van
aard.
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3. Nationale dataverzameling
3.1

Voortraject: GIFS en LIVIS-project

De opstart van de monitoringsactiviteiten m.b.t. de recreatieve zeevisserij vond plaats in 2014. Door
vertragingen in de opstart van het LIVIS-project (Europees Visserijfonds; Lage Impact Visserij) besliste het
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) om onder de koepel van het GIFS-project (Interreg IVa 2 Zeeën; Geography
of Inshore Fishing and Sustainability) en eigen middelen de monitoringsactiviteiten aan te vangen. Hierbij werd
beslist om in eerste instantie in te zetten op het in kaart brengen van de recreatievisserij vanaf vaartuigen
(omvang sector, aantal vaarbewegingen, plaatsbepaling op zee) en de strandvisserij nog buiten beschouwing te
laten. In april 2015 ging het LIVIS-project dan toch officieel van start. Dit project betrof een partnerschap
tussen het Instituut voor Landbouw-, Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO) en het VLIZ, met als doel het in
kaart brengen van de recreatieve visserijsector met vaartuigen alsook een eerste blik te werpen op de
mogelijkheden van een kleinschalige commerciële visserij (inclusief instroom vanuit de recreatieve visserij). In
juni 2015 werd een eerste overzicht gepubliceerd van de toenmalige bevindingen met betrekking tot de
grootteorde van de sector (Verleye et al. 2015), gevolgd door een eindrapport in 2016 (van Winsen et al. 2016).
Binnen het Vlaams parlement werd de datacollectie m.b.t. de recreatieve zeevisserijsector met grote
belangstelling van nabij gevolgd. De kwestie werd reeds enkele malen uitvoerig besproken op de Commissie
voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (o.a. op 31 augustus 2015, 5 februari 2016, 25 mei 2016, 7 juni
2016, 15 juni 2016) en op 30 november 2016 werd een resolutie aangenomen betreffende de monitoring en
regelgeving van de recreatieve zeevisserij (899 (2016-2017)).
Niettegenstaande de relevantie van bovenvermelde resultaten is het van groot belang de monitoring uit te
breiden met de strandvisserij en te evolueren naar het in kaart brengen van de totale visvangst gerelateerd aan
de Belgische mariene recreatievisserij. Daartoe dienen bovenvermelde monitoringsactiviteiten verder
uitgebreid, geïntensifieerd en gestandaardiseerd te worden. Vandaar de nood aan een
dataverzamelingsprotocol dat voorziet in dergelijke standaardisatie en integratie teneinde een
wetenschappelijk onderbouwde inschatting te kunnen maken van de Belgische recreatieve visvangst in de
mariene wateren.

3.2

Internationale aftoetsing

De nationale dataverzamelingsactiviteiten zullen op internationaal niveau worden besproken en afgetoetst
binnen de ICES Working Group on Recreational Fisheries Surveys (WGRFS). De WGRFS komt jaarlijks samen
(begin juni) gedurende een periode van één week met als voornaamste doel de nationale
dataverzamelingsstrategieën en -methodes van de diverse lidstaten waar mogelijk af te stemmen en te
optimaliseren.
De opgedane ervaring binnen WGRFS vormt in belangrijke mate een basis voor het in dit document
uitgewerkte monitoringsprotocol. Een aantal voorbeelden hiervan vormen de toepassing van een screening
survey onder duizenden huishoudens (cf. Duitsland), de sectorparticipatie in de vorm van het bijhouden van
logboeken voor vangstregistraties (cf. Nederland) en de luchtobservaties voor het berekenen van effort en
plaatsbepaling op het strand en op zee (cf. Nieuw Zeeland, Australië, etc.).
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3.3

België als testcase – een unieke situatie

De lengte van de Belgische kust (67 km) en de oppervlakte van het Belgisch deel van de Noordzee (3.454 km²)
vormen enigszins een unieke situatie in vergelijking met de meeste overige aan de zee grenzende EU-lidstaten.
In tegenstelling tot de meeste andere landen (die genoodzaakt zijn om steeksproefsgewijs gebieden te
monitoren) laten de zeer beperkte dimensies toe om de volledige kuststrook en het volledig Belgisch deel van
de Noordzee te monitoren aan de hand van on-site observaties. De on-site observaties laten toe
steekproefresultaten (vb. logboeken) op te schalen voor de gehele populatie (zie 7.1).
De Belgische situatie vormt echter ook een uitdaging te wijten aan het feit dat de participatieratio voor
recreatief zeevissen onder de Belgen (percentage van de bevolking) mogelijks zeer beperkt is in vergelijking
met andere EU-landen. In tegenstelling tot wat men zou vermoeden bemoeilijkt dit net de inschatting van de
totale populatiegrootte op basis van screening surveys (enquêtes bij duizenden huishoudens). Ook hier zullen
de on-site observaties een cruciale rol vervullen teneinde de theoretische bevindingen te verifiëren.

12

4. De Belgische recreatieve visserijsector
4.1

Vistechnieken

De Belgische recreatieve visserijsector past een veelheid aan vistechnieken toe, en dit zowel vanaf de kust als
vanop zee. Op het Belgisch grondgebied heeft dit betrekking op de volgende toegelaten vismethodes (zie figuur
1):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

hengelen vanaf een vaartuig;
hengelen vanaf de kust;
manueel voorttrekken van sleeptuig (kruien);
voorttrekken van sleeptuig d.m.v. een paard (paardenvissers);
passieve visserij met fuiknetten;
passieve visserij met longlines/kordelen/haken;
passieve visserij met platte netten;
passieve visserij met kartenetten;
bordennet vanaf vaartuigen;
boomkor vanaf vaartuigen.

Uniek in Europa is het voorkomen van recreatieve boomkor- en bordennetvaartuigen. Dit betreft een gevolg
van een beslissing in het verleden om deze kleine sleepnetvaartuigen niet te laten registreren. Zodoende
maken deze vaartuigen deel uit van het recreatieve segment en is het voor de vissers in kwestie niet
toegestaan hun vangsten (garnaal) te commercialiseren.

4.2

Monitoringsresultaten 2016

In de loop van 2016 werden parallel met de opmaak van dit protocol de bestaande monitoringsactiviteiten
verdergezet, nieuwe activiteiten opgestart en toekomstige potentiële pistes geëxploreerd. Deze strategie
voorziet in een continue trend en actualisatie van de beschikbare cijfergegevens. Ten opzichte van de
voorgaande rapportages werd vooruitgang geboekt op het gebied van de vlootcapaciteit (nieuwe inventarisatie
van de vaartuigen voor 2016), de vaarintensiteit (bijkomende havensobervaties en formele samenwerking met
de afdeling Scheepvaartbegeleiding (Vlaamse overheid) m.b.t. de inzet van camera’s), de plaatsbepaling op zee
(41 cruises en opstart luchtobservaties) en de strandvisserij (voorbereidende observaties en interviews).
Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de reeds beschikbare gegevens op basis van de verderzetting
van de activiteiten in 2016.

4.2.1

Recreatieve visserij op zee

De verderzetting van de monitoringsactiviteiten gedurende het jaar 2016 resulteerde in een actualisatie van de
reeds gepubliceerde data met betrekking tot de recreatieve zeevisserij met vaartuigen. De methodiek van de
dataverzameling wordt verder in dit document besproken, hier wordt louter ingegaan op de in 2014-2016
gegenereerde resultaten.
De recreatieve vissersvloot bestaat uit minstens 778 vaartuigen (88% hengelvaartuigen) die zichtbaar uitgerust
zijn om een recreatieve visserijactiviteit uit te kunnen oefenen (zie figuur 2). Kenmerkend is de aanwezigheid
van sleeptuig in het geval van sleepnetvaartuigen en hengelkokers in het geval van hengelvaartuigen. Deze
laatste kunnen eveneens ingebouwde hengelkokers betreffen, wat voor sommige vaartuigen mogelijks deel
uitmaakt van de standaarduitvoering. De vaarfrequenties van de vaartuigen onderling vertonen een grote
13

variabiliteit (het is niet uit te sluiten dat enkele van deze geïnventariseerde vaartuigen gedurende een heel jaar
niet uitvaren met als doel te vissen) waardoor een doorvertaling naar visserij-inspanningen en vangsten op
basis van deze resultaten onmogelijk is. Deze oefening heeft enkel als doel de vloot in kaart te brengen op
vaartuigniveau en eventuele trends waar te nemen doorheen de tijd om op dergelijke wijze de respons op
maatregelen en nieuwe regelgeving te detecteren.

Figuur 1: Overzicht van de Belgische recreatieve zeevisserijtechnieken. Zie 4.1 voor de respectievelijke benamingen.

Het totaal aantal vistrips die bovenstaande vaartuigen samen ondernemen wordt geschat op een 10.000-tal
per jaar. De plaatsbepaling op zee wijst uit dat het gros van deze vaartuigen zich tot de 3 nm beperken (zie
figuur 3). Verder op zee wordt meestal gehengeld ter hoogte van de scheepswrakken. Door de beperkte
ruimtelijke dekking van de RV Simon Stevin cruises kan op dit ogenblik nog geen uitspraak gedaan worden over
de visintensiteit in het noordelijk deel van het Belgisch deel van de Noordzee, luchtobservaties zullen in het
komende jaar hieraan tegemoet komen (opgestart in november 2016).
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Figuur 2: Aantal recreatieve vissersvaartuigen per kustjachthaven (i.e. capaciteit, zie ook 6.2.1.1).

Figuur 3: Densiteit van de recreatieve visserijactiviteiten op het Belgisch deel van de Noordzee op 1 km²-resolutie op basis van 540
datapunten verzameld tijdens 41 cruises met de RV Simon Stevin tussen mei 2014 en december 2016 (enkel actief vissende vaartuigen
werden weerhouden voor deze visualisatie).
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4.2.2

Strandvisserij

Monitoring van de strandvisserij is in de periode 2014-2015 niet aan bod gekomen. Echter, teneinde een beeld
te krijgen van de recreatieve visserijsector in zijn totaliteit is het noodzakelijk ook deze activiteit in kaart te
brengen. Daarom werd in 2016 van start gegaan met voorbereidende strandobservaties teneinde een eerste
beeld te bekomen van de gebruikte vistechnieken, de meest bezochte vislocaties en de densiteit aan vissers. In
figuur 4 worden aan de hand van heatmaps de concentraties aan recreatieve strandvissers gevisualiseerd,
onderverdeeld naar type visserij (hengelen, kruien, passieve visserij en paardenvissers), op basis van de eerste
strandanalyses (358 datapunten).
Hengelen

Kruien

Passieve visserij

Paardenvissers

Figuur 4: Hotspots van de verschillende types strandvisserij langsheen de Belgische kust op basis van 358 datapunten verzameld tijdens
21 strandobservatietrajecten van 20 km (mei 2016 - oktober 2016).
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5.

Inventarisatie van de vangsten van de recreatieve zeevisserij

Alle vis die aan land wordt gebracht in België door commerciële vissersvaartuigen moet verplicht worden
geregistreerd. Bovendien geldt voor de commerciële visserij de plicht tot het bijhouden van een logboek met
exacte vermelding van de vangsten. Op deze wijze zijn (met uitzondering van de teruggooi, en mogelijk
meegenomen vis voor eigen gebruik) de commerciële vangsten gekend. Echter, voor de recreatieve visserij
bestaat er geen registratie- noch een logboekplicht. Meer nog, recreatieve vissers hoeven zich niet als dusdanig
te registreren en om te mogen vissen op het Belgisch deel van de Noordzee is geen vergunning nodig. Hierdoor
bestaat een grote onzekerheid omtrent de vangsten en de grootteorde van de sector.
Teneinde toch een inzicht te verkrijgen op de niet-geregistreerde recreatieve visvangsten kunnen
surveytechnieken worden toegepast. Echter, te wijten aan budgettaire en tijdsgebonden beperkingen kunnen
niet alle vangsten van recreatieve vissers worden in kaart gebracht, maar moet er gewerkt worden met een
steekproef (een willekeurig gekozen groep die slechts een fractie van het geheel vertegenwoordigt). Een
mogelijke reductie van de inspanningen betreft het inventariseren van alle vangsten over een beperkt aantal
dagen, waarbij wordt verondersteld dat op deze dagen de vangsten van de ganse sector gekend zijn. Daarna
kan deze steekproef van een aantal dagen worden geëxtrapoleerd (opgeschaald) om een inschatting te
bekomen voor het ganse jaar. Echter, om praktische redenen is het niet haalbaar om alle vangsten van alle
recreatieve vissers op een gegeven dag te inventariseren. Een betere steekproef is om van een beperkt aantal
recreatieve vissers alle vangsten over een heel jaar te inventariseren. Wanneer de grootteorde van de totale
populatie gekend is (i.e. aantal recreatieve zeevissers) kan er op basis van de steekproef worden
geëxtrapoleerd om de totale vangsten over de volledige doelgroep in te schatten (zie figuur 5).

