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Samenvatting 

De Natura 2000 gebieden in de Belgische Noordzee zijn de drie Vogelrichtlijngebieden (SBZ1, SBZ2 en 

SBZ3) en het Habitatrichtlijngebied “Vlaamse Banken”. Binnen het Natura 2000 gebied Vlaamse 

Banken werden in het Ontwerp Koninklijk Besluit van het Marien Ruimtelijk plan vier zones 

aangeduid waar mogelijk visserijmaatregelen voorgesteld zijn. Om de potentiële gevolgen van 

dergelijke maatregelen op de aanwezige habitats (herstel) en op de visserijsector (verlies van 

visgrond) te kunnen inschatten, is er nood aan een gedetailleerd overzicht van de visserijactiviteit in 

het gebied, de verspreiding van de vloot (per natie, vistuig en soort), en informatie over de 

doelsoorten over de laatste 3 jaar. Deze informatie werd gecompileerd voor Belgische, Nederlandse 

en Britse vaartuigen die actief waren in Belgische wateren in de periode 2010-2012, gebaseerd op 

VMS data en logboekgegevens. Informatie van Franse, Duitse en Deense vaartuigen kon niet 

verkregen worden.  

De resultaten van de analyses op visserij-intensiteit en aanvoer van doelsoorten zijn weergegeven 

per vlagstaat, per métier en per kwartaal voor activiteit binnen het BNZ in het algemeen en voor het 

Natura 2000 gebied Vlaamse Banken en de vier voorgestelde zones in het bijzonder.  

Op het niveau van het BNZ en het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken zijn voor de periode 2010-

2012 de métiers garnaalvisserij en boomkorvisserij (70-99) veruit het belangrijkst, zowel voor de 

Belgische als de Nederlandse vloot. Binnen de garnalenvisserij is de activiteit van de Belgische 

vaartuigen het hoogst (2.5 keer hoger dan de Nederlandse), terwijl voor de boomkorvisserij de 

Nederlandse vloot een veel hogere intensiteit vertoonde (4 keer hoger dan de Belgische). Andere 

voorkomende métiers zijn andere boomkorvisserij (100-119, >120, niet gespecifieerd), 

bordenvisserij, lijnenvisserij (hengel, longline), seinevisserij (incl. flyshoot), staand want, pelagische 

visserij en pottenvisserij. De activiteit van de Engelse vloot binnen het BNZ is vrij beperkt.  

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de gegevens weer over visserij binnen het Natura 

2000 gebied de Vlaamse Banken en de vier vooropgestelde zones voor visserijmaatregelen per 

vlagstaat en per métier (Rood: hoge inspanning; oranje: medium inspanning; geel: lage inspanning; 

wit: niet bevist). Vissoorten worden vermeld als de aanvoerwaarden van minstens één kwadrant 

(3km²) binnen de zone meer dan 10 ton bedroeg in de periode 2010-2012. De asterisk duidt de 

métiers aan waarvoor geen gedetailleerde aanvoeranalyse werd uitgevoerd. De tabel geeft aan dat 

mogelijke conflicten tussen visserijactiviteiten en visserijmaatregelen het meest waarschijnlijk zijn in 

zone 1 voor de Belgische garnaal- en boomkorvisserij, in zone 2 voor de Belgische garnaalvisserij en 

Nederlandse boomkorvisserij en in zones 3 en 4 voor de Nederlandse boomkorvisserij. 

Visserijmaatregelen in deze gebieden kunnen potentieel een invloed hebben op de vangsten van 

garnaal, tong, schol en bot.  

Het zou nuttig zijn om deze gegevens te integreren met socio-economische gegevens en ecologische 

gegevens om de conflictanalyse te vervolledigen. 
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Résumé  

Les sites Natura 2000 dans la partie belge de la mer du Nord sont les trois zones relevant de la 

directive Oiseaux (ZPS1, ZPS2 et ZPS3) et les zones de la directive Habitats "Vlaamse Banken". Au sein 

du site Natura 2000 "Vlaamse Banken", le projet d'arrêté royal fixant le plan d'aménagement des 

espaces marins a désigné quatre zones où des mesures ont été proposées en matière de pêche. Afin 

de pouvoir évaluer les conséquences potentielles de telles mesures sur les habitats présents 

(restauration) et sur le secteur de la pêche (perte de zones de pêche), l’on a besoin d’un aperçu 

détaillé des activités de pêche dans la zone, de la répartition de la flotte (par nation, engin de pêche 

et type) et des informations sur les espèces cibles sur les 3 dernières années. Ces informations ont 

été compilées pour les navires belges, néerlandais et britanniques opérant dans les eaux belges 

pendant la période de 2010 à 2012, sur la base des données VMS et de celles des journaux de bord.  

Des informations n'ont pas pu être obtenues de navires français, allemands et danois.  

Les résultats des analyses de l'intensité des pêches et des arrivages d'espèces cibles sont illustrés par 

État du pavillon, par métier et par trimestre d'activité au sein de la PBMN, en général, et pour le site 

Natura 2000 "Vlaamse Banken" et les quatre zones proposées, en particulier.  

Pour ce qui est de la PBMN et du site Natura 2000 "Vlaamse Banken", les métiers de la pêche 

crevettière et de la pêche au chalut à perche (70-99) sont de loin les plus importants, à la fois pour la 

flotte belge et la flotte néerlandaise. Dans la pêche crevettière, l'activité des bâtiments belges est la 

plus élevée (2,5 x plus élevée) tandis que pour la pêche au chalut à perche, la flotte néerlandaise 

présente une intensité bien supérieure (4 x plus élevée). D'autres métiers présents sont entre autres 

le chalutage à perche (100-119, >120, non précisé), le chalutage à panneaux, la pêche à la ligne (ligne 

à main et ligne longue), la pêche à la senne (y compris le fly-shooting), la pêche aux filets maillants, la 

pêche pélagique et la pêche aux casiers. L'activité de la flotte anglaise dans la PBMN est assez 

limitée.  

Le tableau ci-après résume les données sur la pêche dans le site Natura 2000 "Vlaamse Banken" et 

les quatre zones envisagées pour des mesures en matière de pêche par État de pavillon et par métier 

(en rouge : effort de pêche important; en orange : effort de pêche modéré; en jaune : effort de pêche 

faible; en blanc : pas de pêche). Les espèces de poisson sont mentionnées lorsque les valeurs 

d'arrivages d'au moins un quadrant (3 km²) dans la zone ont été supérieures à 10 tonnes pendant la 

Vlaamse Banken Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

garnaalvisserij binnen 12NM/ garnaal garnaal garnaal

boomkorvisserij (70-99) binnen 3NM / tong, schol,bot tong, schol, bot

boomkorvisserij (70-99)>221kW* voorbij 12NM

boomkorvisserij (70-99)<=221kW* binnen 3NM

boomkorvisserij (100-119)* binnen 12NM

boomkorvisserij (>=120)* binnen 3NM

plankenvisserij* binnen 3NM

Staand want* voorbij 12NM

Flyshoot* 3-12NM

garnaalvisserij binnen 3NM

boomkorvisserij (70-99) voorbij 3NM/ tong, schol, bot, schar, kabeljauw tong, schol, bot tong, schol tong, schol

bordenvisserij*

seinevisserij* voorbij 3NM

andere métiers (geen code)*

UK alle métiers* voorbij 3NM

BE

NL
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période 2010-2012. L'astérisque indique les métiers pour lesquels aucune analyse détaillée des 

arrivages n'a été effectuée. Le tableau indique que des conflits éventuels entre des activités de pêche 

et des mesures pour la pêche sont les plus probables dans la zone 1 pour la pêche crevettière et la 

pêche au chalut à perche belges, dans la zone 2 pour la pêche crevettière belge et la pêche au chalut 

à perche néerlandaise et dans les zones 3 et 4 pour la pêche au chalut à perche néerlandaise. Les 

mesures pour la pêche dans ces zones peuvent avoir une incidence potentielle sur les captures de 

crevettes, de soles, de plies et de flets.  

Il serait utile d'intégrer à ces données des informations socio-économiques et écologiques pour 

compléter l'analyse de conflit. 

 

Summary 

Natura 2000 areas in the Belgian part of the North Sea (BNS) are the three Birds Directive areas 

(SAC1, SAC2 and SAC3) and the Habitats Directive area 'Vlaamse Banken'. Within the Natura 2000 

area 'Vlaamse Banken', four zones have been pointed out in the draft royal decree of marine spatial 

plan, in which fisheries measures are suggested. To assess the possible consequences of such 

measures on existing habitats (restoration) and on the fisheries sector (loss of fishing grounds), a 

detailed overview of fishing activities in the area is required, including fleet dispersion (per state, 

fishing gear and species), as well as information about the target species over the past 3 years. This 

information has been compiled for the Belgian, Dutch and British ships that were operating in Belgian 

waters in the period 2010-2012, on the basis of VMS and logbook data.  Information from French, 

German and Danish ships could not be obtained.  

Results of the analysis of fishing intensity and landings of target species are given per flag state, per 

fishing technique and per trimester for the activities in the BNS in general, and for the Natura 2000 

area 'Vlaamse Banken' and the four suggested zones in particular. 

In the BNS and in the Natura 2000 area 'Vlaamse Banken', shrimp fishing and beam trawling (70-99) 

are by far the most important metiers over the period 2010-2012, for both the Belgian and Dutch 

fleet. For shrimp fishing, activities of Belgian ships are most important (2.5 times higher), whereas for 

beam trawling, activities of the Dutch fleet are much more intense (4 times higher).  Other appearing 

metiers are other beam trawling (100-119, >120, unspecified), otter trawling, troll lining (hook, long 

line), seine fishing (incl. fly shooting), standing rigging, pelagic fishing and cage fishing. Activities of 

the British fleet in the BNS are quite limited. 

Vlaamse Banken Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

pêche crevettière < 12NM/ crevettes crevettes crevettes

pêche au chalut à perche  (70-99) < 3NM /soles, plies, flets soles,plies, flets

pêche au chalut à perche  (70-99)>221kW* > 12NM

pêche au chalut à perche  (70-99)<=221kW* < 3NM

pêche au chalut à perche  (100-119)* < 12NM

pêche au chalut à perche (>=120)* < 3NM

chalutage à panneaux* < 3NM

pêche aux filets maillants* > 12NM

pêche à la senne * 3-12NM

pêche crevettière < 3NM

pêche au chalut à perche (70-99) > 3NM/soles, plies, flets, limandes,morus soles,plies, flets soles,plies soles,plies

chalutage à panneaux*

pêche à la senne* > 3NM

autre métiers (sans code)*

UK tout métiers* > 3NM

BE

NL
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The table hereunder provides a summary of the fishing data within the Natura 2000 area 'Vlaamse 

Banken' and in the four zones suggested for fisheries measures per flag state and per metier (red = 

big fishing effort, orange = medium fishing effort, yellow = small fishing effort, white: no fishing). Fish 

species are mentioned when their landing values of at least one quadrant (3 square km) within the 

zone have exceeded 10 tons over the period 2010-2012. An asterisk shows the metiers for which no 

detailed analysis of the landings has been carried out. The table indicates that possible conflicts 

between fishing activities and fisheries measures are most probable in zone 1 for Belgian shrimp 

fishing and beam trawling, in zone 2 for Belgian shrimp fishing and Dutch beam trawling, and in 

zones 3 and 4 for Dutch beam trawling. Fisheries measures in those areas may have an impact on the 

catches of shrimp, sole, plaice and fluke.  

It might be useful to link this information with social and economic data and with ecological data to 

complete the conflict analysis. 

