
SEA(A)BASS: 
ONDERZOEK 

NAAR 
ZEEBAARS BESCHERMINGSZONES 

OOSTENDE & ZEEBRUGGE

In Oostende en Zeebrugge zijn er beschermingszones om de 
achteruitgang van zeebaars tegen te gaan. Het is verboden 
te vissen in de zone van Zeebrugge en in Oostende geldt 
een terugzetverplichting. Door onze wetenschappers wordt 
op deze plaatsen onderzoek uitgevoerd in samenwerking 
met een specifieke groep vrijwilligers/vissers. Deze groep 
heeft een licentie om in deze zones zeebaars te vangen, ze 
te merken en terug te zetten.

gemaakt van een Petersen disc (een 
geel en een groen schijfje), maar vanaf 
nu wordt een dart tag gebruikt (een 
geel lintje). Een aantal van de vissen 
uit het onderzoek kreeg ook een 
zender in de buikholte (rood). Dit 
staat aangeduid met ‘Reward: 
tag inside’ op het merkteken. De 
informatie die via deze zenders 
verzameld wordt, geeft ons een 
nauwkeuriger beeld van de 
verspreiding van zeebaars. 

Hierdoor komen we meer te 
weten over het gebruik van 
de verschillende habitats door 
zeebaars, zowel in en buiten 
Belgische wateren, in combinatie 
met seizoenale verschillen. 

Wanneer u een zeebaars met een merkteken en/of zender 
vindt, dan zijn er twee mogelijkheden:

1. U heeft een levend exemplaar in handen: 
Graag ontvangen we de lengte, het gewicht en volgnummer van het 
dier, het tijdstip en de plaats van de vangst. Indien mogelijk mag u 
het dier terugzetten in zijn habitat, zonder de zender/het merkteken te 

verwijderen.

2. U heeft een dood exemplaar in handen: 
Ook hier ontvangen we graag de lengte, het gewicht, het volgnummer, 
het tijdstip en de plaats van de vangst. Gelieve ook contact op te 
nemen via zeebaars@ilvo.vlaanderen.be, zodat we de eventuele 

inwendige zender en andere gegevens kunnen recupereren.  

Voor het terugbrengen van de inwendige zender wordt 
een vergoeding van €25 of een T-shirt aangeboden. 

Ook mag het volledige dier binnengebracht 
worden voor verder onderzoek: dit 

wordt eveneens vergoed.
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Sinds 2006 merkt ILVO zeebaarzen met een 
extern merkteken. Hierdoor kan bij terugvangst 
informatie verzameld worden over o.a. de 
groei en verspreiding van de soort. 

Alle zeebaars uit het onderzoek krijgt 
een geel merkteken dat zichtbaar is aan 
de buitenkant van de vis. Er werd gebruik

Samen met socio-economische 
gegevens kunnen we input geven aan 
het beleid over de vangstmogelijkheden 
voor zeebaars en dit voor de verschillende 
gebruikersgroepen.