Figuur 5: Gesimplificeerde grafische voorstelling van het principe voor de totale vangstberekening.
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5.1

Extrapolatie en het belang van stratificeren

Als de totale recreatieve zeevisserspopulatie bijvoorbeeld 10.000 Belgen zou bedragen en 500 personen deel
uitmaken van de steekproef die over een gans jaar hun vangsten hebben bijgehouden, dan kunnen die
1
vangsten worden vermenigvuldigd met 20 om een inschatting te bekomen over de totale vangsten. Echter,
deze simplistische extrapolatie geeft geen nauwkeurige inschatting van de totale vangsten want de ene visser is
de ander niet. Er is een groot verschil tussen een visser die vanuit een boot hengelt op de wrakken, een visser
die zijn passief net uitlegt op het strand, een klein recreatief sleepnetvaartuigje, een kruier op het strand, een
hengelaar vanaf de strekdam, etc. Bovendien verschilt de visfrequentie en de ervaring sterk tussen de vissers
onderling, en is de ene visser efficiënter dan de ander waarbij de eerste (ervaren frequente visser) het meest
zal vangen over een gegeven tijdsinterval. Tijdens de extrapolatie dient deze differentiatie in rekening te
worden gebracht. Uit internationale ervaringen met het inschatten van recreatieve vangsten blijken de twee
meest bepalende factoren de visserijtechniek (hengelen vanaf een vaartuig, hengelen van het strand, kruien,
etc.) en de visfrequentie (i.e. aantal visdagen per jaar) te zijn. Door deze twee factoren tijdens het extrapoleren
in rekening te brengen (door middel van gewogen gemiddeldes, zie 7.1) kan er een veel nauwkeurigere
inschatting van de totale recreatieve vangsten worden gemaakt (zie figuur 6). Een overzicht van de combinatie
van strata die van belang zijn voor de recreatieve zeevisserijmonitoring in België wordt gegeven in tabel 1.

Figuur 6: Voorstelling van de berekening van de totale vangsten door de recreatieve zeevisserij gebruik makend van strata.

1

De 500 recreatieve vissers in de steekproef vormen een twintigste deel van alle recreatieve vissers samen, immers 500/10.000 = 20.
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Tabel 1: Definiëring van verschillende strata op basis van vistechniek en visfrequentie (ervaring).

Vistechniek

Frequentieklassen
A

B

C

1 Zeehengelen vanaf het strand/golfbreker

1A

1B

1C

2 Zeehengelen vanaf pier/strekdam/staketsels

2A

2B

2C

3 Passieve strandvisserij

3A

3B

3C

4 Kruien

4A

4B

4C

5 Paardenvisserij

5A

5B

5C

6 Zeehengelen vanaf een vaartuig (zeebaars, kabeljauw)

6A

6B

6C

7 Zeehengelen vanaf een vaartuig (andere)

7A

7B

7C

8 Sleepnetvisserij vanaf boot

8A

8B

8C

5.2

Inschatting van de populatie

Het inschatten van de totale populatie aan recreatieve zeevissers of de totale recreatieve zeevisserijinspanning (het totaal aantal individuele recreatieve visdagen op het Belgisch deel van de Noordzee) kan
geburen volgens grofweg twee methodes, namelijk de off-site en de on-site surveymethode.
Off-site surveytechnieken behelzen het willekeurig bevragen van personen (i.e. steekproef) over recreatieve
zeevisserij-activiteiten over de telefoon, email, online of a.d.h.v. papieren enquêtes. Een effectieve methode
om een inschatting te bekomen van de totale populatie van Belgische recreatieve zeevissers is de omnibus
survey. In een omnibus survey worden een groot aantal willekeurige Belgen aangeschreven, waarbij geldt dat
2
de totale ondervraagde sample representatief is voor de gehele Belgische bevolking . Eventueel kan er worden
gecompenseerd door een gewogen gemiddelde te nemen van de subgroepen in de steekproef opgedeeld naar
gelang de belangrijkste strata. Op deze manier kunnen de resultaten uit de ondervraging tot op nationaal
niveau opgeschaald worden. De omnibus-methode is in vergelijking met de on-site survey een kosten- en
tijdsefficiënte methode om een degelijke inschatting te maken van de gehele populatie van Belgische
recreatieve zeevissers. Echter, door het geringe aantal Belgische recreatieve zeevissers, zeker voor een paar
specifieke visserijtechnieken (vb. kruiers), kan het zijn dat de resultaten vertekend zijn. Daarom is het van
belang om de resultaten van een omnibus survey te vergelijken met de resultaten van de on-site surveys.
On-site surveytechnieken omvatten een reeks van veldobservaties die door hun repetitief karakter een beeld
vormen van de totale recreatieve zeevisserij-inspanning. Doordat de sector gekenmerkt wordt door een
veelheid aan visserijtechnieken die zich vaak afspelen binnen een verschillend ruimtelijk kader (zee versus
strand) worden meerdere veldobservatiemethodes uitgewerkt. Voor de vaartuigen worden hiertoe
luchtobservaties en havenobservaties (in kaart brengen van de vloot, manueel of a.d.h.v. camerabeelden
vaartuigbewegingen registreren) uitgewerkt. Het in kaart brengen van de strandvisserij gebeurt op basis van
luchtobservaties gekoppeld aan verloopanalyses op het strand. Deze on-site surveytechnieken worden allen in
detail besproken onder 6.2.

2

Deze representativiteit betreft een aantal belangrijke strata (demografische kenmerken), zoals leeftijd, geslacht, woonplaats,
opleidingsniveau, etc. Er wordt gecontroleerd of deze belangrijke kenmerken binnen de steekproef representatief zijn voor heel België, zo
niet worden gewogen gemiddeldes gebruikt.
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5.3

Inschatting vangsten van de steekproef

Om de totale vangsten te berekenen dient men naast de populatiegrootte (bij benadering) en -samenstelling
ook de vangsten over het hele referentiejaar van een steekproef te kennen. De vangsten van deze steekproef
3
kunnen tot op nationaal niveau worden opgeschaald aan de hand van gewogen gemiddelden indien de totale
populatiegrootte van recreatieve zeevissers of de totale visserij-inspanningen gekend zijn. Het is hierbij van
groot belang de vangsten over het hele referentiejaar te bepalen teneinde seizoenale verschillen niet uit te
sluiten.
4

Omdat het erg onbetrouwbaar is om de vangst van een heel jaar post-hoc in te schatten , wordt met
logboeken gewerkt die tenminste maandelijks worden ingevuld (zie 6.4). In een logboek wordt van elke vistrip
(bij voorkeur tijdens de trip of vlak erna) bijgehouden hoe lang en waar er gevist werd, en vooral wat er werd
gevangen (aantal stuks per soort, gewicht, individuele lengtematen voor kabeljauw en zeebaars). Dit betekent
concreet dat de recreatieve vissers in de steekproef gedurende 12 maanden van elke vistrip hun vangsten (ook
nul-vangsten of afwezigheid van vangst tijdens een vistrip) noteren in een logboek en deze maandelijks online,
of via de post of per telefoon rapporteren.
De deelname tot deze dataverzamelingsactiviteit gebeurt op vrijwillige basis. Idealiter is de steekproef
willekeurig opgebouwd, daar een niet-random sample vertekeningen kan teweeg brengen (vb. steekproef
uitsluitend samengesteld uit personen die meer dan gemiddeld gaan vissen zal uiteindelijk resulteren in een
overschatting van de vangsten). In de praktijk zal dit, vooral de eerste jaren, erg moeilijk blijken. Er werd
immers nog geen database opgebouwd van vissers waaruit vissers geselecteerd kunnen worden die samen
representatief zijn voor de populatie. Ook de bereidwilligheid van de vissers om deel te nemen speelt hierin
een cruciale rol. Een deel van de geselecteerde vissers zal voortkomen uit de willekeurige selectie vanuit de
omnibus survey (zie 6.1). Deze selectie zal weliswaar moeten worden aangevuld met niet-willekeurig
geselecteerde vissers om de inschatting van de gemiddelde vangsten per strata betrouwbaarder te maken.
De resultaten zullen bijgevolg met de nodige voorzichtigheid dienen te worden geïnterpreteerd. Er zullen
immers hoe dan ook biases blijven bestaan in de rapportering van de vangsten vertrekkende vanuit de
steekproef. Zo zullen bepaalde strata niet (voldoende) vertegenwoordigd zijn en blijven de resultaten
afhankelijk van de nauwkeurigheid van de individuele rapportages. On-site interviews (inclusief bekijken van de
vangst) in de jachthavens en langsheen de kust kunnen bijdragen tot de verificatie van de gerapporteerde
vangsten, m.a.w., in welke mate komen de werkelijke vangsten overeen met de gemelde vangsten. Een aantal
andere bekende biases zijn: recall bias, avidity (i.e. visfrequentie) bias en non response bias (ICES 2012).

3

Dit is van belang om de invloed van een aantal belangrijke kenmerken van de vissers, zoals de frequentie waarmee ze vissen, mee te
nemen in de berekening om een overschatting of onderschatting van de vangst zoveel als mogelijk te beperken.
4
Verschillende biases spelen een rol bij het herinneren van de vangsten na een lange periode zoals (WGRFS, 2016). Door de recall periode
terug te brengen naar 1 maand worden de resultaten betrouwbaarder. Uiteraard dient gestreefd te worden naar het bijhouden van een
logboek na elke vistrip.
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6. Protocol – dataverzameling
6.1

Omnibus survey

Naast de on-site monitoring, de havenobservaties, de luchtobservaties en de strandobservaties (zie 6.2), wordt
er gebruik gemaakt van een zogenaamde omnibus survey om de totale populatie van Belgische recreatieve
zeevissers in te kunnen schatten. Een omnibus survey is een enquête die naar een groot aantal deelnemers
wordt uitgestuurd die representatief is voor een bepaalde groep, in dit geval de totale Belgische populatie. Dit
betekent dat er geen onder- of oververtegenwoordiging is betreffende de belangrijkste demografische
5
parameters, zoals: geslacht, leeftijdscategorie en woonplaats. Dit is cruciaal, want indien het gros van de
survey zou worden uitgestuurd naar, bijvoorbeeld, personen woonachtig in de Provincie West-Vlaanderen
zullen er wellicht veel meer potentiële recreatieve zeevissers worden ondervraagd. Zou je aan de hand van het
verkregen percentage vissers uit dergelijke steekproef het totaal aantal vissers extrapoleren, dan resulteert dit
zeer waarschijnlijk in een grote overschatting .
De grootte van de beoogde steekproef wordt ingeschat op basis van de geschatte responsratio, of de
inschatting van het percentage Belgen dat daadwerkelijk recreatief op zee vist. Omdat hieromtrent geen
eerder onderzoek heeft plaatsgevonden is het moeilijk om een nauwkeurige inschatting te maken. Op basis van
eerder uitgevoerd on-site onderzoek wordt verondersteld dat dit percentage vrij klein is, ongeveer 0,2 % van
de bevolking. Derhalve zal deze survey een grote (willekeurige) steekproef van de Belgische huishoudens
moeten ondervragen. Hierbij wordt gemikt op een ondervraging van ongeveer 200.000 huishoudens met als
doel een steekproef van 400 recreatieve vissers te bekomen (200.000 * 0,002 = 400).
De omnibus survey wordt uitbesteed aan een externe partner die over een database met potentiële
surveydeelnemers beschikt. De bevraging bevat een groot aantal vragen over verschillende thema’s en richt
zich dus niet enkel op de recreatieve zeevisserij. Op deze manier kunnen de kosten worden gedrukt en is de
enquête niet enkel nuttig voor het klein deel van de respondenten die inderdaad tot de groep recreatieve
zeevissers behoort. De omnibus survey zelf wordt verspreid in de vorm van een online enquête, waar
deelnemers per email op worden uitgenodigd.
De omnibus survey bestaat wat betreft de inschatting van de totale populatie recreatieve zeevissers, uit twee
delen: de screening en daarna een aantal vervolgvragen. Met de screening wordt uit de steekproef
geselecteerd wie er tot de groep recreatieve zeevissers behoort door middel van een enkele screening vraag:
“Bent u in de afgelopen 12 maanden ten minste 1 keer gaan vissen op het Belgische deel van de Noordzee
(vanaf de kust of vanaf een boot)?”. Enkel de respondenten die deze vraag positief beantwoorden worden
omgeleid naar een tiental vervolgvragen. Deze vervolgvragen gaan o.a. dieper in op de gebruikte vistechniek,
de frequentie waarmee gevist wordt, of er naast België ook in het buitenland recreatief op de zee wordt gevist
en de financiële besteding. Tevens worden er in de omnibus logboekparticipanten gerekruteerd d.m.v. een
vraag tot verdere medewerking. De omnibus survey heeft daarmee als bijkomend voordeel dat er theoretisch
een kleine willekeurige selectie van een gering aantal recreatieve zeevissers wordt gemaakt die deel kunnen
nemen aan de logboek survey.
De vragen over vistechniek en -frequentie zijn belangrijk voor de indeling van de vissers in strata (zie 5.1). De
opdeling van de steekproef en uiteindelijk de gehele populatie van Belgische vissers in strata is nodig om de
gerapporteerde vangsten uit de logboeken op te schalen naar de totale populatie van recreatieve zeevissers in
België (zie 7.1).