 

  

Vlaamse Banken Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 
Shrimp fishing within 12NM/ shrimp shrimp shrimp 
Beam trawling (70-99) within 3NM / sole, plaice, fluke sole, plaice, fluke 
Beam trawling (70-99)>221kW* beyond 12NM 
Beam trawling (70-99)<=221kW* within 3NM 
Beam trawling (100-119)* within 12NM 
Beam trawling (>=120)* within 3NM 
Otter trawling* within 3NM 
Standing rigging* beyond 12NM 
Fly shooting* 3-12NM 
Shrimp fishing within 3NM 
Beam trawling (70-99) beyond 3NM/ sole, plaice, fluke, dab, cod sole, plaice, fluke sole, plaice sole, plaice 
Otter trawling* 
Seine fishing* beyond 3NM 
Other metiers (no code)* 

UK All metiers* beyond 3NM 

BE 

NL 
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1 Inleiding 

1.1 Doel 

De Natura 2000 gebieden in de Belgische Noordzee zijn de drie Vogelrichtlijngebieden (SBZ1, SBZ2 en 

SBZ3) en de twee Habitatrichtlijngebieden (“Trapegeer-Stroombank” en “Vlakte van de Raan”), welke 

aangewezen werden door het Koninklijk Besluit van 14 oktober 2005. De aanwijzing als 

Habitatrichtlijngebied van de Vlakte van de Raan werd vernietigd door de Raad van State (arrest 

179.254 van 1 februari 2008). In 2009 werd er een studie uitgevoerd om de Natura 2000 gebieden in 

de Belgische Noordzee uit te breiden, conform de Europese richtlijnen. Uit deze wetenschappelijke 

analyse werd het Habitatrichtlijngebied “Vlaamse Banken” voorgesteld (Degraer et al., 2009). Het 

gebied “Trapegeer-Stroombank” werd geïntegreerd in het Habitatrichtlijngebied “Vlaamse Banken” 

(KB van 16 oktober 2012). In uitvoering van de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) en de Vogelrichtlijn 

(79/409/EEG) moeten de lidstaten de nodige maatregelen nemen om de soorten en habitats, 

waarvoor de beschermde gebieden zijn aangeduid, in een gunstige staat van instandhouding te 

behouden en zo nodig te herstellen. Een wetenschappelijke invulling van deze 

instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) is opgemaakt in Degraer et al. (2010), en door de federale 

overheid bevoegd voor het mariene milieu moeten nog de IHD’s voor de Natura 2000 gebieden 

vastgesteld worden in 2014. Daarnaast werden in de uitvoering van de Kaderrichtlijn Mariene 

Strategie voor een aantal indicatoren de Goede Milieutoestand en de daaraan gekoppelde  

milieudoelen gedefinieerd (Belgische Staat, 2012). Om deze doelstellingen te behalen zijn er 

gebiedsgerichte maatregelen opgenomen in het ontwerp van het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) van 

het Belgisch deel van de Noordzee en worden onderdeel van het ontwerp KB van het Marien 

Ruimtelijk Plan (MRP)  voor het Belgische deel van de Noordzee.  

De voorgestelde gebiedsgerichte maatregelen vinden zowel in het territoriale gebied (<12 NM) als in 

de EEZ (>12 NM) plaats.  Omdat in beide delen ook buitenlandse vissers actief zijn, moeten de 

voorgestelde maatregelen, conform het Europese Gemeenschappelijke Visserijbeleid (GVB) door de 

Europese instellingen aanvaard worden. 

De aanvraag van visserijmaatregelen bij de Europese instellingen moet vergezeld worden van 

informatie over de activiteit van de vloot in het gebied, de verspreiding van de vloot (per natie, 

vistuig en soort), en informatie over de doelsoorten over de laatste 3 jaar (Anoniem, 2012). Dit dient 

dan geïntegreerd te worden met de ecologie (instandhoudingsdoelstellingen) en de socio-

economische waarde van het gebied om tot een conflictanalyse te komen (Anoniem, 2012). 

Deze studie, uitgevoerd door het Instituut voor Landbouw en Visserij onderzoek (ILVO) reikt al een 

groot deel van de gevraagde informatie aan met betrekking tot de visserij-activiteit in de Belgische 

wateren. In dit rapport wordt een doorzoekbaar overzicht gegeven (via kaarten, samenvattende 

tabel) over actieve vloten en métiers, en over welke doelsoorten gevangen worden in de Belgische 

wateren, met focus op het Natura 2000 gebied ‘Vlaamse banken’ en de 4 aangeduide zones waar 

visserijmaatregelen voorgesteld worden. 
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Studiegebied 

Het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ) heeft een totale oppervlakte van 3.454 km². Ondanks de 

relatief kleine oppervlakte van het BNZ wordt dit gebied heel intensief gebruikt. Tal van menselijke 

activiteiten zoals o.a. scheepsvaart, hernieuwbare energie, baggerwerken, zandextractie en 

visserijactiviteiten vinden er plaats. Daarnaast wordt het gebied ook gekenmerkt door een uniek 

zandbankensysteem en bevat het ook een aantal waardevolle habitats zoals grindbanken en biogene 

riffen gevormd door kokerwormen (Lanice conchilega) (Van Hoey et al., 2004, Rabaut et al., 2007).  

Deze types, habitat type 1110 (zandbanken) en 1170 (grindbanken en biogene riffen), werden ter 

bescherming door België aangeduid onder de Habitat Directive. 

 

Figuur 1 Overzicht van de afgebakende zones waar diverse activiteiten kunnen plaatsgrijpen in het Belgisch deel van de 
Noordzee (visserij is mits bepaalde voorwaarden toegelaten over het gehele gebied, behalve in de reeds bebouwde 
windmolenconcessies en in de munitiezone van de Paardenmarkt). 
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De territoriale zee loopt tot twaalf zeemijl (NM) vanaf de kust en de afbakeningen met de 

buurlanden zijn door onderling verdrag vastgelegd en in de Belgische wetgeving opgenomen. Buiten 

het territoriaal gebied en eraan grenzend werd een Exclusieve Economische zone (EEZ) vastgelegd 

die eveneens samenvalt met de grenzen van het Belgisch Continentaal Plat (BCP) of het zogenaamde 

BNZ. 

In 1978 werd een visserijzone afgebakend, waarvan de grenzen zijn aangepast door de EEZ-wet 

(1999) zodat deze zone ook samenvalt met de grenzen van het BNZ. Buiten de twaalfmijlszone geldt 

het principe van de vrije toegang voor EU vaartuigen. Binnen de twaalfmijlszone is visserij exclusief 

gereserveerd voor de Belgische vissers en onder bepaalde voorwaarden ook toegankelijk voor de 

Franse en Nederlandse vissers. Naast de toegangsregels, dienen de vaartuigen die vissen in de 

kustwateren ook te voldoen aan een aantal technische specificaties aangaande maximaal 

motorvermogen, vistuig en minimaal te respecteren maaswijdte. Binnen de 3 NM worden enkel 

schepen toegelaten met minder dan 70 GT (Maes et al., 2005). 

In 2012 (KB 6/10/12) werd het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken afgebakend en in het Ontwerp 

van het Marien Ruimtelijk plan werden 4 zones aangeduid waar mogelijk maatregelen zullen 

getroffen worden. In dit ontwerp worden de maatregelen als volgt beschreven (Figuur 2): 

 In zone1 geldt dat de bestaande kustvisserij alle visserij-activiteiten kan voortzetten op 

voorwaarde dat er rolsloffen worden toegepast op het vistuig. Voor de garnaalvisserij is de 

zeeflap verplicht. Nieuwe vaartuigen mogen het gebied bevissen met niet-bodemberoerende 

technieken. Bestaande vaartuigen kunnen hun vaartuig vervangen. 

 In zone 2 geldt dat enkel niet-bodemberoerende visserijtechnieken en het uittesten van 
alternatieve bodemberoerende vijsserijtechnieken toegelaten zijn. Er is een 
overgangsperiode van drie jaar ingesteld waar bestaande visserijtechnieken in de zone nog 
zijn toegelaten.  

 In zone 3 heerst een verbod voor elke vorm van bodemberoerende visserij; niet-

bodemberoerende visserij is er wel toegelaten. 

 In zone 4 geldt dat enkel niet-bodemberoerende visserijtechnieken en het uittesten van 
alternatieve bodemberoerende visserijtechnieken toegelaten zijn.  

 

Een andere denkpiste betreft de uitbreiding van de 3NM zone naar 4,5NM (zoals aangeduid in Figuur 

2). Deze mogelijkheid werd echter nog niet geconcretiseerd, en werd dus niet opgenomen in de 

analyses. 
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Figuur 2  Kaart van het BNZ met de aanduiding van de zone voor hernieuwbare energie, 3, 4.5 & 12 NM en Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken (inclusief de voorgestelde zones 1-4) 

 

2 Methodologie 

2.1 Gebruikte data 

Voor deze analyse werd gebruik gemaakt van zowel VMS als logboekgegevens van vaartuigen actief 

in het BNZ in de periode 2010-2012. VMS en logboekgegevens konden geanalyseerd worden voor de 

Belgische en Nederlandse vloot, terwijl voor de Engelse vloot dit enkel de VMS gegevens waren. Voor 

de Franse, Deense en Duitse vloot hebben we nog geen VMS of logboekgegevens verkregen. 
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2.1.1 VMS (vessel monitoring system- sattellietvolgsysteem) - gegevens 
Volgens het besluit van de Vlaamse Regering (B.S. 09/12/12) houdende de installatie van de 

satellietvolgapparatuur en het elektronische registratie – en meldsysteem op vissersvaartuigen 

moeten alle Belgische vissersvaartuigen met een lengte over alles van 12 m of meer uitgerust zijn 

met werkende satellietapparatuur voor de monitoring, controle en de bewaking van de 

visserijactiviteiten. Volgens de bepalingen in EU-verordening 2244/2003 geeft dit systeem ongeveer 

eens in de twee uur (om het uur bij visserij in de Noorse zone) de identificatie van het vaartuig, tijd 

en positie alsook de actuele snelheid en de koers weer aan een centrale computer waar deze 

informatie wordt geregistreerd. Ook voor buitenlandse schepen is deze informatie bekend bij de 

Dienst Zeevisserij wanneer zij zich in het Belgische deel van de Noordzee bevinden. 

2.1.2 E.R.S (Electronic reporting system- elektronisch logboek) 
Alle Belgische vissersvaartuigen > 12m dienen uitgerust te zijn met een altijd werkend elektronisch 

registratie- en meldsysteem. De systemen moeten compatibel zijn met het ERS-datacentrum dat 

door het Belgisch visserijcontrolecentrum wordt gebruikt. Tot 1 juni 2010 werden deze gegevens 

genoteerd op het papieren logboek/vangstopgaveformulier (www.lv.vlaanderen.be). 

Naast de identificatie van het schip (code en technische karakteristieken) en informatie over het 

gebruikte vistuig en maaswijdte bevat het logboek ook gegevens over tijdstip van vertrek/aankomst, 

landing en aanvoer, zonewijzigingen en visserij-inspanning. 

2.2 Opwerking gegevens 

Voor de verwerking van de gegevens en het visualiseren op kaarten werd gebruik gemaakt van het 

softwareprogramma R, een open source programma waarin zowel statistische analyses als grafische 

toepassingen mogelijk zijn. Hierbij werd gebruik gemaakt van het VMStools R pakket 

(http://code.google.com/p/vmstools, Hintzen et al, 2012) dat ontwikkeld werd in het EU project 

“Development of tools for logbook and VMS data analysis (MARE/2008/10 lot 2)‟. 

2.2.1 VMS 
Sinds april 2013 werden meerdere stappen ondernomen om de VMS -en logboekgegevens te 

bekomen van de verschillende buurlanden. Ondanks herhaaldelijke pogingen werden de Engelse en 

Nederlandse gegevens pas half november vrijgegeven en hebben we tot nu toe de Franse gegevens 

nog steeds niet ontvangen.  We willen hierbij nogmaals benadrukken dat àlle buitenlandse gegevens 

nodig zijn om een volledige analyse te maken. 

De VMS gegevens van de Belgische vaartuigen werden voor deze studie ter beschikking gesteld aan 

het ILVO door de dienst Zeevisserij (Departement Landbouw en Visserij; Afdeling landbouw- en 

visserijbeleid). De Nederlandse gegevens en kaarten werden op basis van een ILVO script 

gegenereerd door IMARES. De Britse gegevens werden ter beschikking gesteld door de “Marine 

Management Organisation” MMO. Deze VMS gegevens werden gebruikt om de ruimtelijke 

verspreiding van de verschillende visserijactiviteiten in kaart te brengen.   

Vooraleer VMS gegevens effectief gebruikt kunnen worden, moeten de data gescreend worden op 

een aantal fouten.  Hierbij controleren we of de locaties van de VMS pings effectief op aarde liggen 

(breedtegraad =<90°, lengtegraad =<180°), of er geen onmogelijke koers gevaren wordt (richting <0° 
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of >360°), of er duplicate gegevens zijn, of er punten op land of in de haven liggen, of er onmogelijke 

snelheden zijn (snelheid <0 of >20 knopen), en of er VMS pings zijn met een tijdsinterval van minder 

dan 5 minuten tijd (pseudoreplicaten). Voor alle VMS pings van 2006-2012 van Belgische vaartuigen 

(alle gebieden), resulteerde dit in een reductie van data van ongeveer 30%. Van de weerhouden data 

werd een selectie gemaakt van de pings die zich in Belgische wateren bevinden (Figuur 3). 

 

Figuur 3 Selectie van VMS punten in het Belgisch deel van de Noordzee voor de Belgische vloot in 2010-2012. 

 

2.2.2 Logboekdata 
Hierbij zijn onder meer de volgende gegevens beschikbaar: 

 Informatie van het schip: vaartuig identiteit, lengte, kW, tonnage 

 Vistuig, maaswijdte, métiercode (métiers volgens DCF; EC, 20081) 

 Datum en tijd van vertrek en aankomst 

 aanvoer (kg, aanvoer per dag, per soort) en aanvoer identiteit 

 visserijinspanning (aantal visuren) 

Ook deze databank moet gescreend worden op mogelijke fouten en onder meer uitbijters, identieke 

tripcodes, onmogelijke tijdscodes, overlappende trips van eenzelfde vaartuig, aankomst vóór vertrek, 

worden uit de databank verwijderd. 