5

Wat betreft de leeftijdscategorie is deze representatief binnen de groep 18-77 jaar oud.
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6.2

On-site survey
6.2.1

Recreatieve vissersvaartuigen

6.2.1.1 Capaciteit
Het in kaart brengen van de omvang van de recreatieve vissersvloot heeft als bijkomend doel inzicht te
verwerven over de dynamiek en de structuur (verdeling vistechniek) van de vloot. Dit is enkel mogelijk door op
verschillende tijdstippen zo veel mogelijk gegevens te verzamelen op individueel vaartuigniveau. Deze methode
laat toe om voor gegeven jaar bijkomende vaartuigen te identificeren of een uitval te detecteren ten opzichte
van voorgaande jaren. Op deze wijze kan de impact van maatregelen en regelgeving op de vlootstructuur
worden bepaald (vb. impact beperking recreatieve sleepnetvisserij in het habitatrichtlijngebied ‘Vlaamse
Banken’; impact EU-beperking op zeebaarsvangsten). Hiertoe zal de vlootcapaciteit op 2-jaarlijkse basis worden
in kaart gebracht door een systematische monitoring uit te voeren in de vier kustjachthavens (2014, 2016,
2018, etc.). Ook in Zeeland, in de jachthavens langsheen de zuidelijke oever van de Westerschelde (Breskens,
Griete, Paal, Terneuzen, Walsoorden), liggen hoogstwaarschijnlijk Belgische recreatieve vissersvaartuigen
aangemeerd die sporadisch actief zijn op het Belgisch deel van de Noordzee. Echter, hier is het niet evident om
een eenduidige link te leggen tussen het vaartuig en België (soms zijn vaartuigen van een Belgische eigenaar in
Nederland ingeschreven), waardoor deze Nederlandse jachthavens niet meegenomen worden in de analyse.
Indien mogelijk wordt van elk recreatief vissersvaartuig de volgende informatie verzameld:
 Datum van observatie
 Ligplaats (gemeente en steiger)
 Naam vaartuig
 Immatriculatienummer
 Merk en type
 Visuitrusting (hengel, boomkor, bordennet, combinatie van hengelvisserij met sleeptuig) met verdere
specificaties afhankelijk van het type uitrusting:
o Aantal hengelhouders
o Type bordennet (hout, metaal, metaal met profiel)
o Kookketel en zeef al dan niet aan boord
 Afmetingen
 Vermogen (pK)
 Bijkomende opmerkingen
Teneinde deze informatie te bekomen dient aan de respectievelijke jachtclubs toegang te worden gevraagd tot
de steigers (zie tabel 2). Bij een eventuele weigering (nog niet voorgevallen) kunnen ook vanaf de kade tal van
opvallende kenmerken worden beschreven. Naast de jachthavens dienen, waar noodzakelijk geacht, ook
potentiële ligplaatsen net buiten de jachthavens gemonitord te worden. Elke jachthaven dient men in
eenzelfde observatiejaar 2 tot 4 maal te bezoeken. Meerdere bezoekdagen onder verschillende weercondities
verkleinen immers de kans dat steeds hetzelfde vaartuig niet wordt opgemerkt (vb. omdat het vaartuig net op
dit ogenblik een vistrip onderneemt). Verder kunnen ook nieuwe vaartuigen worden geïdentificeerd tijdens de
intensiteitsmetingen (zie 4.2.1.2) en de plaatsbepalingsanalyses (zie 4.2.1.3).
Tot dusver werden gegevens omtrent de vlootcapaciteit verzameld voor de jaren 2014 en 2016. Deze data
worden opgeslagen in een niet-publieke databank. Let wel dat de vlootdimensie niet rechtstreeks kan worden
aangewend ter berekening van de visserij-inspanning te wijten aan het sterk variabel karakter van de
vaarfrequentie van de vaartuigen onderling.
Tabel 2: Overzicht van de jachthavenclubs actief in een Belgische kustgebonden jachthaven.
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Gemeente

Jachtclub

Acroniem

Blankenberge

Vlaamse Vereniging voor Watersport Blankenberge

VVW Blankenberge

Blankenberge

Royal Scarphout Yachtclub Blankenberge

RSYB

Blankenberge

Vissersfolklore Ontspanning Na Arbeid

VONA

Nieuwpoort

Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort

KYCN

Nieuwpoort

Watersportkring van de Luchtmacht

WSKLuM

Nieuwpoort

Vlaamse Vereniging voor Watersport Nieuwpoort

VVW Nieuwpoort

Oostende

Royal Yachtclub Oostende

RYCO

Oostende

Royal North Sea Yacht Club

RNSYC

Oostende

Mercator Marina

MM

Zeebrugge

Royal Belgian Sailing Club

RBSC

Zeebrugge

Brugse Zeil- en Yachtclub

BZYC

Zeebrugge

Westhinder Marina

WM

6.2.1.2 Intensiteit
De intensiteitsmetingen in de jachthavens hebben als doel de vaarbewegingen van de recreatieve
vissersvaartuigen te registreren. Deze metingen vinden plaats sinds mei 2014. Een systematische meerjaarlijkse
verderzetting van deze monitoring is cruciaal teneinde een representatief beeld te bekomen van de werkelijke
intensiteit. Tot op vandaag gebeurt het in kaart brengen van de bewegingen op een manuele manier, waarbij
een observator in de jachthavens alle doorvaarten in de havengeul noteert. Dit heeft echter als nadeel dat dit
hoge personeelskosten met zich meebrengt (in het geval dit niet door stagestudenten kan worden uitgevoerd)
en een hoge tijdsinvestering inhoudt. Beiden hebben als gevolg dat de observaties niet op de gewenste
frequentie kunnen plaatsvinden. Daarom worden op actieve wijze opties voor de toekomst geëxploreerd.
Het uitgebreid cameranetwerk onder beheer van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) van
de Afdeling Scheepsvaartbegeleiding (Vlaamse overheid – Mobiliteit en Openbare Werken) vormt een
uitstekend kader om de bewegingsdetectie te semi-automatiseren. Vandaag laten de camera’s in Zeebrugge,
Nieuwpoort en Oostende reeds toe vaarbewegingen te detecteren, in Blankenberge staat dit gepland voor
2018. Dergelijk netwerk biedt uitstekende kansen om een 24/7 temporele dekking te voorzien, waardoor een
uiterst betrouwbaar beeld kan geschetst worden van de jaarlijkse recreatieve visserij-inspanning onafhankelijk
van het tijdstip en de weersomstandigheden. Teneinde gebruik te kunnen maken van het door dit netwerk
gegenereerde relevante beeldmateriaal wordt een onderzoeksovereenkomst opgemaakt tussen de Afdeling
Scheepsvaartbegeleiding en het VLIZ waarin de samenwerkingsmodaliteiten nader worden bepaald. De zoom
van de camera’s wordt danig ingesteld zodat persoonsherkenning onmogelijk is, dit teneinde de privacy van de
individuen te respecteren. VLIZ krijgt hierbij via het internet toegang tot de op voorhand besproken
camerabeelden, dit in real-time en consulteerbaar tot 30 dagen na opname. Bijgevolg dient al het
beeldmateriaal minstens 1 maal per maand manueel geanalyseerd te worden waarbij per haven de volgende
zaken worden bijgehouden: weersomstandigheden op de gegeven dag, tijdstip uit- en binnenvaren, type
visserij (hengel, sleepnet), aantal personen aan boord. Het gemiddeld aantal personen aan boord van de
vaartuigen dient vermenigvuldigd te worden met het totaal aantal vaarbewegingen op jaarbasis wat op deze
wijze resulteert in de visserij-inspanning (op persoonsniveau). Ook dient de nodige aandacht besteed te
worden aan de exclusie van de commerciële handlijnvissers die met gelijkaardige vaartuigen varen. Hiertoe
zullen deze vaartuigen nogmaals goed in kaart worden gebracht zodat deze steeds genegeerd kunnen worden
tijdens de desktopanalyse van het beeldmateriaal. Andere voorbeelden van het gebruik van webcamera’s
vinden we in Nieuw-Zeeland terug, waar de activiteit ter hoogte van boothellingen werd in kaart gebracht
(Hartill et al. 2013).
Zolang er geen camera’s beschikbaar zijn voor de analyse van de vaarbewegingen van recreatieve
vissersvaartuigen, zoals in Blankenberge, dienen de manuele observaties langsheen de havengeul verder gezet
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te worden. Hierbij dient gestreefd te worden de kustjachthaven jaarlijks minstens 10 keer te observeren,
verspreid over de verschillende seizoenen (i.e. weersomstandigheden), weekdagen, weekends en
vakantiedagen. Monitoring dient plaats te vinden van 5u ’s morgens tot 13u ‘s middags. Voorgaande
observaties (2014-2015) tonen aan dat op deze wijze van ongeveer 90% van de op deze dag actieve vaartuigen
minstens één vaarbeweging (uit of in) wordt geregistreerd. Het aanvangstijdstip wordt ingegeven door de van
toepassing zijnde regelgeving (uitvaren toegelaten vanaf 5u cf. het Besluit van de Vlaamse regering van 9
september 2016). Eerdere resultaten tonen aan dat vanaf een windkracht van 5 beaufort de activiteit als
verwaarloosbaar kan beschouwd worden (dagelijks 0 tot 1 vaarbewegingen), wat tevens wordt bevestigd op
basis van de plaatsbepalingsobservaties vanaf de Simon Stevin tijdens de periode 2014-2016 (steeds 0
observaties). Bijgevolg zullen geen havenmonitoringsactiviteiten worden ondernomen bij een windkracht van 5
beaufort en hoger, tenzij uit de analyse van de camerabeelden in de andere kustjachthavens het tegendeel zou
blijken. Deze aanpak zal ertoe leiden dat voor Blankenberge een extrapolatie kan worden gemaakt naar het
geschat aantal vaartuigbewegingen op jaarbasis.
Wel kunnen manuele intensiteitsmetingen bijdragen tot de inventarisatie van zogenaamde trailervaartuigen
die vanaf aanhangwagens via de boothelling te water worden gelaten. De observator dient hierbij het vaartuig
zo volledig mogelijk te beschrijven cf. de capaciteitsdata. Echter, de meeste jachthavens laten de observator
niet toe een zicht op de vaargeul te behouden tijdens het bezichtigen van een boothelling en het in kaart
brengen van het aantal geparkeerde trailers (met uitzondering van Zeebrugge). In dit geval dienen van alle
vaartuigen waarover twijfel bestaat of ze al dan niet liggen aangemeerd in de jachthaven (cf.
capaciteitsdatabank) de nodige kenmerken genoteerd te worden (ook bij de analyse van camerabeelden) en
indien mogelijk fotografisch materiaal verzameld te worden. Deze vaartuigen worden vervolgens opgenomen
in de niet-publieke capaciteitsdatabank.
Naast de havenobservaties dienen ook inzichten verworven te worden naar de tewaterlatingen in de voorziene
insteekzones voor gemotoriseerde vaartuigen langsheen de Belgische kust. Uit de eerste contacten blijkt dat
met uitzondering van De Panne de tewaterlatingen van recreatieve vissersvaartuigen ter hoogte van deze
insteekzones als beperkt of onbestaande beschouwd kan worden. Een samenwerking wordt beoogd met de
respectievelijke jachtclubs ter hoogte van de desbetreffende insteekzones. De insteekzones die voorzien zijn
voor de tewaterlating van gemotoriseerde vaartuigen of pleziervaartuigen zijn de volgende:
 De Panne – Bortierplein (Side Shore Surfers)
 Koksijde – Koksijde Yachting Club (KYC)
 Koksijde – SYCOD
 Middelkerke – Middelkerke Krokodiel
 De Haan – De Windhaan
 Knokke-Heist – RBSC Duinbergen
 Knokke-Heist – River Woods Beach Club
 Blankenberge – ten oosten van strekdam jachthaven
 (Blankenberge – Beach Club Blankenberge) – insteekzone voor RIBs