2.2.3 Koppeling VMS- & logboekdata 
De koppeling van de logboek en VMS data gebeurt op basis van vaartuig ID, de vertrek- en 

aankomstdatum en tijd van de zeereis. De verschillende VMS punten worden hierdoor toegewezen 

                                                           
1
 Een métier is een groepering van visserijactiviteiten met eenzelfde groep doelsoorten, gebruik makend van 

een zelfde vistuig en gedurende een bepaalde periode van het jaar en/of binnen een specifiek gebied. 
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aan een bepaalde zeereis. Deze gecombineerde dataset maakt het mogelijk om enerzijds een 

onderscheid te maken tussen de verschillende métiers en anderzijds om gedetailleerde effort 

kaarten te maken per métier evenals gedetailleerde kaarten van aanvoer per soort. Kaarten worden 

gemaakt op basis van een raster van 3 op 3 km. 

Aan de hand van de vaarsnelheid kunnen de verschillende activiteiten (vissen, verplaatsen en 

stilliggen) worden onderscheiden. Dit onderscheid is niet volledig te maken, maar de mogelijke fout 

is klein ten opzichte van het totaal aantal registraties (Oostenbrugge et al., 2010). In de analyses 

werden enkel de ‘actieve’ VMS-pings in rekening gebracht (= VMS-pings waar er vanuit gegaan wordt 

dat men aan het vissen is). 

 

 

Figuur 4  Grafiek met snelheid (knopen) tov de frequentie van de boomkorvistuigen in 2010-2012 (maaswijdte 70-99). De 
visserijactiviteit wordt hier vastgelegd tussen de 1.8 en 7.1 knopen 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gebruikte snelheden per métier waar de VMS-

pings aan de visserijactiviteit werd gekoppeld voor de vissersvloot waarvoor VMS gegevens 

beschikbaar waren. Dezelfde procedure werd toegepast op de Nederlandse en Britse gegevens. 

Tabel 1  overzicht van de gebruikte snelheden per métier voor de Belgische vissersvloot 

    
MINIMUM 
(knopen) 

MAXIMUM 
(knopen) 

TBB_DEF_70-99_0_0 demersale boomkorvisserij 70-99 1.8 7.1 

OTB plankennet 1.5 5.5 

TBB_CRU_16-31_0_0 garnaalboomkor 1.5 5.5 

TBB_DEF_120_0_0 demersale boomkorvisserij 120 2 7 
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NO_MET geen métier 0 7 

DRB_MOL_0_0_0 schelpenvisserij 0 5 

SSC_DEF flyshootvisserij 0 5 

GNS_GTR 
staandwant (kieuw- en 
warrelnetten) 0 5 

TBB_DEF_100-
119_0_0 

demersale boomkorvisserij 100-
119 2 7 

LHP_DEF_0_0_0 handlijnvisserij 0 1 

 

2.2.4 Aanlandingsgegevens 
Voor de garnaalboomkor enerzijds en de boomkor 70-99 anderzijds werden ook aanlandingskaarten 

gegenereerd. Hierbij is de intensiteit en verspreiding van de aanvoer weergegeven voor een aantal 

doelsoorten (rog, schol, tong, griet, tarbot, tongschar, kabeljauw, grijze garnaal, schar en bot). De 

koppeling van de VMS punten aan de logboekdata maakt het mogelijk om de aanvoer per zeereis en 

per visdag toe te wijzen aan bepaalde VMS punten. Als we aannemen dat de aanvoer tijdens de 

volledige dag overal gelijk waren, kunnen we deze aanvoer gelijk verdelen over de VMS punten 

waarbij we visserij activiteit verwachten (op basis van snelheid) (zie eerder). Hierdoor kunnen we op 

een veel fijnere schaal de ruimtelijke patronen in de aanvoer onderzoeken. Bij analyse van deze 

verspreidingskaarten van de aanvoer moeten we echter onthouden dat dit de berekende aanvoer is 

en door de aangenomen assumpties een zekere fout bevat. Verder moet bij deze kaarten opgemerkt 

worden dat de logboekgegevens gebruikt werden in plaats van de besommingsgegevens. Deze 

laatste zijn gewogen in de veiling en worden voor de volledige periode tussen vertrek en aankomst 

samengeteld. De vangsten worden dagelijks op zee door de visser zelf gewogen en ingeschreven in 

het logboek. Dit maakt het mogelijk om de aangelande aanvoer per dag te bekijken en deze aan een 

bepaalde zeereis toe te wijzen. Er is wel een mogelijke afwijking door het wegen op zee (vb. door de 

deining). Het verschil tussen logboekgegevens en de besomming mag maximaal 10% bedragen. 

Om de kwaliteit van de verdeling van de aanvoer over de VMS-punten na te gaan, werd voor een 

aantal soorten de vergelijking gemaakt tussen de ruwe gegevens in de logboeken (per ICES kwadrant) 

en de berekende aanvoer per VMS punt. Hierbij werden eerst de aanvoer (vermeld in het logboek) 

verdeeld over de verschillende VMS-punten zoals hierboven beschreven. Vervolgens werd een 

selectie gemaakt van de VMS-punten gelegen in ICES kwadranten 31F2 en 31F3 (Figuur 5) en werd 

nagegaan hoeveel aanvoer aan de VMS punten in deze kwadranten is  toegewezen. De som van deze 

toegewezen aanvoer werd dan vergeleken met de totale aanvoer die in het logboek vermeld werden 

voor deze ICES kwadranten. Voor garnaal bleek dat 98.5 % van de aanvoer toegewezen werd aan 

VMS punten, voor tong en schol was dit respectievelijk 96.3 % en 87.7 %. 
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Figuur 5  Kaart van het BNZ met aanduiding van de ICES kwadranten (Lescrauwaet A-K et al., 2013)   

 

2.3 Bespreking van de resultaten 

Op alle kaarten (ook in de bijlage) werden de grenzen van het BNZ aangeduid alsook de 3 NM en 12 

NM grens. Ook het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken en de 4 voorgestelde zones werden telkens 

aangeduid. 

Per métier werd een tabel opgesteld met het gemiddeld aantal schepen (periode 2010-2012) in de 

Belgische vloot, het BNZ, de 3mijlszone, de Vlaamse Banken en de 4 voorgestelde zones.  

Er werd ook telkens een tabel opgesteld waarbij de gegevens zowel gecumuleerd over de periode 

2010-2012 als afzonderlijk per seizoen besproken worden. 

 Q1: januari-maart 

 Q2: april-juni 

 Q3: juli-september 

 Q4: oktober-december 

In elke tabel werd het algemeen voorkomen van een bepaald métier in het BNZ aangeduid alsook de 

regio’s met de hoogste frequenties. Opvallende plaatsen zoals bepaalde zandbanken werden ook 

vermeld (Figuur 2).  

De bekomen percentages per métier (algemeen en per kwartaal werd telkens tussen haakjes 

vermeld) werden als volgt berekend: 

- BNZ: het percentage VMS-pings afkomstig van het métier in het BNZ t.o.v. het métier in de 
totale Belgische vloot.  

- Natura 2000 Vlaamse banken: het percentage VMS-pings afkomstig van het métier in het 
Natura 2000 gebied Vlaamse Banken t.o.v. het aantal pings in het BNZ.  

- Zone 1, 2, 3 en 4: het percentage VMS-pings afkomstig van het métier in zone 1 t.e.m. 4 t.o.v. 
het aantal VMS-pings in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 
 

In de eerste kolom werd telkens een verwijzing gemaakt naar de respectievelijke kaarten die in 
annex zijn toegevoegd (A_...). De aanlandingsgegevens per soort werden op een analoge manier 
besproken. 
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Op de kaart in Figuur 2 werden de belangrijkste zones vermeld die aan bod komen bij de bespreking 

van de gegevens. 

 

3 Oplijsting van de visserijvloot 

3.1 Belgische vissersvloot 

3.1.1 Algemene bespreking 

De Belgische vissersvloot is zowel actief in eigen zeewateren als in de EU-wateren. De vloot is vrij 

beperkt (gemiddeld 86 schepen in de periode 2010-2012) en is voornamelijk actief in niet-Belgische 

wateren. Ter illustratie: slechts 9.4% van het totaal aantal ‘actieve’ VMS-signalen van de Belgische 

vissersvloot (2010-2012) was afkomstig uit het BNZ.   

Tabel 2 Overzicht van het aantal vaartuigen, tonnage (GT) en vermogen (kW) in de periode 2010-2012 (Belgische 
Zeevisserij, 2012) 

31 december vh 

jaar 

aantal 

vaartuigen GT totaal kW totaal 

Gemiddeld 

GT/vaartuig 

Gemiddeld 

kW/vaartuig 

2010 89 15.812 51.198 178 575 

2011 86 15.326 49.135 178 571 

2012 83 15.053 47.554 181 573 

 

In Figuur 6 Technische karakteristieken van de Belgische vloot (2012) wordt een overzicht gegeven 

van de technische karakteristieken van de Belgische vloot in 2012. Uit deze grafieken blijkt dat de 

meeste vaartuigen een vermogen hebben tussen de 200 en 221 kW en tussen de 1100 en 1200 kW.  

Het grootste aantal vaartuigen had een lengte tussen de 22 en 24 meter; een tweede groep had een 

lengte tussen de 36 en 38 meter. De meeste vaartuigen hadden een bruto tonnenmaat tussen de 0 

en 70 GT in 2012. 
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Figuur 6 Technische karakteristieken van de Belgische vloot (2012) 
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Het overgrote deel van de Belgische visserij-inspanning wordt gepresteerd door de boomkorvisserij 

(Figuur 7).  Van de vaartuigen die met de boomkor vissen, zijn er enkele die seizoenaal overschakelen 

naar bordenvisserij. Gezien de Belgische vloot vrij beperkt is, werd ervoor gekozen om een aantal 

métiers samen te voegen voor de analyse (Tabel 3). Voor de boomkorvisserij met waaswijdtes groter 

dan 99mm moet vermeld worden dat dit gaat over kabeljauwvisserij in de winter.  

Belangrijke opmerking bij het lezen van dit rapport: 

Bij de bespreking van de Belgische vloot willen we opmerken dat we gebruik hebben gemaakt van de 

gegevens die ons ter beschikking werden gesteld door de Dienst Zeevisserij. Uit analyse bleek dat een 

vrij groot aantal VMS-pings (6,1% voor de Belgische visserij) niet kon toegewezen worden aan een 

bepaald métier. Anderzijds is ook gebleken dat een aantal métiers, waaronder de schelpenvisserij, 

voorkwamen op het BNZ waarbij we op basis van onze kennis van de Belgische vissersvloot een 

aantal vraagtekens plaatsen (Van Craeynest N., Polet H.; pers. obs.).  De data van de schelpenvisserij 

werden niet weergegeven; de rest van de gegevens werden weergegeven zoals ze uit de analyse naar 

voren zijn gekomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de fouten als gevolg van het ontbreken van 

(of foutief ingegeven) gegevens. 

 

Tabel 3 Overzicht van de Belgische métiers met omschrijving en codes 

Métier Omschrijving Métier codes 

Garnaalboomkor 
Boomkor gericht op schaaldieren (net met 

maaswijdte tussen 16 en 31 mm) TBB TBB_CRU_16-31_0_0 

Boomkor demersale vis 

(70-99) oa tong 

Boomkor gericht op demersale vis (net met 

maaswijdte tussen 70 en 99 mm)  TBB_DEF_70-99_0_0 

Boomkor demersale vis 

(100-119) 

Boomkor gericht op demersale vis (net 

maaswijdte tussen 100 en 119 mm)  

TBB_DEF_100-

119_0_0 

Boomkor demersale vis 

(120) 

Boomkor gericht op demersale vis (net 

maaswijdte 120 mm)  TBB_DEF_120_0_0 

 
 Geen logboekgegevens NO_MET NO_MET 

Bordenvisserij 

Bordenvisserij gericht op schaaldieren 

(Crustacea) (net maaswijdte tussen 16 en 31 

mm) 

OTB 

OTB_CRU_16-31_0_0 

Bordenvisserij gericht op demersale vis (net 

maaswijdte tussen 100 en 119 mm) 

OTB_DEF_100-

119_0_0 

Bordenvisserij gericht op demersale vis (net 

maaswijdte groter of gelijk aan 120 mm) 

OTB_DEF_>= 

120_0_0 

Bordenvisserij gericht op demersale vis (net 
OTB_DEF_70-99_0_0 
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maaswijdte tussen 70 en 99 mm) 

Bordenvisserij (mixed schaaldieren (crustacea) & 

demersale vis (net maaswijdte tussen 70 en 99 

mm) 

OTB_MCD_70-

99_0_0 

Staand want (kieuw- & 

warrelnet) 

kieuwnet gericht op demersale vis (net 

maaswijdte tussen 110 en 156 mm) 

GNS_GTR 

GNS_DEF_110-

156_0_0 

kieuwnet gericht op demersale vis (net 

maaswijdte tussen 90 en 99 mm) GNS_DEF_90-99_0_0 

warrelnet gericht op demersale vis (net 

maaswijdte tussen 90 en 99 mm) GTR_DEF_90-99_0_0 

Warrelnet gericht op demersale vis (net 

maaswijdte niet gespecifieerd) GTR_DEF_0_0_0 

Flyshooting 

  

  

Flyshootvisserij gericht op demersale vis (net 

maaswijdte groter of gelijk aan 120 mm) 

SSC_DEF 

  

  

SSC_DEF_>=120_0_0 

Flyshootvisserij gericht op demersale vis (net 

maaswijdte  tussen 100 en 119 mm) 

SSC_DEF_100-

119_0_0 

Flyshootvisserij gericht op demersale vis (net 

maaswijdte tussen 70 en 99 mm) SSC_DEF_70-99_0_0 

Handlijnvisserij hengel en handlijnvisserij LHP LHP_DEF_0_0_0 
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Figuur 7 Verdeling van de verschillende Belgische métiers op basis van het aantal 'actieve' VMS-pings (2010-2012) in de 
Belgische vloot, het BNZ en het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

In de bovenstaande figuur (Figuur 7) is telkens de verdeling te zien van de verschillende métiers in 

respectievelijk de totale Belgische vloot, het Belgisch deel van de Noordzee en het Natura 2000-

gebied op basis van de VMS-gegevens uit de periode 2010-2012. Het belangrijkste deel (68 %) van de 

Vlaamse vloot bestaat uit demersale boomkorvisserij met maaswijdte 70-99 mm. Plankenvisserij en 

garnaalboomkor hadden respectievelijk een aandeel van 11 en 9 %. In het BNZ liggen de 

verhoudingen iets anders. Hier waren de garnaalvissers (55 %) en de demersale boomkor70-99 (33 

%) verantwoordelijk voor het overgrote aandeel VMS-pings in het BNZ. In het Natura 2000 gebied 

‘Vlaamse Banken’ waren opnieuw dezelfde twee métiers de belangrijkste (Tabel 4). Ongeveer 6% van 

alle VMS-pings in het BNZ konden niet worden toegewezen aan een bepaald métier (Tabel 4: 

No_MET). De belangrijkste oorzaak hiervan is het ontbreken van logboekgegevens. 

Tabel 4 Procentuele verdeling van de Belgische vloot in het algemeen, in het BNZ en in het gebied Vlaamse Banken op 
basis van het aantal actieve VMS-pings (2010-2012) 

 

Verdeling Belgische vloot 

Métier Algemeen BNZ Vlaamse Banken 

TBB_DEF_70-99_0_0 69 33% 43% 

OTB 11% 4% 5% 

TBB_CRU_16-31_0_0 9% 55% 45% 

TBB_DEF_120_0_0 6% 0.1% 0.1% 

BNZ 
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NO_MET 3% 6% 6% 

SSC_DEF 1% 0.4% 0.2% 

GNS_GTR 0.6% 2% 0.4% 

TBB_DEF_100-119_0_0 0.1% 0.3% 0.3% 

LHP_DEF_0_0_0 0.0003% 0.003% 0.0% 

 

3.1.2 Klein, groot en kustvlootsegment 
Het klein vlootsegment (KVS) bestaat voornamelijk uit kustvissers en eurokotters. Kustvissers zijn 

vaartuigen met een vermogen van maximum 221kW die meestal minder dan 24 uur aaneensluitend 

op zee zijn. Ze kunnen vissen binnen de twaalfmijlszone. Eurokotters zijn polyvalente 

boomkorvaartuigen die gebouwd werden sinds 1981 met maximaal 221 kW geregistreerd vermogen 

en een tonnenmaat van meer dan 70 GT. Ze kunnen eveneens vissen binnen de twaalfmijlszone. 

Het groot vlootsegment (GVS) bestaat grotendeels uit grote boomkorkotter met een motorvermogen 

tussen de 662 en 1.200 kW en is gespecialiseerd in de vangst van platvissen (vnl. tong en schol). Het 

is de belangrijkste groep vaartuigen in de Vlaamse vloot met het grootste deel van de besomming. 

Sinds 2005 (Besluit Vlaamse Regering van 16 december 2005) is naast het groot en klein 

vlootsegment bijkomend een kustvlootsegment ingesteld met het oog op het behoud van de 

visserijactiviteit in de kuststreek en een versterking van het toerisme gelinkt aan de visserij. De 

toetreding tot het kustvlootsegment is op vrijwillige basis en stelt het vaartuig vrij van de meeste 

quotabeperkingen. Belangrijkste voorwaarde is dat gedurende een bepaalde periode het 

motorvermogen van het vaartuig niet mag worden samengevoegd. Bijkomende voorwaarden zijn 

een beperkt motorvermogen (< 221kW), beperkte bruto tonnenmaat (max. 70 GT) en uitsluitend 

zeereizen van hoogstens 48hr met vertrek en aankomst in een Belgische haven. 

Tabel 5 Criteria ter onderscheid van de vlootsegmenten 

 

Bij de analyse van de data werd bij métier TBB_DEF_70-99_0 (boomkorvisserij op demersale vis met 

maaswijdte tussen 70 en 99 mm) een onderscheid gemaakt tussen het klein en groot vlootsegment. 

Deze worden afzonderlijk besproken in de resultaten. 

3.2 Nederlandse vissersvloot 

3.2.1 Algemene bespreking 
In 2008 bestond de Nederlandse vissersvloot uit 831 schepen (Anoniem, 2009). Daarvan waren 442 

schepen actief in de 3 belangrijkste segmenten in de Nederlandse vissersvloot: (1) de kottervisserij 

die vooral gericht is op de visserij op platvis in de Noordzee (345 schepen in 2007), (2) de pelagische 

visserij die zich voornamelijk richt op haring, makreel en horsmakreel in zowel EU-wateren als in niet- 

kustvissers eurokotters ander KVS bokkers ander GVS

vermogen

tonnage max. 70GT > 70GT

andere criteria < 24u per reis boomkor boomkor staand want / borden

KVS

max 221kW

GVS

> 221kW
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EU-wateren (14 schepen), en (3)  de visserij en kwekerij op schelpdieren (83 schepen). De overige 

schepen vormen een zeer heterogene groep kleine schepen (< 12 m) die vooral vissen met passieve 

tuigen, gemiddeld slechts zo’n 20 dagen per jaar. De kottervisserij heeft het grootste aandeel in de 

vloot waar het de waarde van de vangst betreft. Deze visserij richt zich op garnalen, tong, schol en 

andere platvis. De pelagische sector is klein in aantal schepen, maar de schepen hebben een grote 

capaciteit en de hoeveelheid aanlandingen is tot bijna 5 keer zo groot als de hoeveelheid die de 

kotter sector aanlandt. 

In het Belgisch deel van de Noordzee werden in de periode 2010-2012 VMS pings van 125 

Nederlandse vaartuigen geregistreerd. Daarvan hadden 88 vaartuigen een motorvermogen groter of 

gelijk aan 222kW (Tabel 6).  

 
Tabel 6 Overzicht van het aantal vaartuigen en VMS pings geregistreerd in het BNZ voor Nederlandse vaartuigen  

 

Aantal 

vaartuigen 

Aantal 

VMS 

registraties 

in BNZ 135 75976 

in BNZ met kW<222 31 9027 

in BNZ met kW>=222 88 66949 

 

Tabel 7 geeft de verschillende métiers weer waarvan registraties werden gedaan op het BNZ. Het 

overgrote deel van de registraties waren afkomstig van de garnaalvloot en van de boomkorvloot 

gericht op platvis. Deze beide métiers werden in detail uitgewerkt per kwartaal; van de métiers 

bordenvisserij en seinevisserij en van de registraties zonder métiercode (MISC) werden de data 

gegroepeerd.  Deze laatste métiercode omvatte ongeveer 9% van de gegevens. 

 
Tabel 7 Overzicht van de Nederlandse métiers met omschrijving en codes 

Métier Omschrijving Métier codes 

garnaalboomkor Boomkor gericht op schaaldieren (net met maaswijdte tussen 16 

en 31 mm) 

TBB_CRU_16-

31_0_0 

  

boomkor demersale vis 

(70-99) oa tong Boomkor gericht op demersale vis (net met maaswijdte tussen 70 

en 99 mm) 

TBB_DEF_70-

99_0_0 

  

bordenvisserij 
Bordenvisserij gericht op demersale vis (net maaswijdte tussen 

70 en 99 mm) 
OTB 

staand want (kieuw- & 

warrelnet) 

kieuwnet gericht op demersale vis  
GNS_GTR 

warrelnet gericht op demersale vis  
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Seine 

Ringzegenvisserij. Verschillende types zoals flyshoot, Duitse en 

Deense zegen zijn mogelijk, maar NL logboekgegevens geven 

geen details over type.  

handlijnvisserij hengel en handlijnvisserij   

Pelagische visserij   

Boomkor - andere 
boomkor met 100-119 en 120 en ook “undefined mesh size” en 

“90-119” en “32-69” TBB_rest 

Allerlei Zonder métier of logboekcode MISC 

 

3.3  Engelse vissersvloot 

De Engelse vissersvloot bestaat uit 1310 vaartuigen groter dan 10 meter (d.d. 1 januari 2012; 

www.marinemanagement.org.uk). De activiteit van deze vloot in Belgische wateren is zeer beperkt, 

en omvat boomkorvisserij (TBB), bordenvisserij (OTB), pottenvisserij, seinevisserij, kieuwnetvisserij 

(GNS+GTR), en longline visserij (Tabel 8). Alle métiers werden gegroepeerd bij het genereren van de 

kaarten. 

Tabel 8 Overzicht van de verschillende métiers van de Engelse vloot actief in Belgische wateren en aantal zeedagen in de 
verschillende ICES rectangles 

 

 

 

 

 

3.4 Franse vloot 

De Franse vloot bestaat uit 4578 vaartuigen (dd. 2012), waarvan het overgrote deel kleiner is dan 

12m. De Franse vloot vist vooral in het noorden van de Atlantische Oceaan, het Kanaal en de 

Noordzee (78,5%), maar ook in de Indische Oceaan (14,5%) en de Middellandse Zee (3,5%). De 

belangrijkste doelsoorten zijn tonijn, zeeduivel, zeebaars, St. Jacobsschelp, heek en langoustine 

(bron: département des systèmes d'information des affaires maritimes (SDSIM)). In het Kanaal en de 

Noordzee vormen de schelpenvisserij, de pottenvisserij, de boomkorvisserij en de staand wantvisserij 

de belangrijkste métiers. De belangrijkste doelsoorten in deze gebieden zijn St. Jacobsschelp, algen,  

wulk, haring en makreel (Leblond et al, 2013). Details over activiteiten in het BNZ en in het Natura 

2000 gebied Vlaamse Banken werden niet vrijgegeven. 

 

 31F2 32F2 32F3 Eindtotaal 

GNS+GTR 42 105 5 152 

TBB 0 34 0 34 

OTB 1 10 0 11 

Potten 1 6 0 7 

lijnen 0 5 0 5 

seine 1 0 0 1 

totaal 45 160 5 210 

http://www.marinemanagement.org.uk/
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4 Resultaat van de VMS-analyse 

4.1 Belgische vissersvloot 

4.1.1 Garnaalvisserij (TBB_CRU_16-31_0_0) 

Garnaalvisserij: Het vistuig in de garnaalvisserij is de boomkor. Boomkorren zijn bodemsleepnetten, 

die paarsgewijs (één aan weerszijden van het schip, vastgemaakt aan de gieken) over de bodem 

worden gesleept. Aan de onderpees van het net zijn er in plaats van wekkerkettingen een rij 

kunststof of rubberen klossen bevestigd. De maaswijdte van de kuil is doorgaans 22mm. 

Dit vlootsegment bestaat deels uit vaartuigen met een lengte tot 21 meter, en een motorvermogen 

van 200-275 pk. Het andere deel zijn Eurokotters (grotere schepen met een vermogen tot 300 pk), 

die in het voorjaar doorgaans op tong (Solea solea) en schol (Pleuronectes platessa) vissen en 

waarvan een aantal seizoenaal op garnaal overschakelen. 

Met het ministerieel besluit van 8 juli 2002 (BS 13 juli 2002) werd de Europese verplichting inzake het 

gebruik van zeeflappen in de garnaalvisserij omgezet naar nationaal recht. Die zeeflappen dienen om 

de teruggooi te verminderen.  Sindsdien is het gebruik van zeeflappen in garnaalvisserij verplicht aan 

boord van Belgische vaartuigen in de periode van 1 december tot 31 mei. 