6.2.1.3 Plaatsbepaling
Het in kaart brengen van de vislocaties van de recreatieve zeevissers is van groot belang in het kader van
diverse beleidsprocessen, zoals het marien ruimtelijke planningsproces (MRP). Een wetenschappelijk
onderbouw MRP vereist een veelheid aan objectieve gegevens m.b.t. alle socio-economische activiteiten op
het Belgische deel van de Noordzee. Een ruimtelijke analyse van de recreatieve zeevisserijactiviteiten draagt
bijgevolg bij tot dit proces en geeft bijkomende inzichten teneinde de ruimtelijke impact van diverse
activiteiten op elkaar af te stemmen.
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Tot op heden gebeurde de plaatsbepaling op zee enkel vanaf het onderzoeksschip ‘Simon Stevin’. Deze
observaties sluiten steeds aan bij andere wetenschappelijke campagnes aan boord van het onderzoeksschip
zodat de Simon Stevin niet exclusief voor deze plaatsbepalingsoefening dient te worden ingezet. De exacte
locatie van de recreatieve vissersvaartuigen worden bepaald door bij elke observatie in de stuurhut de
coördinaten van de vaartuigen af te lezen op de radar. Echter, een nadeel van het gebruik van een
onderzoeksvaartuig voor de plaatsbepaling op zee betreft de beperkte ruimtelijke dekking van het Belgisch
deel van de Noordzee (zie figuur 7) en de tijdscomponent, waarbij de oost- en westkust vaak op een geheel
ander tijdstip worden in kaart gebracht (vb. ochtend versus namiddag). Daarom werd beslist alternatieve
plaatsbepalingsmethodes te exploreren complementair aan de observaties vanaf de Simon Stevin.
Teneinde een snelle en volledige ruimtelijke dekking van het Belgisch deel van de Noordzee en het strand (zie
ook 6.2.2) te bekomen werd geopteerd om gebruik te maken van luchtobservaties. Het in kaart brengen van
het studiegebied zal gebeuren aan de hand van een Cessna 172 vanop een hoogte van 500 voet (~150 m), wat
toelaat de nodige details te registreren. De vluchten worden ingepland over een periode van 1 jaar, lopende
van 1 november 2016 tot en met 31 oktober 2017. Het prikken van de vliegdata gebeurt random over 4 strata
6
(verder vermeld als de ‘4 voorgedefinieerde perioden’), i.e. hoog- versus laagseizoen en week- versus
weekend/feestdagen. De volgende willekeurige verdeling van de vluchten werd vooropgesteld verspreid over
de 4 perioden:





Hoogseizoen (4 maanden) + weekdag
Hoogseizoen (4 maanden) + weekend/feestdag
Laagseizoen (8 maanden) + weekdag
Laagseizoen (8 maanden) + weekend/feestdag

10 vluchten
3 vluchten
20 vluchten
7 vluchten

De effectieve uitvoering van de ingeplande vluchten is sterk afhankelijk van de heersende
weersomstandigheden. Een windkracht vanaf 5 beaufort impliceert een negatieve impact op de veiligheid en
wordt bijgevolg als limiet vooropgesteld. Dit loopt parallel met de aangegeven windkracht waarop de
sportvisserijactiviteit op zee als verwaarloosbaar wordt beschouwd. Verder vormen ook andere
weersomstandigheden zoals hevige regen, hagel en mist een belemmering. Daarom werden reeds 24
alternatieve vluchtdata gereserveerd voor de weekdagen. Deze werden waar mogelijk steeds 2 weekdagen na
de oorspronkelijke ingeplande vluchtdatum vastgelegd, al kunnen geen garanties gegeven worden dat de
vluchten daadwerkelijk op deze dagen kunnen uitgevoerd worden. Indien dit onvoldoende blijkt zullen op basis
van de beschikbaarheid van beide partijen (observatoren en piloten) alternatieve data worden voorzien. Voor
elke geplande observatiedag wordt een tijdstip vastgelegd waarop de survey bij voorkeur dient aan te vangen,
waarbij geopteerd wordt alle vluchten te laten plaatsvinden tussen 9u30 (vroegste aanvang) en 16u (uiterste
eindtijdstip). Deze tijdsrange steunt op eerdere on-site observaties (intensiteit en plaatsbepaling) die uitwijzen
dat tussen deze tijdstippen zich de meeste vaartuigen op zee bevinden. Op basis van de vereisten voor de
strandobservaties (zie 6.2.2) wordt het aanvangsuur ook in sterke mate bepaald door het getij. Waar mogelijk
binnen de vooropgestelde tijdsrange worden de vluchten aangevangen tussen 1,5 uur voor en 1 uur na laag tij.
Dit laatste blijkt voor het eerste jaar van toepassing op de helft van de ingeplande vluchten (onder ideale
weersomstandigheden).

6

Hoogseizoen wordt hier gedefinieerd als de periode tussen 1 juni 2017 en 31 september 2017.
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Figuur 7: Ruimtelijke dekking van het Belgische deel van de Noordzee van de observaties vanaf de RV Simon Stevin (mei 2014 december 2016).

De vluchten vertrekken steeds vanop de luchthaven van Oostende. Er wordt naar het startpunt gevlogen
(51.092967°N - 2.542329°O, Belgisch-Franse grens) van waaruit van west naar oost ~200 m zeewaarts van de
laagwaterlijn de activiteiten langsheen de kustlijn worden geïnventariseerd. Bij een lage activiteit vanaf de kust
kan hier eveneens reeds geopteerd worden om de vaartuigen dicht bij de kust ook al te inventariseren.
Vervolgens wordt de activiteit op het Belgisch deel van de Noordzee op basis van een theoretisch vliegpatroon
in kaart gebracht (zie figuur 8). Bij een waarneming van een vaartuig wordt van de theoretische lijn afgeweken
en wordt tot net boven het vaartuig gevlogen om de exacte positie te bepalen (zie verder). De hoekcoördinaten
van het theoretisch raster worden voorgesteld in tabel 3. Indien bij een zeer goede zichtbaarheid reeds voor
het finaliseren van het theoretisch vliegplan met een 100% zekerheid kan gesteld worden dat er zich in de
meest noordelijke zone van het Belgisch deel van de Noordzee geen recreatieve vissersvaartuigen meer
bevinden kan de vlucht voortijdig afgebroken worden.
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Tabel 3: Hoekcoördinaten van het theoretisch vliegraster.
ID

Latitude (°N)

Longitude (°O)

Info

0

51.202178

2.871340

Oostende luchthaven

1

51.092967

2.542329

2

51.372475

3.362629

3

51.408735

3.328034

4

51.128092

2.512112

5

51.231676

2.423368

6

51.497951

3.181739

7

51.590590

3.013067

8

51.356800

2.342655

9

51.473130

2.281517

10

51.684162

2.858526

11

51.780512

2.694152

12

51.609654

2.250868

13

51.202178

2.871340

Oostende luchthaven

De taakverdeling aan boord van het vliegtuig is cruciaal om tot goede resultaten te komen, vooral bij een hoge
concentratie aan activiteiten. Indien mogelijk wordt daarom steeds met 2 observatoren gevlogen die
verschillende taken voor hun rekening nemen. Een eerste observator neemt plaats achteraan het vliegtuig
(initieel rechts) waarbij na het bereiken van de juiste vlieghoogte de gordels kunnen verwijderd worden
teneinde aan beide zijden te kunnen observeren. Deze persoon staat in voor de detail identificatie van
recreatieve zeevisserij-activiteiten vanaf het strand, een golfbreker, de pier, staketsels en havendammen (met
uitzondering van het Weststaketsel in Oostende dat zich geheel in de interne wateren (i.e. binnen de
havenmuren) bevindt). Hierbij maakt de persoon op het moment van observatie duidelijk kenbaar welke
activiteit waargenomen wordt. Teneinde goede observaties toe te laten dient steeds een verrekijker en
fototoestel aan boord aanwezig te zijn. Een tweede observator neemt plaats naast de piloot aan de rechter
zijde van het vliegtuig. Deze persoon staat in voor de bediening van de hand-GPS alsook voor het noteren van
de door de eerste observator gemelde activiteit aan de hand van een standaard invulformulier (zie annex 1). De
GPS-coördinaat (waypoint) wordt opgeslagen van zodra de activiteit op de kustlijn zich loodrecht op de vlieglijn
bevindt (i.e. zo dicht mogelijk). Activiteiten op een havendam/pier dienen niet noodzakelijk als waypoint
opgeslagen te worden, hierbij kan men immers op het observatieblad eenduidig melding maken van de locatie
(vb. “pier Blankenberge”, “oostelijke strekdam Oostende”) en kan via online kaartmateriaal de exacte
coördinaat bepaald worden. Elke individuele observatie dient tijdens de dataverwerking op een afzonderlijke rij
(Excel) genoteerd te worden. Een cluster van 4 hengelaars op het strand kan als 1 waypoint geregistreerd
worden, maar de hengelaars dienen op 4 afzonderlijke rijen beschreven te worden. Op volle zee dragen beide
observatoren bij tot het waarnemen van activiteiten. In tegenstelling tot de strandvisserij wordt zoals hiervoor
reeds vermeld afgeweken van de theoretische vlieglijn om ter hoogte van het vaartuig de GPS-coördinaat te
bepalen en de activiteiten (aantal personen, actief/doorvarend, sleepnet/hengel, aantal hengels) te registreren
(zie figuur 8). Het is echter wel steeds de eerste observator die de detailobservaties maakt en de informatie
luidop doorgeeft aan de tweede observator. Indien een vaartuig wordt waargenomen voor dewelke de
plaatsbepaling een significante afwijking van de vlieglijn vereist dienen de observatoren zelf naar eigen
vermogen in te schatten of de volgende vlieglijn (14km verder) al dan niet beter geschikt is om het vaartuig te
inventariseren. Indien door een capaciteitsprobleem slechts 1 observator aan boord van het vliegtuig aanwezig
kan zijn dient deze zich rechts vooraan te positioneren teneinde een optimaal zicht na te streven.
Indien boven bepaalde zeegebieden geen toestemming kan verleend worden tot het luchtruim (vb.
schietoefeningen ter hoogte van Lombardsijde) dient door het vliegtuig net boven het land te worden
uitgeweken. Vaartuigen die zich aan de rand van deze schietzone bevinden dienen in dit geval te worden
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geregistreerd (GPS) wanneer deze zich loodrecht op de vlieglijn bevinden (cf. methode strandvisserij), de
tweede observator dient hierbij een duidelijk inschatting te maken van de afstand waarop de vaartuigen van
het vliegtuig verwijderd zijn zodat de exacte positie kan worden berekend.
De luchtobservaties worden op dit ogenblik voorzien voor de periode van 1 jaar. Gezien de kost verbonden aan
deze observaties wordt geopteerd om deze surveys niet jaarlijks maar eventueel 2-3 jaarlijks in te plannen.

Figuur 8: Theoretisch vliegplan (oranje) met referentie naar de hoekcoördinaten (zie tabel 3). Mogelijke afwijkingen van de geplande
vliegroute zijn mogelijk in functie van de positie van de recreatieve vissersvaartuigen (stippellijn).