De totale Belgische vloot in dit segment bevat gemiddeld 32 vaartuigen waarvan er 28 in het Belgisch 

deel van de Noordzee actief zijn (Tabel 9). Het grootste deel van de schepen vist binnen de 

3mijlszone. Zie bijlage activiteitskaarten A_1 tot A_5. 

Tabel 9 Het gemiddeld aantal vaartuigen uitgerust met de garnaalboomkor in de Belgische vloot (BV) en per gebied. VLB = 
Vlaamse banken  

Area BV BNZ <3nm VLB Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Aantal 
vaartuigen 

32 28 25 21 17 20 0 0 

 

Tabel 10 Het voorkomen van de Belgische garnaalvisserij in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage VMS-pings afkomstig van garnaalvissers 
in het BNZ tov garnaalvissers in de totale Belgische vloot. ** Is het percentage VMS-pings afkomstig van garnaalvissers in 
het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal pings in het BNZ. *** Is het percentage VMS-pings in zone 1-4 tov 
het aantal VMS-pings in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Métier BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

  Voorkomen   Hoogste frequenties Algemeen   
zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

Garnaalvisserij   *   **   ***       
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Algemeen 
(A_1) 

Binnen de 12 NM, 
verder activiteit 
op Thorntonbank 58% Binnen de 6 NM 39% 

Binnen 12 NM, 
hoogste 
frequenties 
binnen de 3 NM 
en ten oosten 
tot aan 6 NM 27% 10% - - 

Q1 (A_2) 

Activiteit binnen 
12 NM, plus 
Thorntonbank 42% 

Licht verhoogde 
frequenties op de 
Vlaamse 
Banken,Vlakte van de 
Raan en op de 
Zeelandbanken 
(Thorntonbank) 60% 

Binnen 12 NM, 
lichte verhoging 
op zandbanken 
(Vlaamse 
Banken) 13% 13% - - 

Q2 (A_3) 
Enkel binnen 12 
NM 58% 

Binnen de 3 NM, 
pieken rond de 3 
havens 36% 

Enkel binnen 12 
NM, verhoging 
binnen 3 NM 29% 4 - - 

Q3 (A_4) 

Niet voorbij 12 
NM, ten westen 
enkel binnen 3 
NM (verder 
offshore naar het 
oosten toe) 57% 

Vooral rond haven 
Zeebrugge (tussen 3 
en 6 NM), verder ook 
pieken tussen haven 
Oostende en 
Nieuwpoort 25% 

Niet voorbij 6 
NM, vooral 
binnen 3 NM 
tussen haven 
Nieuwpoort en 
Oostende 26% 11% - - 

Q4 (A_5) 

Vooral binnen 12 
NM, aantal lage 
frequenties thv 
Thorntonbank 64% 

Vooral binnen 6 NM, 
pieken tussen 
Oostende en 
Nieuwpoort, ook thv 
Zeebrugge (tussen 3 
en 6 NM) 51% 

Binnen 12 NM, 
pieken tussen 
Oostende en 
Nieuwpoort (tot 
6 NM) 30% 12% - - 

 

Het hoogste aantal ‘actieve’ VMS-pings in het BNZ was afkomstig van de garnaalvisserij (18316 

pings).  Gemiddeld 58% van de waargenomen waarnemingen van de garnaalvissers kwamen voor in 

het BNZ. 39 % hiervan was afkomstig uit het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken.  De garnaalvissers 

beperkten zich voornamelijk tot de territoriale zee, al werd er in het najaar (Q4) en het voorjaar (Q1) 

soms ook op de Thorntonbank gevist. Over de 4 seizoenen werden het hoogste aantal VMS-pings 

waargenomen in de zomer (Q3) en het najaar (Q4). In het Natura 2000 gebied werden geen 

waarnemingen waargenomen in zone 3 & 4. In zone 1 & 2 werd het hele jaar door gevist waarbij 

zone 1 (gemiddeld 27 %) het belangrijkst was. 

4.1.2 Boomkorvisserij 
De boomkorvisserij is een visserijmethode waarbij met een viskotter twee boomkorren over de 

bodem worden getrokken. De vangst bestaat vooral uit platvis met als voornaamste vissoorten tong, 

schol, schar en tarbot. De boomkor bestaat uit een sleepnet dat wordt opengehouden door een 

boom.(website: unitedfishauctions) 
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Figuur 8 Schematische weergave van een boomkor (©ILVO) 

4.1.2.1 Boomkorvisserij-70-99 (TBB_DEF_70-99_0_0) 

Het grootste aantal VMS-pings van de totale Belgische vloot was afkomstig van de boomkorvisserij 

met maaswijdte tussen 70 en 99 mm (241439 ‘actieve’ VMS-pings) (Figuur 8). Toch bevonden zich 

slechts 5 % van het aantal VMS-pings in het BNZ. Met andere woorden de meeste visserijactiviteit 

van dit métier bevond zich niet in het BNZ. 

De totale Belgische vloot in dit segment omvatte gemiddeld 78 schepen waarvan 72 ook in het BNZ 

visten. Vanuit het Natura 2000 gebied zonden 61 schepen VMS-pings uit (Tabel 12). Zie bijlage 

activiteitskaarten A_6 tot A_10. 

Tabel 11 Het gemiddeld aantal schepen uitgerust met de demersale boomkor 70-99 in de Belgische vloot (BV) en per 
gebied. VLB = Vlaamse banken 

Area BV BNZ <3nm VLB Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Aantal 
vaartuigen 

78 72 36 61 18 29 8 7 

 

Tabel 12 Het voorkomen van de Belgische demersale boomkorvisserij 70-99 in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het 
Natura 2000 gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage VMS-pings afkomstig van 
demersale boomkorvisserij 70-99 in het BNZ tov dit métier in de totale Belgische vloot. ** Is het percentage VMS-pings 
afkomstig van demersale boomkorvisserij 70-99  in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal pings in het BNZ. 
*** Is het percentage VMS-pings in zone 1-4 tov het aantal VMS-pings in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Métier: 
Demersale 
boomkor 
70-99 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen Hoogste frequenties Algemeen 
zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

  *   **   *** 

Algemeen 
(A_6) 

Overal in het BNZ 
behalve in het 
windmolengebied 

5% 

hoogste frequenties 
binnen de 3 NM 
(75%), verder aantal 
pieken binnen 
Natura 2000 gebied 
Vlaamse Banken 

63% 

Overal voorkomend. 
Pieken vooral binnen 3 
NM, verder hogere 
frequenties op 
zandbanken Vlaamse 
banken en westelijk 
deel van Akkaertbank 

41% 2% 0.3% 0.8% 
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(Zeelandbanken) 

Q1 (A_7) 

Verspreid over BNZ 
(vooral westkant), 
niet in en rond het 
windmolengebied 

2% 

Binnen 3 NM ten 
westen van 
Zeebrugge, ook 
verhoogde 
frequentie op 
zandbankgroep 
Vlaamse Banken 

74% 

Overal voorkomend, 
verhoogde frequenties 
binnen 3 NM en op 
Oostdyck (Vlaamse 
Bankengroep) 

40% 1% 1% 3% 

Q2 (A_8) 

Vooral binnen 12 
NM, ook aantal 
punten verspreid 
verder offshore 

8%  Binnen de 3 NM 66% 

Voorkomen vooral 
binnen 12 NM, 
verhoogde frequenties 
binnen 3 NM. 

42% 1% 0.1% - 

Q3 (A_9) 

Vooral binnen de 12 
NM, ook aantal 
punten verspreid 
verder offshore 

7% 

Binnen de 3 NM, 
ook verhoogde 
frequentie thv het 
westelijk deel van 
de Akkaertbank 
(Zeelandbanken) 

53% 

Voorkomen vooral 
binnen 12 NM, 
verhoogde frequenties 
binnen 3 NM en thv 
het westelijk deel van 
de Akkaertbank 

45% 3% - - 

Q4 (A_10) 

Vooral aan de 
westkant, ook 
aantal punten 
verspreid offshore 

2.0% 

Binnen de 3 NM, 
ook verhoogde 
frequentie in 12 
NM-zone van 
Natura 2000 gebied. 

61% 

Overal voorkomend, 
verhoogde frequenties 
binnen 3 NM en op 
het westelijk deel van 
de Vlaamse banken en 
de Zeelandbanken 

30% 3% 1% 2% 

 

Dit métier (TBB_DEF_70-99_0_0) kwam bijna overal voor op het BNZ met uitzondering van het 

oostelijk deel van de EEZ. Hier bevindt zich de zone voor hernieuwbare energie en zijn 

visserijactiviteiten niet toegelaten. Driekwart (75 %) van het aantal VMS-signalen in het BNZ bevond 

zich binnen de 3 mijlszone. In Q2 en Q3 was deze visserijmethode eerder beperkt tot de territoriale 

zee met een aantal zones verder offshore. Seizoen Q1 en Q4 (periode oktober tot maart) was de 

activiteit lager en werden ook meer zones offshore bevist.   

Gemiddeld 63 % van het totaal aantal VMS-pings van dit métier in het BNZ, lag in het Natura 2000 

gebied Vlaamse Banken. In alle seizoenen was de frequentie binnen de 3 NM het hoogst. Zone 1 was 

van de 4 aangeduide zones het belangrijkst (gemiddeld 41 % van de VMS-pings in de Vlaamse Banken 

ligt in deze zone). Ook in zone 2 werd gedurende het hele jaar activiteit waargenomen hoewel deze 

activiteit veel beperkter is dan in zone 1. In de twee zones verder offshore werd ook gevist maar het 

aandeel is nooit meer dan 3 % van het aantal VMS-signalen in de Vlaamse Banken. 

4.1.2.2 Boomkorvisserij-100-119( TBB_DEF_100-119_0_0) 

Een beperkt aantal schepen (6) was uitgerust met dit vistuig (slechts 348 VMS-pings in de totale 

Belgische vloot) (Tabel 13). Ongeveer 25 % van deze VMS-signalen was afkomstig uit het BNZ 

waarvan meer dan de helft (55 %) in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken (Tabel 1414). Zie 

bijlage activiteitskaarten A_21 tot A_22 



 

33 
 

Tabel 13 Het gemiddeld aantal vaartuigen uitgerust met de demersale boomkor 100-119 in de Belgische vloot (BV) en per 
gebied. VLB = Vlaamse banken 

Area BV BNZ <3nm VLB Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Aantal 
vaartuigen 

6 2 2 2 2 1 0 0 

 

Tabel 14 Het voorkomen van de Belgische demersale boomkorvisserij 100-119 in het Belgisch Deel van de Noordzee en in 
het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage VMS-pings afkomstig 
van demersale boomkorvisserij 100-119  in het BNZ tov dit métier in de totale Belgische vloot. ** Is het percentage VMS-
pings afkomstig van demersale boomkorvisserij 70-99  in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal pings in 
het BNZ. *** Is het percentage VMS-pings in zone 1-4 tov het aantal VMS-pings in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Métier: 
Boomkor 100-
119 
  

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen 
Hoogste 
frequenties Algemeen 

zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

  *   **   ***       

Algemeen 
(A_21) 

 

25 
% 

 
55 % 

 
36 % 6 % 0.0% 0.0% 

Q1 
Geen activiteit waargenomen Q2 

Q3 

Q4 (A_22) 

Niet voorbij 12 NM-
grens; vooral binnen 
3 NM (81 %) 

100 
% nvt 55 % 

Vooral binnen 3 NM, 
ook activiteit op 
oostelijke Vlaamse 
Banken 36 % 6 % 0.0% 0.0% 

 

Enkel in de periode september-december werden visserijactiviteiten waargenomen in het BNZ. Het 

grootste aantal VMS-pings van dit métier bevond zich in de 3 mijlszone (81 %) en geen enkele ping 

was afkomstig buiten de territoriale zee. Er werden geen pieken waargenomen. De helft van de VMS-

pings in het BNZ kwam voor in het Natura 2000 gebied waarvan 36 % zich in zone 1 bevonden.   

4.1.2.3 Boomkorvisserij-120 ( TBB_DEF_120_0_0)2  

In totaal waren er 21 schepen uitgerust met dit métier waarvan er twee schepen ook in het BNZ 

gevist hebben (Tabel 15). Zie bijlage activiteitskaarten A_23 tot A_26. 

Tabel 15 Het gemiddeld aantal vaartuigen uitgerust met de demersale boomkor 120 in de Belgische vloot (BV) en per 
gebied. VLB = Vlaamse banken 

Area BV BNZ <3nm VLB Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Aantal 
vaartuigen 

21 2 2 2 2 1 0 0 

                                                           
2
 Het is weinig waarschijnlijk dat dit métier voorkomt in de Zuidelijke Noordzee. Vermoedelijk gaat dit hier om 

een fout in de logboekgegevens. 
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Tabel 16 Het voorkomen van de Belgische demersale boomkorvisserij 120 in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het 
Natura 2000 gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage VMS-pings afkomstig van 
demersale boomkorvisserij 120 in het BNZ tov dit métier in de totale Belgische vloot. ** Is het percentage VMS-pings 
afkomstig van demersale boomkorvisserij 120 in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal pings in het BNZ. 
*** Is het percentage VMS-pings in zone 1-4 tov het aantal VMS-pings in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Métier: 
Boomkor_Dem_120 
  

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen 
Hoogste 
frequenties Algemeen 

zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

  *   **   ***       

Algemeen (A_23) 

Aanwezig binnen 6 NM 
en op de 
Hinderbanken 0.2% nvt 

63 
% 

Enkel binnen de 3 
NM tussen de 
havens Oostende 
en Nieuwpoort 45 % 0 % 0 % 0 % 

Q1 (A_24) 

Enkel aantal 
waarnemingen op 
Hinderbanken 57 % nvt 

0 
% Geen activiteiten 0 % 0 % 0 % 0 % 

Q2 Geen activiteit waargenomen in het BNZ 

Q3 (A_25) 

Binnen 3 NM tussen 
Nieuwpoort en 
Oostende plus voorbij 
3 NM thv Oostende 0.3% nvt 

74 
% 

Grootste deel van 
de activiteiten 
tussen 
Nieuwpoort en 
Oostende 41 % 0 % 0 % 0 % 

Q4 (A_26) 
Heel lage frequenties, 
vooral thv 3 NM grens 0.1% nvt 

60 
% 

Thv 3NM-grens 
ten westen vna 
Nieuwpoort 67 % 0 % 0 % 0 % 

 

Algemeen heel lage frequenties; gemiddeld 0.2% van de schepen uitgerust met dit vistuig visten in 

het Belgisch deel van de Noordzee. Er werd gevist rond de haven van Oostende en offshore (op de 

Hinderbanken). In seizoen Q2 (april-juni) werd niet gevist met dit vistuig in het BNZ. 

4.1.3 Planken- of bordenvisserij (OTB) 

 

Figuur 9 schematische weergave bordenvisserij (© Ecomare) 

In de bordenvisserij wordt één net achter het vaartuig gesleept. Het net wordt horizontaal 

opengehouden met behulp van twee scheerborden. Deze borden zijn aan de zijkanten van het net 

bevestigd. In een modernere vorm worden de zogenaamde multirigs gebruikt waarbij in één tuig 

meerdere netten worden opgetuigd. De meest toegepaste is de twinrig.(website: unitedfishauctions) 
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In totaal zijn er gemiddeld 27 Belgische schepen die gebruik maken van een bordennet tussen 2009-

2012 waarvan er 13 in het BNZ voorkomen (Tabel 17). Zie bijlage activiteitskaarten A_27 tot A_31. 

Tabel 17 Het gemiddeld aantal vaartuigen uitgerust met een bordennet  in de Belgische vloot (BV) en per gebied. VLB = 
Vlaamse banken 

Area BV BNZ <3nm VLB Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Aantal 
vaartuigen 

27 13 8 13 5 6 1 2 

 

Tabel 18 Het voorkomen van de Belgische plankenvisserij in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage VMS-pings afkomstig van plankenvisserij 
in het BNZ tov dit métier in de totale Belgische vloot. ** Is het percentage VMS-pings afkomstig van plankenvisserij in het 
Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal pings in het BNZ. *** Is het percentage VMS-pings in zone 1-4 tov het 
aantal VMS-pings in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Métier: 
Plankenvisserij 
 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen Hoogste frequenties Algemeen 
zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

 
* 

 
** 

 
*** 

Algemeen 
(A_27) 

Vooral binnen 
12 NM, aan 
westkant ook 
verder offshore 3 % 

Binnen 3 NM (74.9%) rond 
havens Oostende en Zeebrugge, 
verder verhoogde frequentie op 
Zeelandbanken (Akkaertbank) 

61 
% 

Verhoogde 
frequentie 
tussen de 
havens 
Nieuwpoort 
en Oostende 

53 
% 3 % 0.1% 0.4% 

Q1 (A_28) 

Aanwezigheid 
vooral binnen 6 
NM, westkant 
ook aantal 
punten verder 
offshore 7 % 

Hoogste frequenties binnen de 
3NM (95.2%) 

78 
% 

Vooral binnen 
3 NM (tussen 
Oostende en 
Nieuwpoort) 

52 
% 2 % 0 % 0.8% 

Q2 (A_29) 

Vnl. binnen 
3NM (65%), 
verder aantal 
patches verder 
offshore aan 
westkant 0.8% nvt 

65 
% 

Vooral binnen 
3 NM, aantal 
plaatsen 
voorbij 
12mijlsgrens   

39 
% 2 % 2 % 2 % 

Q3 (A_30) 
Vooral binnen 
12 NM 3 % 

Lichte verhoging thv haven 
Nieuwpoort en op 
Akkaertbank(Zeelandbanken) 

67 
% 

Vooral binnen 
3 NM, lichte 
verhoging thv 
haven 
Nieuwpoort 

69 
% 0.4% 0 % 0 % 

Q4 (A_31) 

Vooral binnen 
de 6 NM, 
concentratie 
rond de haven 
van Oostende 5 % 

Lichte verhoging tussen 
Zeebrugge en Oostende en 
tussen Nieuwpoort en 
Oostende. Verder lichte 
verhoging op Akkaertbank 
(Zeelandbanken) 

44 
% 

Vooral binnen 
de 12 NM, 
lichte 
verhoging 
tussen 
Nieuwpoort 
en Oostende 

41 
% 9 % 0 % 0 % 
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Algemeen vrij lage VMS-frequenties ten opzichte van de bordenvissers in de Belgische Vloot (1292 

pings t.o.v. 38817) met een gemiddelde van 3 %. In het najaar en de winter wordt er relatief meer 

gevist op het BNZ dan in het voorjaar en de zomermaanden. Algemeen werd er vooral in de 

territoriale zee gevist met verhoogde frequenties binnen de 3 NM (75 % van alle pings met OTB in 

het BNZ bevonden zich binnen de 3 mijlszone) en ook een piek t.h.v. de Akkaertbank 

(Zeelandbankengroep).  

Gemiddeld 61 % van de met plankennet vissende VMS-pings in het BNZ bevond zich in het Natura 

2000-gebied. De meeste frequenties bevonden zich binnen de 3 mijlszone. 53 % van de VMS-pings in 

het gebied Vlaamse Banken bevond zich in zone 1. De visserijactiviteiten in zone 2 waren heel 

beperkt (<2 %) behalve in Q4 (9 %). Zone 3 en 4 waren over het hele jaar door weinig bevist door 

vissersschepen uitgerust met een bordennet. 

4.1.4 Staandwantvisserij (kieuwnetten & warrelnetten)  
Staande netten worden uitgezet als een verticale wand in de waterkolom.  Staande netten bestaan 

uit één of meerdere wanden van netgaren met onderaan een grondpees en bovenaan de bovenpees. 

Het net wordt verticaal gehouden door het gebruik van zinkers aan de onderpees en vlotters aan de 

bovenpees. De lengte van het net varieert afhankelijk van de vissoort waarvoor het net wordt 

gebruikt. En kunnen twee grote groepen onderscheiden worden op basis van het vangstmechanisme. 

 

Figuur 10 Schematische weergave staand wand visserij (©ILVO) 

Kieuwnetvisserij: Een vis van de gepaste afmeting wil door een maas zwemmen maar komt vast te 

zitten doordat de maas net iets kleiner is dan zijn eigen lichaamsomtrek. Wanneer de vis het 

netgaren opmerkt en wil terugzwemmen blijft het visgaren vasthaken achter het kieuwdeksel. 

Warrelnetvisserij: Wanneer een vis in de buurt van een net komt en er eventueel al gedeeltelijk in 

vastzit, zal die zich kronkelen om eruit te geraken. Hierdoor verwart hij zichzelf nog verder in het net 

tot hij volledig vastzit. (Polet H & Depestele J, 2010) 

In de periode 2010-2012 beoefenden minstens 2 schepen deze visserijmethode. Deze schepen visten 

beiden in het BNZ waarvan 1 in het gebied Vlaamse Banken (Tabel 19). Mogelijks is dit aantal 
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onderschat (Van Craeynest N., pers. Obs.) en moeten we deze terugzoeken binnen de No_MET 

groep, omdat ze op basis van de aangeleverde gegevens niet konden worden toegekend aan een 

bepaald métier. Bovendien kon er uit de logboekgegevens worden afgeleid dat er een aantal 

vaartuigen binnen dit métier zijn die in die periode niet uitgerust waren met een VMS installatie. Zie 

bijlage activiteitskaarten A_32 tot A_35. 

 

Tabel 19 Het gemiddeld aantal staandwantvissers in de Belgische vloot (BV) en per gebied. VLB = Vlaamse banken 

Area BV BNZ <3nm VLB Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Aantal 
vaartuigen 

2 2 2 1 0 0 1 1 

 

Tabel 20 Het voorkomen van de Belgische staandwantvisserij in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage VMS-pings afkomstig van 
staandwantvisserij in het BNZ tov dit métier in de totale Belgische vloot. ** Is het percentage VMS-pings afkomstig van 
staandwantvisserij in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal pings in het BNZ. *** Is het percentage VMS-
pings in zone 1-4 tov het aantal VMS-pings in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Métier: 
staandwantvisserij 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen Hoogste frequenties Algemeen 
zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

  *   **   ***       

Algemeen (A_32) 

Offshore en aan de 
westkant, verder op 
Zeelandbanken en 
een aantal plaatsten 
binnen 3 NM 

25 
% 

Iets hogere 
frequenties op 
Zeelandbanken 
(Gootebank) en 
offshore (westelijke 
hinderbanken) 

12 
% 

Enkel voorbij 12 
NM, algemeen 
lage frequenties 0 % 0 % 25 % 27 % 

Q1 (A_33) 

Enkel binnen Natura 
2000 gebied Vlaamse 
banken thv Zone 3 &4 

9 
% NVT 

86 
% 

Algemeen lage 
frequenties, 
aanwezig thv 
zone 3 en 4 0 % 0 % 40 % 37 % 

Q2 (A_34) 

Aanwezigheid thv 
Gootebank en op de 
westelijke 
Hinderbanken. Ook 
aanwezig ten oosten 
van Zeebrugge 

37 
% NVT 

10 
% 

Algemeen lage 
frequenties, 
voorbij 12 NM 0 % 0 % 0 % 10 % 

Q3 (A_35) 

Aanwezigheid thv 
Gootebank en op de 
westelijke 
Hinderbanken. Ook 
aanwezig ten westen 
van Oostende 

50 
% 

Iets hogere 
frequenties op 
Zeelandbanken 
(Gootebank)   

1 
% 

Bijna geen 
activiteit binnen 
het Natura 
2000 gebied 
Vlaamse 
Banken 0 % 0 % 0 % 0 % 

Q4 geen activiteit waargenomen 
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Voorkomen vooral aan de westkant in de Belgische EEZ. Grootste activiteit in seizoen Q2 en Q3 

(periode april-september). Pieken zijn waarneembaar op de westelijke Hinderbanken en de 

Gootebank (Zeelandbankengroep).  Er werd geen activiteit waargenomen in de periode oktober-

december.  

Binnen het Natura 2000-gebied Vlaamse Banken werd vooral in de EEZ activiteit waargenomen. In de 

voorgestelde zones 3 en 4 werd staand wantvisserij vastgesteld. 

4.1.5 Flyshootvisserij 
Dit is een type seinevisserij (ringzegenvisserij) waarbij een groot stuk zeebodem door lange kabels, 

ook wel zegentouwen genoemd, en een net wordt omsloten. Daarna worden deze kabels naar het 

schip teruggehaald zodat de vissen door de lijnen worden opgejaagd. Uiteindelijk wordt de vis door 

de visuele stimulus die de twee vislijnen veroorzaken, opgejaagd naar het midden. Dit is dan ook een 

typische dagvisserij voor helder water. Na verloop van tijd komt het net met een relatief lichte 

grondpees over het gebied en geraakt de vis in de kuil. (website unitedfishauctions) 

 

Figuur 11 schematische weergave flyshootvisserij (©ILVO) 

In totaal beoefenden 5 schepen deze visserijmethode waarvan er 2 ook in het BNZ (Tabel 21). Zie 

bijlage activiteitskaarten A_36 tot A_39. 