6.2.2

Strandvisserij

6.2.2.1 Luchtobservaties en verloopanalyses
Doelstelling
De methodologische bepalingen van de vluchtdata en het vliegplan worden uitgebreid besproken in 6.2.1.3.
Zoals hierboven reeds vermeld zijn de vliegtijdstippen deels afgestemd op het getij, en dit vooral met het oog
op het correct in kaart brengen van de strandvisserij in zijn totaliteit. Daar waar de luchtobservaties boven zee
enkel als doel hebben de locaties van de visactiviteiten te inventariseren hebben deze voor de strandvisserij
een bredere doelstelling. Naast de ruimtelijke analyse van de strandvisserijactiviteiten dragen de
luchtobservaties bij tot de inschatting van de totale visserij-inspanning vanaf de kust (hengel, kruien,
paardenvissers, passieve visserij). Te wijten aan het getij-afhankelijke voorkomen van de activiteiten (vooral
kruien en paardenvisserij) werd voor de willekeurig geselecteerde vluchtdata binnen de tijdsrange van 9u30 tot
16u waar mogelijk de vlucht afgestemd op laagtij (i.e. start tussen 1,5 uur voor tot 1 uur na laag tij). Dit maakt
dat maar 20 van de 40 vluchten kunnen aangewend worden om de krui- en paardenvisserij-intensiteit te
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meten. Tijdens de overige vluchten valt het voorkomen van deze activiteiten buiten de geplande vlieguren te
wijten aan een ongunstig tij voor deze types recreatievisserij (zie ook verder).
Daar de luchtobservaties momentopnames betreffen geeft dit geenszins een totaalbeeld van de visserijinspanning langsheen de Belgische kust op een gegeven dag. Tijdens de dag vindt immers een verloop plaats,
waardoor een ongekend aantal personen niet worden gecapteerd. Daartoe is het noodzakelijk om op dezelfde
datum als de luchtsurvey een verloopanalyse uit te voeren op het strand. Deze verloopanalyse zal vervolgens
resulteren in een verloopfactor voor de diverse types visserij. Voor de passieve visserij wordt verondersteld dat
het aantal luchtwaarnemingen van passieve vistechnieken de intensiteit van de ganse dag weerspiegeld (i.e.
geen verloop).
Verloopobservaties
De individuele verloopanalysezones omvatten een gebied van om en bij de 4 km, waarbij het middelpunt van
het transect langsheen dewelke op een gegeven dag een verloopanalyse wordt uitgevoerd random wordt
bepaald. Voor de willekeurige aanduiding van de zones wordt de Lekkerbek (Knokke) als startpunt genomen (0
km) en het Vissersdorp (De Panne) als eindpunt (61,5 km). Vervolgens worden tussen 2 km en 59,5 km 40
random posities gekozen die het middelpunt van een transect van om en bij de 4 km bepalen. Transecten die
(deels) samenvallen met een ontoegankelijke zone (haven Zeebrugge, militair domein Lombardsijde) worden
oost/west (in de meest nabije richting) verschoven totdat de uitersten zich buiten deze zones bevinden. Indien
een verloopanalysezone doorsneden wordt door een havengeul wordt eenzelfde methode toegepast totdat
het transect zich aan slechts één zijde van de geul bevindt. Een overzicht van de verlooptrajecten wordt
gegeven door figuur 9, waarbij de oostelijke grens van elk traject door een driehoek wordt afgebakend.

Figuur 9: Overzicht van de individuele verlooptrajecten.

De verloopobservaties vinden plaats van 8u ‘s morgens tot 19u ’s avonds (nachtelijke visserij wordt alsnog niet
in beschouwing genomen) waarbij de waarnemingen genoteerd worden op een standaard opgemaakte fiche
(zie annex 2). Hierop worden van elke individuele visser de tijdstippen van de overeenkomstige waarnemingen
genoteerd, inclusief de nodige kenmerken om de visser duidelijk te onderscheiden van collega-vissers teneinde
dubbeltellingen te voorkomen. Verder dient verduidelijkt te worden welk type visserij de geobserveerde
personen beoefenen, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen (1) hengelvisserij vanop het
strand/golfbreker, (2) hengelvisserij vanaf de pier/staketsel/havendam, (3) kruien, (4) paardenvisserij en (5)
passieve visserij. Het onderscheidt tussen hengelen vanop het strand en vanaf een staketsel/havendam is
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gebaseerd op het feit dat beiden een verschillende voorkeur genieten wat betreft de zeewaterstand (strand
veelal laagtij, havendam veelal hoogtij) en op deze wijze ook vaak verschillende doelsoorten beogen. Een
momentopname van een luchtsurvey bij laagtij zou zeer waarschijnlijk resulteren in een hoge verloopfactor
voor een havendam (meeste vissers komen aan op ander tijdstip) terwijl dit niet het geval zal zijn voor de
strandvisserij, bijgevolg is het in deze context aangewezen beiden afzonderlijk te behandelen. Er wordt
eveneens aangeduid welke individuen aanwezig zijn op het tijdstip waarop het observatievliegtuig overvliegt
teneinde het verloop per visserijtype (met uitzodering van de passieve visserij) te kunnen berekenen. Het
verloop wordt als volgt berekend:
𝑊𝑥𝐷
𝑊𝑥𝐿
met:
WxD = totaal aantal waarnemingen (W) binnen de grenzen van het verlooptransect m.b.t. een bepaald type
visserij (x) op een gegeven dag (D);
WxL = aantal waarnemingen (W) binnen het verlooptransect van een bepaald type visserij (x) op het moment
van overvliegen van het observatievliegtuig (L).
Verloopfactor en opschaling naar visserij-inspanning
Indien tijdens een bepaalde verloopanalyse één of meerdere van bovenstaande vistechnieken niet worden
geobserveerd bestaat er voor deze visserijmethode(s) geen mogelijkheid tot opschaling (i.e. berekenen
verloopfactor) van de gedane luchtobservaties op deze specifieke dag. Meer nog, als tijdens het overvliegen
van het observatievliegtuig een bepaalde vistechniek niet aanwezig is binnen de verloopanalysezone kan er
geen verloopfactor berekend worden voor deze techniek. Omgekeerd, wanneer een vismethode wel degelijke
wordt geobserveerd tijdens de verloopanalyse maar niet wordt waargenomen tijdens de observatievlucht, kan
eveneens niet worden overgegaan tot het berekenen van een verloopfactor en de visserij-inspanning voor deze
vistechniek op de gegeven dag. Dit is dan ook de achterliggende reden waarom slechts 20 van de 40 vluchten in
aanmerking komen voor de berekening van de krui-intensiteit (enkel bij laagtij). Idem bestaat de kans dat de
vluchten bij laagtij geen observaties opleveren m.b.t. hengelaars op havendammen, en bijgevolg ook de
opschaling voor deze specifieke dag onmogelijk maken. Dit benadrukt nogmaals het belang van een hoog
aantal observatievluchten en gerelateerde verloopanalyses om tot een betrouwbare resultaat te komen. Er
dient bijgevolg naar gestreefd te worden een jaarlijks gemiddelde verloopfactor te berekenen voor elke
vistechniek binnen de 4 voorgedefinieerde perioden (de perioden staan beschreven in 6.2.1.3). Per periode kan
de gemiddelde verloopfactor vervolgens met het dagelijkse gemiddelde aantal luchtwaarnemingen per
vistechniek worden vermenigvuldigd om de gemiddelde dagelijkse visserij-inspanning per vistechniek te
berekenen. Op deze wijze worden ook lokale ruimtelijke verschillen in verloop uitgemiddeld en worden de
kwantitatieve luchtobservaties van een vistechniek waarvoor op de gegeven dag geen verloopfactor kon
berekend worden wegens afwezigheid in de verloopanalysezone alsnog meegenomen in de berekening van het
gemiddeld aantal luchtwaarnemingen per dag. Indien na een jaar voor een bepaalde vismethode binnen een
gegeven periode geen verloopfactor beschikbaar is zal een verloopfactor ‘1’ toegekend worden, wat bijgevolg
de minimale visserij-inspanning weerspiegeld voor deze specifieke vismethode binnen de periode in kwestie.
In tegenstelling tot de kruiersactiviteit dat enkel plaatsvindt tussen 2 uur voor tot 2 uur na laagtij, is het voor de
hengelactiviteit niet zo eenvoudig om bepaalde vluchten uit te sluiten voor het bepalen van de visserijinspanning op een gegeven dag. Strandhengelen vindt vooral plaats bij laagtij, echter, tijdens interviews bleek
dat bepaalde strandhengelaars de voorkeur geven aan het vissen bij opkomend tij. Hierdoor kunnen de
vluchten die niet samenvallen met laagtij niet standaard uitgesloten worden zoals voor het kruien. In het geval
de vlucht plaatsvindt bij hoogtij zal de afwezigheid van kruiers niet als ‘0 observaties’ genoteerd worden maar
als ‘NA’ (not available). Op deze wijze zorgen de 0-waarnemingen niet voor een onderschatting van de totale
visserij-inspanning tijdens het opschalen. Indien tijdens een vlucht geen waarnemingen worden gedaan van
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strandhengelaars kan dit op twee zaken duiden: (1) verkeerde timing van de vlucht of (2) zeer lage/geen
activiteit tijdens de dag in kwestie. In het eerste geval zou het opnemen van een 0-waarneming tijdens het
opschalen resulteren in een onderschatting van de hengelactiviteit, bijgevolg is opname van deze waarneming
niet wenselijk. Er wordt aangenomen dat deze eerste situatie zich voordoet indien tijdens de verloopanalyse op
dezelfde dag ≥1 strandhengelaar wordt waargenomen. Hierbij wordt in de observatietabel geen 0-waarde
genoteerd maar ‘NA’. In het geval van de tweede situatie (geen activiteit) dient de afwezigheid van het
strandhengelen wel worden meegenomen in de berekening van de gemiddelde visserij-inspanning per dag op
jaarbasis. Deze situatie wordt geacht van toepassing te zijn indien ook tijdens de overeenstemmende
verloopanalyse geen strandhengelaars worden waargenomen. In dit geval krijgt de observatie wel een 0waarde toegekend.
Voor de opschaling van de gemiddelde dagelijkse visserij-inspanning naar de totale visserij-inspanning per
periode dient tevens rekening gehouden te worden met de weersomstandigheden. Daar de vluchten enkel
plaatsvinden bij gunstige weercondities zou een opschaling met het totaal aantal dagen binnen de
overeenkomstige periode resulteren in een overschatting van de visserij-inspanning. Er doen zich immers ook
ongunstige dagen voor waarop niet gevist zal worden, maar waarop ook nooit gevlogen zal worden. Hiertoe
dienen de weersomstandigheden van het observatiejaar nauwlettend opgevolgd te worden (temperatuur,
windkracht, windrichting, golfhoogte, neerslag) via het kustweerbericht en zullen op basis van interviews de
beperkende weerfactoren in kaart worden gebracht. Als finaal de visserij-inspanning (totaal aantal vistrips)
voor elk van de 4 perioden gekend is kunnen deze opgeteld worden teneinde de totale visserij-inspanning op
jaarbasis te berekenen.

6.3

On-site interviews

De on-site interviews hebben als doel de data uit de logboeken te verifiëren en per vistechniek de
populatieverdeling over de verschillende frequentieklassen te bepalen. Dit laatste is cruciaal voor het
berekenen van de visserij-inspanning op basis van de on-site observaties (i.e. in het geval van een nietrepresentatieve omnibus survey). De interviews vinden zowel in de kustjachthavens als langsheen de volledige
kust plaats teneinde alle vistechnieken in rekening te brengen.
De interviews in de kustjachthavens zullen willekeurig gespreid worden over de 4 voorgedefinieerde perioden
zoals vermeld in 6.2.1.3. Minstens 10 dagen worden hiervoor voorzien. De interviews zullen plaatsvinden
tussen 11u en 17u. Dit is de tijdsrange waarop het gros van de vaartuigen de jachthaven binnenvaren na het
ondernemen van een vistrip. Net voor de interviews kunnen de camerabeelden van dezelfde ochtend bekeken
worden om na te gaan of wel degelijk vaartuigen zijn uitgevaren teneinde nodeloos wachten te voorkomen. De
interviewer probeert in de deze tijdspanne zoveel mogelijk terugkerende vissers van verschillende vaartuigen
kort aan te spreken. De interviews gebeuren niet volgens een vaststaand format maar hebben een duidelijk
doel. In eerste instantie dient de interviewer zicht te krijgen op de visvangst van de dag in kwestie. Dit kan door
na te vragen wat en hoeveel werd gevangen, maar waar mogelijk kan tevens de vraag worden gesteld zelf de
vangst te mogen bekijken. Hierbij is het cruciaal een onderscheid te maken tussen de vangsten per individuele
visser en de vangsten van het gehele vaartuig (indien een vaartuig meerdere opstappers kent). Het tweede
doel betreft de inventarisatie van de visfrequentie van de vissers in kwestie. Hiertoe dient gevraagd te worden
naar het aantal vistrips die de visser ondernomen heeft tijdens de voorbije 12 maanden (per vismethode).
Hierbij is het van belang dat de visser erkent dat hem wordt gevraagd een inschatting te maken van de
frequentie waarmee hij/zij met een bepaalde methode vist over een geheel jaar. Het geven van een eenduidig
antwoord wordt bemoeilijkt door een variabele visfrequentie te wijten aan seizoenale of weergerelateerde
beperkingen. Daarom is het van belang te polsen naar de visfrequentie tijdens het voorbije jaar en niet naar
het gemiddeld aantal vistrips per jaar.
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De interviews langsheen de kust hebben dezelfde doelstelling als deze in de kustjachthavens. De dagen waarop
interviews worden afgenomen zullen worden afgestemd op de willekeurig bepaalde lucht- en
verloopobservatiedagen (zie 6.2.2.1). Bij het polsen naar de visvangst van de dag in kwestie dient navraag te
worden gedaan naar het aantal uren dat reeds gevist werd en de geplande totale visduur. Dit is noodzakelijk
daar de in kaart gebrachte vangst niet noodzakelijk de totale vangst van de dag weerspiegelt, maar mogelijks
slechts een fractie te wijten aan het moment van inplannen van het interview t.o.v. de duur van de vistrip.

6.4

Logboeken

Om een indicatie te bekomen van wat en hoeveel er gevangen wordt door een steekproef van Belgische
recreatieve zeevissers wordt er gewerkt met logboeken (zie annex 3). De logboeken geven op individueel
niveau informatie over de vangsten van een (kleine) groep logboekparticipanten. De deelnemersgroep hoeft
niet representatief te zijn voor de Belgische recreatieve visserij in zijn geheel. Daarentegen moeten wel alle
verschillende strata (de combinaties van vistechniek en frequentie, zie tabel 1) gerepresenteerd worden. Zo,
kunnen deze vangstgegevens uit de logboeken worden gebruikt voor opschaling naar de totale vangsten voor
België (zie 7.1).
Elke deelnemer krijgt hiertoe een identificatienummer (ID) toegekend die hij tijdens/na elke vistrip op de
logboekfiche noteert. Op deze wijze worden de gerapporteerde vangsten nooit rechtstreeks aan de
persoonsgegevens gekoppeld en wordt de privacy van de deelnemers onder alle omstandigheden
gerespecteerd. Het ID laat daarentegen wel toe om doorheen de tijd de vangsten van eenzelfde persoon aan
elkaar te koppelen zonder de anonimiteit te schenden. De participanten hebben elk één enkel ID en gebruiken
ten allen tijde hun eigen unieke identificatienummer, ook wanneer ze meerdere vistechnieken toepassen. De
participanten wordt met klem gevraagd om de logboeken ten minste maandelijks in te leveren. Het is van
belang deze termijn niet te overschrijden daar niet genoteerde vangsten tijdens een bepaalde vistrip niet
langer zullen worden herinnerd. Na deze tijd zal de zogenaamde recall bias een steeds belangrijkere rol spelen
in de schatting van de vangsten.
In de uitgewerkte logboeken geven de deelnemers per vistrip aan hoeveel ze van welke vissoort vangen. Indien
het passieve strandvisserij betreft wordt een vistrip gelijkgesteld aan 12 uur, i.e. de tijd tussen twee
opeenvolgende checks van de vangsten bij laagtij. Teneinde de administratieve last voor de visser tot een
absoluut minimum te beperken worden de logboeken zo efficiënt mogelijk opgesteld. Hierbij verschilt het
detailniveau van registratie van soort tot soort, rekening houdend met de door Europa gestelde verplichtingen
(EU uitvoeringsbesluit 2016/1251). Zo dienen voor zeebaars en kabeljauw individuele lengtematen worden
opgegeven, zowel van de aan boord gehouden als van de teruggegooide individuen. Op deze wijze kan aan de
hand van gedetailleerde ‘lengte-gewicht’-conversietabellen (ILVO, VFK) de overeenkomstige biomassa
berekend worden, wat essentieel is voor een goede stock assessment. Van de overige soorten (met
uitzondering van garnaal) dienen per soort het totaal aantal aan boord gehouden en teruggegooide vissen
genoteerd te worden (geen individuele metingen). Bij de teruggegooide vis dient hierbij een onderscheid
gemaakt te worden tussen onder- en bovenmaatse aantallen. Enkel bij de aan boord gehouden vis dient het
totaal gewicht per soort bepaald te worden. Voor de garnalenvangsten dient enkel het totaal gewicht van de
gehouden garnaal geregistreerd te worden. Daar het zeven meestal op zee plaatsvindt wordt de
overlevingsgraad hoog ingeschat. Bijkomend is het niet haalbaar om na het zeven elke fractie van de te kleine
garnaal te wegen. In het geval van recreatieve sleepnetvaartuigen wordt de individuele vangst van de
logboekdeelnemer bepaald door de finale garnalenvangst te delen door het aantal opvarenden.

32

Naast de vangsten worden er enkele andere elementen met betrekking tot de visstrip bevraagd. Zo dient de
datum van de vistrip alsook de totale duur van de effectieve visactiviteit (exclusief transit) te worden
genoteerd. De duurtijd voor passieve strandvisserij staat zoals eerder vermeld telkens gelijk aan 12 uur. Ook
een indicatieve beschrijving van de vislocatie moet worden meegegeven (tot 3, 6, 12 nautische mijl of verder,
wrakken, Schelde). Ten slotte dient de gebruikte vistechniek voor de desbetreffende vistrip worden bekend
gemaakt. Hierbij worden volgende technieken onderscheiden: boothengelen (zeebaars/kabeljauw versus
andere doelsoorten), hengelen van strand/golfbreker, hengelen vanaf pier/staketsel/strekdam, sleepnetvisserij
vanaf een vaartuig, kruien, paardenvisserij of passieve strandvisserij. Voor het hengelen wordt er tevens
navraag gedaan naar het type aas, i.e. kunst- of levend aas. Voor de passieve visserij wordt navraag gedaan
naar het type visserij (platte netten, fuiknetten, kartenetten, longlines) en het aantal gebruikte netten. Dit
laatste is cruciaal teneinde de opschaling van de logboeken mogelijk te maken daar de luchtobservaties de
passieve visserij-inspanning zullen beschrijven aan de hand van het aantal geobserveerde netten. Hiertoe
dienen de vangsten in de logboeken tijdens het dataverwerkingsproces ook gecorrigeerd te worden met het
aantal gebruikte netten (zie 7.2.5 voor verdere details hieromtrent). Bij het simultaan beoefenen van passieve
strandvisserij op 2 verschillende locaties dient voor beide activiteiten een afzonderlijke logboekfiche te worden
ingevuld.
Ook als een bepaalde vistrip geen vangsten oplevert wordt gevraagd om de overige informatie in te vullen. Dit
om een goed beeld te krijgen over de daadwerkelijke frequentie waarmee gevist wordt, ook bij de zogenaamde
zero-catch. Enkel op deze manier kunnen de logboeken op een correct wijze worden opgeschaald (zie 7.1).
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7. Dataverwerking en –integratie
7.1

Algemeen verwerkingskader

Om een indicatie te bekomen van de vangsten (biomassa en aantal stuks per soort) door de recreatieve
zeevisserijsector dienen de diverse datastromen (on-site observaties, omnibus survey, logboeken) met elkaar
geïntegreerd te worden. Twee verschillende overkoepelende benaderingen kunnen hierbij onderscheiden
worden. Een eerste benadering gaat uit van het feit dat een representatief sample bekomen kan worden uit de
omnibus bevraging. Binnen deze piste kan een koppeling tussen de logboekgegevens en de omnibusresultaten
een inschatting van de vangsten genereren, waarbij de on-site observaties dienen ter verificatie van de data.
Binnen de tweede methode vormen de on-site observaties en de logboeken de basis voor de
vangstberekening. De data bekomen uit de omnibus (bij twijfel over de representativiteit) kan hiermee worden
vergeleken. Hieronder worden beide methodes verder uitgediept.
Centraal in beide benaderingen staat de stapsgewijze aanpak van de vangstberekeningen op basis van de
logboekgegevens. Het groeperen en uitmiddelen van alle logboekgegevens zal immers resulteren in sterk
vertekende resultaten. Dit is enerzijds te wijten aan het feit dat verschillende vistechnieken andere doelsoorten
beogen en in verschillende mate voorkomen, en anderzijds het resultaat van de grote onderlinge verschillen in
visfrequentie (i.e. ervaring) tussen de deelnemers. Teneinde deze twee primair bepalende factoren in rekening
te brengen voor de vangstbepaling worden per vistechniek verschillende frequentieklassen gedefinieerd, wat
resulteert in een aantal strata (zie tabel 1). De range van de diverse klassen zal worden bepaald op basis van de
logboekgegevens en kan nog niet worden afgebakend, daartoe worden de klassen op dit ogenblik gedefinieerd
als A, B en C. Op deze manier kan vervolgens op basis van de logboekgegevens per stratum de gemiddelde
vangst per vistrip alsook het gemiddeld aantal gemaakte vistrips over de laatste 12 maanden berekend worden.
Deze waarden vormen zowel in de eerste als de tweede benadering een essentieel basiselement voor de
vangstberekening. Bij een persoon die meerdere vistechnieken beoefend zal per afzonderlijke techniek zijn
visfrequentie bepaald worden.

7.1.1

Berekening op basis van een representatieve omnibus survey (populatie gekend)

Bij een representatieve omnibus survey kan op efficiënte wijze een opschaling van de logboekresultaten
worden voorzien en een vangstberekening worden uitgevoerd. Een eerste stap betreft hierbij het bepalen van
de frequentieklassen per vistechniek en het correct toekennen van de deelnemers (i.e. ID-nummers) aan hun
respectievelijke ervaringsklassen. Vervolgens kunnen per stratum het gemiddeld aantal ondernomen vistrips en
de gemiddelde vangsten per vistrip berekend worden op basis van de logboekdata.
De gekende verdeling over de verschillende frequentieklassen op basis van de omnibussurvey kunnen
opgeschaald worden tot op nationaal niveau daar de steekproefomvang (aantal bevraagde personen) gekend
is. Op deze wijze wordt de absolute omvang (aantal personen) van elk stratum bepaald. Binnen elk stratum
dienen vervolgens het gemiddeld aantal vistrips tijdens de laatste 12 maanden, de gemiddelde vangst per
vistrip (per soort) en het aantal personen vermenigvuldigd te worden om de totale vangst per soort binnen het
stratum te bepalen. Vervolgens kunnen de berekende vangsten van de verschillende strata worden opgeteld.
𝑛

𝐶 = ∑ 𝑇𝑥 ∗ 𝐶𝑥 ∗ 𝑃𝑥
𝑥=𝑎

met:
C = totale Belgische recreatieve vangst van een bepaalde vissoort;
Tx = gemiddeld aantal vistrips binnen stratum x;
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Cx = gemiddelde gerapporteerde vangst van een bepaalde soort per vistrip (logboeken) binnen stratum x;
Px = aantal personen binnen stratum x, berekend op de data uit de omnibus.
Het parallelle traject op basis van on-site observaties (voor methode, zie 7.1.2) kan hierbij dienen als
controlemethode.