Tabel 21 Het gemiddeld aantal flyshooters in de Belgische vloot (BV) en per gebied. VLB = Vlaamse banken 

Area BV BNZ <3nm VLB Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Aantal 
vaartuigen 

5 2 0 2 0 1 0 0 

 

Tabel 22 Het voorkomen van de Belgische flyshootvisserij in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage VMS-pings afkomstig van 
flyshootvisserij in het BNZ tov dit métier in de totale Belgische vloot. ** Is het percentage VMS-pings afkomstig van 
flyshootvisserij in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal pings in het BNZ. *** Is het percentage VMS-pings 
in zone 1-4 tov het aantal VMS-pings in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Métier: 
Flyshoot 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen 
Hoogste 
frequenties Algemeen 

zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 
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  *   **   ***       

Algemeen 
(A_36) 

Aanwezig binnen de 
12NM aan westkant en op 
de Zeelandbanken 

3 
% 

Iets hogere 
frequentie 
waargenomen op 
de Zeelandbanken 

17 
% 

Tussen de 3 en 12 NM, 
algemeen laag 
voorkomen 0 % 29 % 0 % 0 % 

Q1 Geen activiteit waargenomen 

Q2 (A_37) 
Voorkomen op 12NM 
grens (Zeelandbanken) 

4 
% nvt 

4 
% 

1 gebied op Vlaamse 
Bankengroep, geen 
pieken 0 % 0 % 0 % 0 % 

Q3 (A_38) 

Voorkomen op 12NM 
grens (Zeelandbanken), 
ook op Vlaamse Banken 
(Oostdyck) 

9 
% nvt 

14 
% 

Activiteit op Oostdyck 
(Vlaamse Banken), 
geen pieken 0 % 0 % 0 % 0 % 

Q4 (A_39) 

Aanwezig op 12NM grens 
(Zeelandbanken), ook in 
zone 2 van het Natura 
2000 gebied Vlaamse 
Banken 

2 
% nvt 

37 
% 

Activiteit in zone 2 
(Middelkerkebank en 
Oostende bank), geen 
pieken 0 % 64 % 0 % 0 % 

 

Algemeen is er weinig activiteit van flyshootvisserij op het Belgisch deel van de Noordzee. Aan de 

westkant binnen de territoriale zee en aan de oostkant op de 12 mijlsgrens (Zeelandbanken). In Q1 

(jan-maart) werd geen activiteit waargenomen. Activiteit op de zeelandbanken bleef over de 

seizoenen heen constant. 

In het Natura 2000 gebied Vlaamse banken werd enkel in de territoriale zee gevist. In Q4 (okt-dec) 

werd vooral in de vooropgestelde zone 2 gevist. 

4.1.6 Lijnvisserij (LHP_DEF_0_0_0) 
In de periode 2010-2012 was er 1 schip uitgerust voor lijnvisserij. Dit schip viste ook in het BNZ.  

Tabel 23 Het gemiddeld aantal lijnvissers in de Belgische vloot (BV) en per gebied. VLB = Vlaamse banken 

Area BV BNZ <3nm VLB Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Aantal 
vaartuigen 

1 1 0 0 0 0 0 0 

 

Tabel 24 Het voorkomen van de Belgische lijnvisserij in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 gebied 
Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage VMS-pings afkomstig van lijnvisserij in het BNZ 
tov dit métier in de totale Belgische vloot. ** Is het percentage VMS-pings afkomstig van lijnvisserij in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken tov het aantal pings in het BNZ. *** Is het percentage VMS-pings in zone 1-4 tov het aantal VMS-
pings in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Métier: 
lijnvisserij BNZ 

Natura 2000 gebied Vlaamse 
Banken 

  Voorkomen 
Hoogste 
frequenties Algemeen 

zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

    *   **   ***       

Algemeen = 
Q3 Heel lage frequentie, maar komt 100% nvt 0   0 0 0 0 
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uitsluitend voor binnen het BNZ 
(binnen 6NM) 

Q1 Geen activiteit waargenomen 

Q2 Geen activiteit waargenomen 

Q3 = algemeen 

Q4 Geen activiteit waargenomen 

 

Deze visserijmethode kwam niet voor in de Belgische EEZ noch in het Natura 2000 gebied Vlaamse 

Banken.  

4.1.7 Opsplitsing grootvlootsegment-kleinvlootsegment 
De demersale boomkor (70-99) werd opgesplitst in klein en groot vlootsegment. 

4.1.7.1 Grootvlootsegment (GVS) 

Het GVS van de Belgische vloot bestond gemiddeld uit 32 schepen waarvan er 27 ook in het BNZ 

visten. 

Tabel 25 Het gemiddeld aantal vaartuigen van het grootvlootsegment in de Belgische vloot (BV) en per gebied. VLB = 
Vlaamse banken 

Area BV BNZ <3nm VLB Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Aantal 
vaartuigen 

32 27 6 22 0 6 5 3 

 

Tabel 26 Het voorkomen van het GVS in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 
in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage VMS-pings afkomstig van het GVS in het BNZ tov dit métier in de 
totale Belgische vloot. ** Is het percentage VMS-pings afkomstig van GVS in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov 
het aantal pings in het BNZ. *** Is het percentage VMS-pings in zone 1-4 tov het aantal VMS-pings in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken. 

GVS 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen 
Hoogste 
frequenties 

Algemeen 
zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

  *   **   *** 

Algemeen 
(A_11) 

Verspreid, 
voornamelijk in de EEZ 

0.3% nvt 
32 
% 

Lage frequentie, eerder 
voorbij 12mijlszone 

0 % 5 % 6 % 13 % 

Q1 (A_12) 
Lage frequenties, 
voornamelijk offshore 

0.3% nvt 
30 
% 

Lage frequentie, eerder 
voorbij 12mijlszone 

0 % 4 % 9 % 27 % 

Q2 (A_13) 
Heel lage frequentie, 
verspreid 

0.2% nvt 
38 
% 

lage frequenties 0 % 11 % 0 % 0 % 

Q3 (A_14) 
Heel lage frequentie, 
verspreid 

0.1% nvt 
21 
% 

lage frequenties 0 % 11 % 0 % 0 % 

Q4 (A_15) 
Lage frequenties, 
voornamelijk offshore 

0.4% nvt 
34 
% 

Lage frequentie, eerder 
voorbij 12mijlszone 

0 % 2 % 6 % 6 % 
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Slechts 0.3% van het totale aantal VMS-pings van het grootvlootsegment (boomkor 70-99) bevond 

zich in het BNZ. Deze schepen visten voornamelijk voorbij de 12 mijlsgrens. Over de 4 seizoenen heen 

zien we een lichte stijging in Q1 & Q4 (periode oktober-maart). Vooral in de lente en de zomer waren 

de frequenties heel laag.  

Binnen het gebied Vlaamse Banken werd er vooral buiten de territoriale water gevist. Algemeen 

werd vooral in zone 4 activiteit (13 %) vastgesteld. In mindere mate ook in zone 2 en 3 (ca. 5%). 

4.1.7.2 Klein vlootsegment(KVS) 

Het KVS van de Belgische vloot bestond in de periode 2010-2012 uit 50 schepen waarvan er 45 ook in 

het BNZ visten.  38 schepen zonden VMS-pings uit vanuit het gebied Vlaamse Banken. 

Tabel 27 Het gemiddeld aantal vaartuigen van het klein vlootsegment in de Belgische vloot (BV) en per gebied. VLB = 
Vlaamse banken 

Area BV BNZ <3nm VLB Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Aantal 
vaartuigen 

50 45 28 38 16 20 3 3 

 

Tabel 28 Het voorkomen van het KVS in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken in 
de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage VMS-pings afkomstig van het KVS in het BNZ tov dit métier in de 
totale Belgische vloot. ** Is het percentage VMS-pings afkomstig van KVS in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov 
het aantal pings in het BNZ. *** Is het percentage VMS-pings in zone 1-4 tov het aantal VMS-pings in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken. 

KVS 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen Hoogste frequenties Algemeen 
zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

  *   **   *** 

Algemeen 
(A_16) 

Bijna overal behalve 
offshore 
windmolengebied 

10 
% 

Binnen de 3 NM 
(78.9% tov totale 
BNZ); verder ook 
lichte verhoging rond 
de Vlaamse banken 

64 % 

Aanwezig in het 
volledige gebied, 
hogere frequenties 
binnen 3NM en thv de 
zandbanken (Vlaamse 
banken) 

43 
% 

1 % 0.2% 0.6% 

Q1 (A_17) Vooral in het westen 
van het BNZ 

5 
% 

Aan de westkust 
binnen de 3 NM, ook 
tussen Oostende en 
Zeebrugge en op de 
zandbanken 
(Vlaamse banken) 

78 % 

Verspreid in hele 
gebied, verhoging 
binnen de 3NM en thv 
de zandbank Oostdyck 
(Vlaamse banken) 

43 
% 

0.2% 1 % 0.6% 

Q2 (A_18) 
Binnen de 12 NM, 
enkele patches verder 
offshore 

16 
% 

Vooral binnen de 
3NM. Ook klein 
gebied op Vlaamse 
banken 

67 % 
Binnen de 12NM, 
vooral binnen de 3 
NM 

43 
% 

0.5% 0.0% 0.0% 

Q3 (A_19) 
Enkel binnen de 12 
NM 

17 
% 

Vooral binnen de 3 
NM. Kleine verhoging 
thv Akkaertbank 
(Zeelandbanken) 

54 % 

Lage frequenties. 
Enkel binnen de 12 
NM, verhoging binnen 
de 3 NM en de 
westkant van de 

46 
% 

3 % 0 % 0 % 
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Akkaertbank 
(Zeelandbanken) 

Q4 (A_20) 

Binnen 12 NM en in 
het Natura 2000 
gebied Vlaamse 
Banken, verder een 
aantal plaatsen meer 
offshore 

5 
% 

Lichte verhoging thv 
Nieuwpoort en 
tussen Oostende en 
Zeebrugge 

64.9% 

Lage frequenties in 
het volledige gebied, 
lichte verhoging 
tussen Oostende en 
Nieuwpoort en op de 
zandbanken binnen 
de 12NM 

35 
% 

2 % 0.2% 2 % 

 

Algemeen kwam het KVS verspreid voor in het BNZ met verhoogde frequenties binnen de territoriale 

zee. Verder offshore werd vooral de westkust bevist. Over de seizoenen heen werd in de lente en 

zomer bijna uitsluitend binnen de 12 mijlszone gevist. Vooral binnen de 3 NM (75 tot 90 % van het 

totaal aantal VMS-pings in het BNZ) is in deze seizoenen een hoge activiteit waar te nemen. In Q1 en 

Q4 zijn de frequenties algemeen lager en meer verspreid over het BNZ. 

In het Natura 2000 gebied werd in seizoen Q1 en Q4 in bijna het hele gebied activiteit aangetroffen. 

In Q2 en Q3 was deze activiteit veel meer geconcentreerd en kwam enkel binnen de territoriale 

wateren voor.  Vooral in de voorgestelde zone 1 werd er vaak gevist door het KVS. Over het 

algemeen waren 43 % van het totaal aantal uitgestuurde pings in het Natura 2000 gebied afkomstig 

uit deze zone.  De intensiteit van de activiteiten fluctueert over de seizoenen maar de zone werd het 

hele jaar bevist. 

4.2 Nederlandse vissersvloot 

4.2.1 Garnaalvisserij 
In totaal zijn er 199 vaartuigen binnen dit segment voor de volledige Nederlandse vloot. Daarvan zijn 

er 26 actief op het BNZ (Tabel 29). De helft daarvan vist in het gebied van de Vlaamse Banken, vooral 

in zones 1 en 2. Zie bijlage activiteitskaarten A_41 tot A_45. 

Tabel 29 Het gemiddeld aantal vaartuigen uitgerust met de garnaalboomkor in de Nederlandse vloot (NV) en per gebied. 
VLB = Vlaamse banken  

        
Gebied NV BNZ VLB Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Aantal vaartuigen 199 26 13 5 13 0 0 

        Tabel 30 Het voorkomen van de Nederlandse garnaalvisserij in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage VMS-pings afkomstig van garnaalvissers 
in het BNZ tov garnaalvissers in de totale Nederlandse vloot. ** Is het percentage VMS-pings afkomstig van garnaalvissers in 
het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal pings in het BNZ. *** Is het percentage VMS-pings in zone 1-4 tov 
het aantal VMS-pings in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

 Métier BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 
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  Voorkomen   
Hoogste 
frequenties 

Algemeen   zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 

Garnaalvisserij   *   **   ***       

Algemeen 
(A_41) 

Binnen de 12 
NM, vooral 
aan de 
oostkust, 
beperkte 
activiteit op 
Thorntonbank 

2% 
Vlakte van de 
Raan 

2% 

Binnen 12 
NM, tussen 
Oostende 
en 
Nieuwpoort 

3% 45% - - 

Q1 (A_42) 

Activiteit 
binnen 12 NM, 
plus 
Thorntonbank 

>1% 
Vlakte van de 
Raan en  
Thorntonbank 

1% 
quasi geen 
activiteit 

- - - - 

Q2 (A_43) 
Enkel binnen 
12 NM 

2% 
Zeebrugge, 
Vlakte van de 
Raan 

1% 

Enkel 
binnen 12 
NM, tussen 
Oostende 
en 
Nieuwpoort 

- 12% - - 

Q3 (A_44) 
Enkel binnen 
12 NM 

4% 

Vooral rond 
haven 
Zeebrugge en 
op de Vlakte 
van de Raan 

1% 

Niet voorbij 
6 NM, 
tussen 
haven 
Nieuwpoort 
en 
Oostende 

- 57% - - 

Q4 (A_45) 

Binnen 12 
NM,Zeebrugge 
en de Vlakte 
van de Raan 

1% 

thv 
Zeebrugge 
(tussen 3 en 6 
NM) 

6% 

tussen 3 en 
6 NM, 
tussen 
Oostende 
en 
Nieuwpoort 

6% 47% - - 

 

Het aantal actieve VMS-pings binnen het BNZ bedraagt slechts 2% van het totale aantal VMS-pings 

van de volledige Nederlandse garnaalvissersvloot.  Van die 2% in het BNZ werd slechts 2% van de 

registraties gedaan binnen het gebied van de Vlaamse Banken, en dan vooral binnen zone 2. De 

meeste activiteit vond plaats in het derde kwartaal, en dan vooral aan de oostkust ter hoogte van 

Zeebrugge en de Vlakte van de Raan. 