7.1.2

Berekening op basis van on-site observaties (populatie niet gekend)

In tegenstelling tot een vangstberekening op basis van een omnibus survey is de populatiegrootte hier niet
gekend, wel is de visserij-inspanning (aantal vistrips) gekend op basis van lucht- en verloopobservaties (strand)
en camerabeelden (vaartuigen).
Net zoals bij de vangstberekening op basis van de omnibus survey betreft de eerste stap het bepalen van de
frequentieklassen per vistechniek (tabel 1) en het correct toekennen van de deelnemers (i.e. ID-nummers) aan
hun respectievelijke ervaringsklassen. Vervolgens kunnen per stratum het gemiddeld aantal ondernomen
vistrips en de gemiddelde vangsten per soort per vistrip berekend worden op basis van de logboekdata.
Een tweede stap betreft de analyse van de willekeurige on-site interviews met recreatieve vissers. Op basis van
deze random interviews wordt per vistechniek een beeld bekomen van de relatieve verdeling van de populatie
over de verschillende ervaringsklassen (tabel 1). Op basis van de relatieve populatieverdeling over de
frequentieklassen en het gemiddeld aantal vistrips binnen de respectievelijke klassen kan per vistechniek het
relatieve aandeel van het totaal aantal vistrips dat toebehoort aan een bepaalde frequentieklasse berekend
worden op basis van onderstaande formule:
𝑅𝑎 =

(𝑃𝑎 ∗ 𝑇𝑎 )
𝑛
∑𝑥=𝑎(𝑃𝑥 ∗ 𝑇𝑥 )

met:
Ra = relatief belang van frequentieklasse a in het totaal aantal vistrips voor een bepaalde vistechniek;
Pa = relatief aandeel van de visserspopulatie binnen een bepaalde vistechniek dat behoort tot frequentieklasse
a;
Ta = gemiddeld aantal vistrips ondernomen binnen frequentieklasse a.
Op basis van R en de gekende visserij-inspanning (I) kan voor elke klasse het absolute aantal vistrips berekend
worden door de formule:
𝐴𝑎 = 𝑅𝑎 ∗ 𝐼
met:
Aa = absolute aantal ondernomen vistrips door personen toegekend aan frequentieklasse a;
Ra = relatief belang van frequentieklasse a in het totaal aantal vistrips;
I = totale visserij-inspanning voor een bepaalde vistechniek.
Vervolgens kan voor elke frequentieklasse het absolute aantal ondernomen vistrips door personen toegekend
aan deze klasse vermenigvuldigd worden met de gemiddelde vangst per soort per vistrip binnen de
overeenkomstige frequentieklasse. Dit resulteert in de totale vangst voor een bepaalde frequentieklasse (let
wel, een alternatieve berekening is voorzien voor de passieve strandvisserij, zie 7.2.5).
𝐶𝑎 = 𝐴𝑎 ∗ 𝑉𝑎
met:
Ca = totale vangst per soort binnen frequentieklasse a;
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Aa = absolute aantal ondernomen vistrips door personen toegekend aan frequentieklasse a;
Va = gemiddelde vangst per soort per vistrip binnen frequentieklasse a.
De som van de totale vangsten binnen elk van de frequentieklassen resulteert tenslotte in de totale
gegenereerde vangst voor een bepaald vismethode:
𝐶 = 𝐶𝑎 + 𝐶𝑏 + ⋯ + 𝐶𝑛
met:
C = totale vangst per soort voor een bepaalde vismethode;
Cx = totale vangst per soort binnen frequentieklasse x.

Finaal kunnen de totale vangsten van elke vismethode met elkaar worden opgeteld om tot een totale
vangstinschatting te komen voor de ganse recreatieve zeevisserijsector. Hieronder wordt de berekening voor
elk van de vismethodes in meer detail beschreven met de nodige verwijzingen naar het methodologisch
hoofdstuk.

7.2

Berekening van de visserij-inspanning en vangsten per vismethode

Daar de berekening van de vangsten op basis van een representatieve omnibus survey op geen enkele wijze
een methodologische afwijking vertoont tussen de technieken onderling is de berekeningswijze zoals
beschreven in 7.1.1 algemeen van toepassing. Bijgevolg is hieronder geen verdere duiding aan orde omtrent
deze benadering. De vangstberekening op basis van de on-site observaties kent daarentegen wel afwijkingen
tussen de technieken onderling, meer specifiek op het niveau van het berekenen van de visserij-inspanning.
Hieronder wordt dieper ingegaan op de afwijkingen tussen de visserijtypes onderling, het overkoepeld kader,
zoals de algemene randvoorwaarden met dewelke rekening dient gehouden te worden voor opschaling van de
visserij-inspanning (weersomstandigheden, voorgedefinieerde periodes), wordt besproken in de 6.2.2.1 en is
algemeen toepasbaar op elke vismethode.

7.2.1

Hengelen vanaf het strand of een golfbreker

Veelal vindt strandhengelen plaats rond laagtij, echter, dit is geen vaststaand feit daar bepaalde hengelaars
eveneens aangeven ook te vissen bij opkomend tij. Dit gegeven bemoeilijkt in zekere zin de berekening van de
visserij-inspanning op basis van luchtobservaties. M.a.w., wanneer duidt een luchtobservatie op een lage
hengelactiviteit en wanneer is de lage waargenomen activiteit louter het gevolg van een verkeerde timing van
de gedane observaties? Onder 6.2.2.1 werd hier reeds op ingegaan, maar hieronder wordt de methode
nogmaals expliciet geduid voor de hengelvisserij vanaf het strand of golfbrekers teneinde elke vorm van
verwarring tegen te gaan.
Of een luchtobservatie zonder strandwaarnemingen duidt op een lage activiteit dan wel op een verkeerde
timing kan enigszins achterhaald worden op basis van de vaststellingen tijdens de verloopanalyses op het
strand. Als regel wordt genomen dat als een luchtobservatie wijst op een afwezigheid van activiteit en de
verloopanalyse tijdens dezelfde dag eveneens geen strandhengelactiviteit registreert dit alles het gevolg is van
het feit dat op de gegeven dag geen hengelactiviteit plaatsvond op het strand. In dit geval wordt de
strandhengelactiviteit (visserij-inspanning) voor de gegeven dag als ‘0’ geïnterpreteerd. Desgevallend wordt
deze 0-waarde meegenomen in de berekening van de gemiddelde visserij-inspanning per dag voor elk van de
voorgedefinieerde perioden. Indien de verloopanalyse in tegenstelling tot de luchtobservatie wel enige
37

activiteit aan het licht brengt (≥1 waarneming) duidt dit op een vluchttiming dat niet overeenstemt met de
strandhengelactiviteit. In dit geval zal de 0-observatie niet meegenomen worden ter berekening van de
gemiddelde visserij-inspanning per dag op jaarbasis. Bijgevolg wordt ook geen observatiewaarde toegekend
voor de luchtobservatie en wordt de observatie als ‘niet beschikbaar’ beschouwd (‘NA’, not available).
Voor elke van de 4 voorgedefinieerde perioden wordt vervolgens de gemiddelde visserij-inspanning per dag
berekend. Deze waarden kunnen worden opgeschaald met het aantal potentiële visdagen binnen elk van deze
perioden (op basis van weercondities). Finaal geeft de som over de 4 perioden de totale visserij-inspanning
(=aantal vistrips) weer op jaarbasis.
Op basis van de hierboven aangehaalde berekening voor de visserij-inspanning kan de totale vangst voor het
hengelen vanaf het strand of een golfbreker cf. 7.1.2 berekend worden.

7.2.2

Hengelen vanaf een pier, een staketsel of havendam

In tegenstelling tot de strandvisserij kan er nagenoeg bij elk tij vanaf een pier, staketsel of havendam worden
gehengeld. Voor een havendam neigt de voorkeur wellicht naar hoogtij omwille van de steenstort aan de rand
van de dam. Door het feit dat de hengelvisserij vanaf een ver in zeegaande constructie duidelijk verschilt van
deze vanaf het strand (tij-afhankelijkheid, doelsoorten) wordt de berekening van de visserij-inspanning voor
beide activiteiten afzonderlijk behandeld. Wel wordt hier identiek dezelfde benadering gehanteerd als bij 7.2.1,
waarbij 0-waarden (luchtobservatie) worden behouden indien geen waarnemingen worden gedaan tijdens de
verloopanalyse, en 0-waarden niet worden weerhouden (i.e. NA) indien de verloopmonitoring alsnog
waarnemingen oplevert. Echter, niet in elk verlooptransect komt een pier, staketsel of havendam voor. In deze
laatste gevallen wordt de 0-waarde van de luchtobservatie behouden (i.v.t.) en wordt uitgegaan van een
minimale visserij-inspanning (i.e. afwezigheid) bij gebrek aan data voor de gegeven dag.
Vervolgens kan voor elke van de 4 voorgedefinieerde perioden de gemiddelde visserij-inspanning per dag
worden berekend. Deze waarden kunnen worden opgeschaald met het aantal potentiële visdagen binnen elk
van deze perioden (op basis van weercondities). Finaal geeft de som over de 4 perioden de totale visserijinspanning (=aantal vistrips) weer op jaarbasis.
Op basis van de hierboven aangehaalde berekening voor de visserij-inspanning kan de totale vangst voor het
hengelen vanaf een pier, een staketsel of havendam cf. 7.1.2 berekend worden.

7.2.3

Kruien

Krui-activiteiten vinden plaats tussen 2 uur voor en 2 uur na laag tij (uiterste tijdstippen). Bijgevolg kunnen de
observatievluchten buiten deze tijdsrange niet aangewend worden voor het in kaart brengen van de kruiactiviteit. Deze observatiewaarden worden standaard als NA beschouwd. Het beschouwen van de 0-waarden
zou immers finaal resulteren in een grote onderschatting van de visserij-inspanning. Indien geen kruiactiviteiten worden geobserveerd tijdens het gunstige tij wordt eenzelfde methode gehanteerd als bij het
strandhengelen en het hengelen vanaf een constructie, waarbij 0-waarden (luchtobservatie) worden behouden
indien geen waarnemingen worden gedaan tijdens de verloopanalyse, en 0-waarden niet worden weerhouden
(i.e. NA) indien de verloopmonitoring alsnog waarnemingen oplevert.
Vervolgens kan voor elke van de 4 voorgedefinieerde perioden de gemiddelde visserij-inspanning per dag
worden berekend. Deze waarden kunnen worden opgeschaald met het aantal potentiële visdagen binnen elk
van deze perioden (op basis van weercondities). Finaal geeft de som over de 4 perioden de totale visserijinspanning (=aantal vistrips) weer op jaarbasis.
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Op basis van de hierboven aangehaalde berekening voor de visserij-inspanning kan de totale vangst voor het
kruien cf. 7.1.2 berekend worden.

7.2.4

Paardenvissers

De Paardenvisserij wordt gekenmerkt door de strikt ruimtelijke gebondenheid aan Oostduinkerke. Op het
‘Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Strand en Dijk’ voor de gemeente Koksijde worden ter hoogte
van Oostduinkerke de 6 zones (telkens 100 m breed) aangeduid waar Paardenvisserij toegelaten wordt. M.a.w.,
de paardenvisserij wordt slecht op <1% van de totale lengte van de Belgische kustlijn beoefend. Dit zeer
beperkt ruimtelijk voorkomen langsheen onze kust maakt dat deze zones slechts in een zeer beperkt aantal
verlooptransecten wordt meegenomen. Hierdoor zal de verloopfactor nagenoeg nooit berekend kunnen
worden (en zal deze gelijkgesteld worden aan ‘1’) en zullen de observaties vanuit het vliegtuig de voornaamste
maatstaf vormen ter berekening van de visserij-inspanning.
Rekening houdend met het feit dat de paardenvisserij, net zoals voor het kruien, enkel plaatsvindt rond laagtij
zullen dus enkel de observatievluchten tussen 2 uur voor en 2 uur na laag tij in rekening worden gebracht ter
berekening van de visserij-inspanning. Bijgevolg kunnen de observatievluchten buiten deze tijdsrange niet
aangewend worden voor het in kaart brengen van de paardenvisserij. Deze observatiewaarden worden
standaard als NA beschouwd. Het beschouwen van de 0-waarden zou immers finaal resulteren in een grote
onderschatting van de visserij-inspanning. Indien geen paardenvisserij-activiteiten worden geobserveerd
tijdens het gunstige tij wordt eenzelfde methode gehanteerd als bij het strandhengelen en het hengelen vanaf
een constructie, waarbij 0-waarden (luchtobservatie) worden behouden indien geen waarnemingen worden
gedaan tijdens de verloopanalyse, en 0-waarden niet worden weerhouden (i.e. NA) indien de
verloopmonitoring alsnog waarnemingen oplevert. Echter, in het gros van de verlooptransecten is de
paardenvisserij niet toegelaten. In deze gevallen wordt de 0-waarde behouden (i.v.t.) en wordt uitgegaan van
een minimale visserij-inspanning (i.e. afwezigheid) bij gebrek aan data voor de gegeven dag.
Vervolgens kan voor elke van de 4 voorgedefinieerde perioden de gemiddelde visserij-inspanning per dag
worden berekend. Deze waarden kunnen worden opgeschaald met het aantal potentiële visdagen binnen elk
van deze perioden (op basis van weercondities). Finaal geeft de som over de 4 perioden de totale visserijinspanning (=aantal vistrips) weer op jaarbasis.
Bijkomende informatie omtrent de activiteiten van de paardenvissers kan verzameld worden op basis van de
publieke kalender op http://paardevissers.be. Een gerichte observatie op de respectievelijke kalenderdagen
kan mogelijks resulteren in een bijsturing van de luchtobservatieresultaten.
Op basis van de hierboven aangehaalde berekening voor de visserij-inspanning kan de totale vangst voor de
paardenvisserij cf. 7.1.2 berekend worden.

7.2.5

Passieve strandvisserij

De passieve visserij-activiteiten op het strand worden net zoals de overige types strandvisserij ook in kaart
gebracht op basis van luchtobservaties. Dit is mogelijk door bij laagtij de netten te tellen (longlines vormen hier
een beperkende factor) of bij hoog tij de boeien (2 boeien per net) te inventariseren. Tijdens de observatie
wordt zoveel als mogelijk een onderscheid gemaakt tussen de verschillende types passieve visserij (platte
netten, fuiknetten, kartenetten, etc.), maar voor de berekening van de visserij-inspanning worden deze
verschillende praktijken gegroepeerd.
In tegenstelling tot de overige types strandvisserij wordt voor de passieve visserij geen verloopfactor berekend,
deze wordt steeds gelijkgesteld aan ‘1’. Er wordt m.a.w. van uitgegaan dat de situatie gedurende de gegeven
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dag onveranderd blijft. Op deze wijze kan voor elk van de 4 voorgedefinieerde perioden de gemiddelde visserijinspanning per dag worden berekend, en dit ‘op netniveau’. Deze waarden kunnen worden opgeschaald met
het aantal potentiële visdagen binnen elk van deze perioden. Bij de berekening van het aantal potentiële
visdagen wordt rekening gehouden met de gemeentelijke verbodsperiodes en de weercondities. De eerste
rapportingsdata in het voor- en het najaar (logboeken) van een strandvisserij-activiteit worden als startdata
genomen van respectievelijk het voorjaars- en najaarseizoen, tenzij tijdens een observatievlucht op een
vroeger tijdstip reeds strandvisserij-activiteiten werden waargenomen. Eenzelfde benadering wordt
gehanteerd voor de einddatum van het voorjaars- en najaarseizoen (i.e. laatste rapportagedata in logboeken
tenzij tijdens de observatievluchten nadien nog waarnemingen worden geregistreerd). Finaal geeft de som over
de 4 perioden de totale visserij-inspanning op netniveau (=aantal vistrips) weer op jaarbasis.
Wel dient bij de passieve visserij de nodige voorzichtigheid geboden te worden bij de vertaling van de visserijinspanning naar de vangsten. Het is immers zo dat eenzelfde individu vaak 2 netten gebruikt en deze vangsten
gezamenlijk zal registreren als 1 enkele vistrip in het logboek. Een opschaling van deze vangsten met de
waargenomen visserij-inspanning op netniveau zal bijgevolg resulteren in een overschatting van de totale
vangst. Daartoe wordt in het logboek navraag gedaan naar het aantal gebruikte netten om op deze wijze een
gemiddelde vangst per net te berekenen. Deze laatste waarden kunnen vervolgens worden gekoppeld aan de
visserij-inspanning teneinde de totale vangst door de passieve visserij te berekenen. Concreet blijven de eerste
2 stappen in de berekening zoals voorgesteld in 7.1.2 ongewijzigd. Echter, voor de bepaling van de totale
vangst per frequentieklasse dienen de vangsten per trip gecorrigeerd te worden voor het gemiddeld aantal
gebruikte netten:

𝐶𝑎 = 𝐴𝑎 ∗

𝑉𝑎
𝑁

met:
Ca = totale vangst per soort binnen frequentieklasse a;
Aa = absolute aantal ondernomen vistrips door personen toegekend aan frequentieklasse a;
Va = gemiddelde vangst per soort per vistrip binnen frequentieklasse a;
N = gemiddeld aantal gebruikte netten.
De som van de totale vangsten binnen elk van de frequentieklassen (cf. 7.1.2) resulteert tenslotte in de totale
gegenereerde vangst voor de passieve visserij.
Let wel: Het onderlinge verschil in lengte tussen individuele netten (vaak rond 15-20 m in lengte) kan ook
resulteren in kwantitatieve vangstverschillen maar dit onderscheid wordt in deze berekeningswijze alsnog niet
meegenomen. Luchtobservaties laten immers niet toe de lengtes van de individuele netten te bepalen.

7.2.6

Zeehengelen vanaf een vaartuig (focus op zeebaars en kabeljauw)

In tegenstelling tot de strandvisserij worden de luchtobservaties boven zee niet aangewend om de visserijinspanning van recreatieve vissersvaartuigen te bepalen maar hebben deze louter plaatsbepaling als opzet. De
vaartuiggerelateerde visserij-inspanning wordt bekomen door een desktopanalyse van camerabeelden uit de
kustjachthavens (Nieuwpoort, Oostende, Zeebrugge) aangevuld met manuele intensiteitsmetingen in
Blankenberge en inschattingen van tewaterlatingen via de daarvoor voorziene insteekzones langsheen de kust
(zie 6.2.1.2). Naast het duidelijk onderscheid tussen hengelvaartuigen en sleepnetvaartuigen, wordt op basis
van de on-site interviews en de hieruit afgeleide frequentieverdelingen per vismethode getracht een
onderscheid te maken binnen de visserij-inspanning tussen het zeehengelen met een focus op
zeebaars/kabeljauw enerzijds en andere doelsoorten (zie 7.2.7) anderzijds. Deze opsplitsing is het resultaat van
het feit dat beiden totaal andere doelsoorten beogen, en de opschaling van de vangsten bijgevolg bij voorkeur
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afzonderlijk dient te gebeuren. Let wel, de vaartuiggerelateerde visserij-inspanning dient bepaald te worden op
‘persoonsniveau’ (niet op vaartuigniveau) teneinde een opschaling van de individuele logboekdata mogelijk te
maken. Vervolgens kan de uitgewerkte methode in 7.1.2 toegepast worden om de vangsten van de
zeehengelaars met zeebaars en kabeljauw als doelsoorten te bepalen.

7.2.7

Zeehengelen vanaf een vaartuig (focus op andere doelsoorten dan zeebaars en kabeljauw)

Door het duidelijk onderscheid in doelsoorten wordt het zeehengelen op andere doelsoorten dan zeebaars en
kabeljauw afzonderlijk behandeld t.o.v. de zeehengelactiviteiten die net wel deze twee laatste vissoorten
beogen (zie 7.2.6) en de sleepnetvisserij (zie 7.2.8). Op basis van de on-site interviews en de hieruit afgeleide
frequentieverdelingen per vismethode wordt getracht de visserij-inspanningen van hengelvaartuigen op basis
van de intensiteitsmetingen (zie 6.2.1.2) op te delen in deze met een focus op zeebaars/kabeljauw (zie 7.2.6)
enerzijds en andere doelsoorten anderzijds. Let wel, de vaartuiggerelateerde visserij-inspanning dient bepaald
te worden op ‘persoonsniveau’ (niet op vaartuigniveau) teneinde een opschaling van de individuele
logboekdata mogelijk te maken. Vervolgens kan de uitgewerkte methode in 7.1.2 toegepast worden om de
vangsten van de zeehengelaars met als doelsoorten andere soorten dan kabeljauw of zeebaars te bepalen.

7.2.8

Sleepnetvisserij vanaf een vaartuig

De recreatieve sleepnetvisserij richt zich uitsluitend op de vangst van grijze garnaal (Crangon crangon), en
verschilt als dusdanig grondig van de zeehengelvisserij op het gebied van doelsoorten. Bijgevolg worden beide
types visserij afzonderlijk behandeld. De sleepnetvaartuiggerelateerde visserij-inspanning wordt bekomen door
een desktopanalyse van camerabeelden uit de kustjachthavens (Nieuwpoort, Oostende, Zeebrugge) aangevuld
met manuele intensiteitsmetingen in Blankenberge en inschattingen van tewaterlatingen via de daarvoor
voorziene insteekzones langsheen de kust (zie 6.2.1.2). Let wel, de vaartuiggerelateerde visserij-inspanning
dient bepaald te worden op ‘persoonsniveau’ (niet op vaartuigniveau) teneinde een opschaling van de
individuele logboekdata mogelijk te maken. De logboekdeelnemer vult dus enkel dit gedeelte van de vangst in
dat hem toebehoort, i.e. de finale vangst gedeeld door het aantal opvarenden (zie ook 6.4). Vervolgens kan de
uitgewerkte methode in 7.1.2 toegepast worden om de vangsten van de sleepnetvisserij vanaf vaartuigen te
bepalen.
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Annex
Annex 1: Registratieformulier voor luchtobservaties.
Annex 2: Verloopanalysefiche.
Annex 3: Persoonlijk logboek met als doel de vangsten van elke individuele vistrip bij te houden.
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Luchtobservaties
Datum:
Tijdstip vertrek:
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Tijdstip aankomst:
Windrichting:
Weer:
Hoogtij:

bft
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Verloopanalyse - vliegtrip ID: ………….
Datum: …………/…………/…………
Tijdstip start: ……………..u………………..
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*Type en locatie : (1) H = hengel / K = kruier / PDV = paardevisser + (2) S = strand of golfbreker / D = dam of staketsel => vb. hengel op dam = HD
(1) TOTAAL

HS =
HD =
K=
PDV =

(2) Aantal op Tp

HS =
HD =
K=
PDV =

Verloopfactor (1)/(2)

HS =
HD =
K=
PDV =

enkel v.t. bij vluchten rond laagtij
enkel v.t. bij vluchten rond laagtij

Logboek - identificatienummer (ID): ..........
Datum: ........../........../..........
Vislocatie (aanvinken; meerdere opties mogelijk):
kust
0 tot 3 nautische mijl (nm)
3 tot 6 nm
6 tot 12 nm
voorbij 12 nm
scheepswrak
Schelde-estuarium

Techniek (aanvinken):
HENGELEN met
kunstaas of
levend aas:
boothengelen met focus op zeebaars/kabeljauw andere soorten
hengel vanaf strand of golfbreker
hengel vanaf pier, staketsel of strekdam
ANDERE:
boot met sleepnet
kruien
paardevisser
passieve strandvisserij - type: ................. aantal: ......

Belgisch deel van de Noordzee/grondgebied: ja / nee
Indien buitenland, welk land?: .......................................

Duur visactiviteit (werkelijke visactiviteit, zonder transit i.v.t.): ........u........min

VANGSTEN (enkel invullen wat voor u van toepassing is)
Soort

aantal stuks

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kabeljauw
Morue

houden

cm

teruggooi

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

Zeebaars
Bar

houden

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

teruggooi

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

Soort

aantal stuks

Bot
Flet

houden

Griet
Barbue

houden

teruggooi

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

totaal gewicht (kg)

ondermaats:

bovenmaats:

niet van toepassing

teruggooi

ondermaats:

bovenmaats:

niet van toepassing

houden
Makreel
Maquereau teruggooi

ondermaats:

bovenmaats:

niet van toepassing

ondermaats:

bovenmaats:

niet van toepassing

ondermaats:

bovenmaats:

niet van toepassing

ondermaats:

bovenmaats:

niet van toepassing

ondermaats:

bovenmaats:

niet van toepassing

ondermaats:

bovenmaats:

niet van toepassing

teruggooi

ondermaats:

bovenmaats:

niet van toepassing

houden
Andere
.................. teruggooi

ondermaats:

bovenmaats:

niet van toepassing

houden
Andere
.................. teruggooi

ondermaats:

bovenmaats:

niet van toepassing

Schar
Limande

houden

Schol
Plie

houden

Steenbolk
Tacaud

houden

Tarbot
Turbot

houden

Tong
Sole

houden

Wijting
Merlan

houden

teruggooi
teruggooi
teruggooi
teruggooi
teruggooi

Soort
Garnaal

totaal gewicht (kg)
houden