4.2.2 Boomkorvisserij 
De analyse van de VMS registraties toont aan dat het BNZ een belangrijk visgebied is voor 

Nederlandse boomkorvaartuigen. Ongeveer de helft van de Nederlandse vaartuigen binnen dit 

métier hadden VMS registraties op het BNZ, en meer dan een derde van de vaartuigen hadden 

registraties binnen het gebied van de Vlaamse Banken. Registraties waren steeds afkomstig van 
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voorbij de 3NM grens. Er werd gevist in alle vier de zones waarvoor visserijmaatregelen worden 

voorgesteld. Zie bijlage activiteitskaarten A_46 tot A_50. 

Tabel 31 Het gemiddeld aantal schepen uitgerust met de demersale boomkor 70-99 in de Nederlandse vloot (NV) en per 
gebied. VLB = Vlaamse banken 

Gebied NV BNZ VLB Zone 1 
Zone 
2 

Zone 3 Zone 4 

Aantal vaartuigen 165 79 45 17 16 21 22 

 

Tabel 32 Het voorkomen van de Nederlandse demersale boomkorvisserij 70-99 in het Belgisch Deel van de Noordzee en in 
het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage VMS-pings afkomstig 
van demersale boomkorvisserij 70-99 in het BNZ tov dit métier in de totale Nederlandse vloot. ** Is het percentage VMS-
pings afkomstig van demersale boomkorvisserij 70-99  in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal pings in 
het BNZ. *** Is het percentage VMS-pings in zone 1-4 tov het aantal VMS-pings in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Métier: 
Demersale 
boomkor 
70-99 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen 
Hoogste 
frequenties 

Algemeen zone 1 zone 2 zone 3 
zone 
4 

  *   **   *** 

Algemeen 
(A_46) 

Overal in het 
BNZ  

8% 

hoogste 
frequenties 
tussen de 3 en 
de 12 NM, 
vooral aan de 
westkust 

34% 

Overal, maar 
hoogste 
frequenties 
tussen de 3 
en de 12 NM 

5% 7% 3% 3% 

Q1 (A_47) 

Tussen 3 en 
12NM vooral 
aan de 
westkust, 
voorbij de 
12NM overal 
verspreid  

9% 

W-
Akkaertbank, 
NO top van 
het BNZ 

28% 

Overal 
voorkomend, 
verhoogde 
frequenties 
op Oostdyck 
en W-
Akkaert 

4% 2% 3% 4% 

Q2 (A_48) 

Vooral binnen 
12 NM, en op 
de 
Thorntonbank 

11% 

 concentraties 
ter hoogte van 
Oostende en 
Zeebrugge in 
de zone 
binnen de 12 
NM, en op de 
Thorntonbank 

37% 

vooral in de 
zone tussen 
Oostende en 
Nieuwpoort, 
ook een 
concentratie 
ter hoogte 
van de 
Oostdijck 

6% 10% 2% 1% 

Q3 (A_49) 

Vooral binnen 
12 NM, en op 
de 
Thorntonbank 

7% 

Vlakte van de 
Raan, 
Thorntonbank, 
zone tussen 
Oostende en 
Nieuwpoort 

39% 
Vooral 
binnen 12 
NM 

7% 9% 2% 3% 
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Q4 (A_50) 

Overal in het 
BNZ, 
verspreide 
concentraties  

7% 

Binnen de 
12NM vooral 
tussen 
Oostende en 
Nieuwpoort 
en op het 
noordelijke 
deel van   de 
Vlakte van de 
Raan.  Ook 
concentratie 
langs de 
noordelijke 
grens van het 
BNZ  

31% 

Overal 
voorkomend, 
concentratie 
ter hoogte 
van W-
Akkaert 

4% 5% 4% 6% 

 

De visserij-inspanning op het BNZ door Nederlandse demersale boomkorvaartuigen is hoog doorheen 

het hele jaar, maar vertoont seizoenale variatie in ruimtelijke verspreiding. In het eerste en vierde 

kwartaal werd meer offshore gevist, terwijl het aantal registraties hoger was in de zone tussen 3 en 

12Nm voor het tweede en derde kwartaal. Zones 2, 3 en 4 binnen de Vlaamse Banken werden bevist 

tijdens alle kwartalen, met de hoogste intensiteit in zone 2 (7% van de registraties binnen de Vlaamse 

Banken). 

Opmerkelijk is dat het oostelijke gedeelte van het BNZ, dat de zone voor hernieuwbare energie 

bevat, nog steeds intensief wordt bevist in 2010-2012, alhoewel de reeds bebouwde 

windmolenconcessies volledig gesloten zijn voor alle vormen van visserij. Dit kan wijzen op 

verhoogde intensiteit aan de rand van de parken. 

4.2.3 Planken- of bordenvisserij (OTB) 
Ongeveer een kwart van de Nederlandse bordenvissers is actief binnen het BNZ. Het overgrote deel 

van deze vaartuigen vist ook in het gebied van de Vlaamse Banken, en dan vooral in zone 2 (Tabel 

33). Zie bijlage activiteitskaarten A_51. 

Tabel 33 Het gemiddeld aantal vaartuigen uitgerust met een bordennet  in de Nederlandse vloot (NV) en per gebied. VLB = 
Vlaamse banken 

Gebied NV BNZ VLB Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Aantal vaartuigen 82 22 15 7 12 3 3 

 

Tabel 34 Het voorkomen van de Nederlandse plankenvisserij in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12. * Is het percentage VMS-pings afkomstig van plankenvisserij in het BNZ tov 
dit métier in de totale Nederlandse vloot. ** Is het percentage VMS-pings afkomstig van plankenvisserij in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken tov het aantal pings in het BNZ. *** Is het percentage VMS-pings in zone 1-4 tov het aantal VMS-
pings in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Métier: 
Plankenvisserij 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen 
Hoogste 
frequenties 

Algemeen zone 1 zone 2 zone 3 
zone 
4 

  *   **   *** 



 

46 
 

Algemeen 
(A_51) 

Verspreid, 
vooral 
binnen 
12NM aan 
de de 
oostkust 

3% 

omgeving van 
de 
Wenduinebank 
- Vlakte van de 
Raan 

13% 

Zeer verspreid, 
lichte 
concentratie bij 
Middelkerkebank-
Oostendebank 

17% 27% 6% 5% 

 

Alhoewel een groot aantal vaartuigen VMS registraties vertonen in het BNZ, vertegenwoordigt dit 

toch slechts 3% van het totale aantal registratie van dit métier. Daarvan was 13% afkomstig van het 

gebied van de Vlaamse Banken. De ruimtelijke verspreiding van de visserij-inspanning is gelijkaardig 

aan die van de garnaalvisserij: vooral het gebied tussen de 3 en 12NM is belangrijk, met de meeste 

activiteit aan de oostkust en concentratie in de omgeving van de Wenduinebank en op de Vlakte van 

de Raan. 

4.2.4 Seinevisserij  
Negen vaartuigen binnen dit métier waren actief binnen het BNZ in 2010-2012; zeven van deze 

vaartuigen visten ook binnen het gebied van de Vlaamse Banken. Zie bijlage activiteitskaarten A_52 

tot A_31. 

Tabel 35 Het gemiddeld aantal seinevissers in de Nederlandse vloot (NV) en per gebied. VLB = Vlaamse banken 

Area NV BNZ VLB Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Aantal vaartuigen 16 9 7 0 3 4 3 

 

Tabel 36 Het voorkomen van de Nederlandse seinevisserij in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage VMS-pings afkomstig van seinevisserij in 
het BNZ tov dit métier in de totale Nederlandse vloot. ** Is het percentage VMS-pings afkomstig van seinevisserij in het 
Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal pings in het BNZ. *** Is het percentage VMS-pings in zone 1-4 tov het 
aantal VMS-pings in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Métier: 
Seine 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen 
Hoogste 
frequenties 

Algemeen zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 

  *   **   ***       

Algemeen 
(A_52) 

verspreid 
over het 
BNZ 

4% 

regio 
Gootebank - 
Thorntonbank, 
lichte 
concentratie 
ter hoogte van 
de Vlaamse 
Banken 

31% 

verspreid, 
algemeen 
laag 
voorkomen 

- 2% 1% 1% 
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Het aantal VMS registraties binnen het BNZ was algemeen laag, met lichte concentraties ter hoogte 

van de regio Gootebank-Thorntonbank en ter hoogte van de Vlaamse Banken. In de vooropgestelde 

zones voor visserijmaatregelen werd er echter nauwelijks gevist. 

4.2.5 Andere visserijmethodes 
Voor 48 vaartuigen actief binnen het BNZ kon geen métier worden toegekend op basis van de 

logboekgegevens. De visserijactiviteit van deze vaartuigen werd gebundeld onder de code MISC en 

werd gebundeld weergegeven in één kaart, zie bijlage (kaart A_53). Slechts 18 van deze vaartuigen 

waren actief op het BNZ in de periode 2010-2012. 

Tabel 37 Het gemiddeld aantal andere visserijmethodes in de Nederlandse vloot (NV) en per gebied. VLB = Vlaamse banken 

Area NV BNZ VLB Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Aantal vaartuigen 287 48 18 5 7 4 3 

 

Tabel 38 Het voorkomen van andere Nederlandse visserijmethodes in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 
2000 gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage VMS-pings afkomstig van andere 
visserijmethodes in het BNZ tov dit métier in de totale Nederlandse vloot. ** Is het percentage VMS-pings afkomstig andere 
visserijmethodes in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal pings in het BNZ. *** Is het percentage VMS-
pings in zone 1-4 tov het aantal VMS-pings in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Métier: 
Miscellaneous 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen 
Hoogste 
frequenties 

Algemeen zone 1 zone 2 zone 3 
zone 
4 

  *   **   ***       

Algemeen 
(A_53) 

verspreid 
over het 
BNZ 

2% 
rond 
Zeebrugge 

8% 

verspreid, 
algemeen 
laag 
voorkomen 

13% 14% 4% 4% 

 

De visserijactiviteit van Nederlandse vaartuigen zonder specifieke métiercode concentreerde zich 

vooral in de regio rond Zeebrugge, met een uitloper naar Oostende toe. Daarbuiten werden VMS 

pings geregistreerd op het volledige BNZ. De activiteit binnen het gebied van de Vlaamse Banken was 

zeer laag. 

4.3 Engelse vissersvloot 

De activiteit van de Engelse vloot in Belgische wateren is zeer beperkt (max. 10 pings per gridcel over 

de periode 2010-2012, zie bijlage (kaart A_55). De activiteit beperkte zich in deze periode 

voornamelijk tot de offshore zone voorbij de 12NM, meer bepaald langs de noordelijke grens van het 

BNZ en in het verste deel van de Vlaamse Banken. In de vooropgestelde zones 1, 2 en 4 werd niet of 

nauwelijks gevist, in zone 3 werd er in beperkte mate gevist. 



 

48 
 

4.4 Franse vissersvloot 

Volgens Leblond et al (2013) is er zeker activiteit van Franse vaartuigen in Belgische wateren, vooral 

door staand wantvissers, pottenvissers en boomkorvissers. Details over de activiteiten van deze 

vaartuigen werden tot op heden niet vrijgegeven. 

  

Figuur 12 Kaart van de visserij-intensiteit van Franse vaartuigen in het Kanaal en de Noordzee op basis van aantal 
vaarmaanden (uit Leblond et al, 2013). 

5 Bespreking van de aanlandingskaarten 

Voor de aanlandingskaarten werd gebruik gemaakt van de logboekgegevens van de demersale 

boomkor (77-99) en de garnalenboomkor. Telkens werden, voor zover relevant,  de 

landingsgegevens (in kg) geplot voor tong, schol, schar, grijze garnaal, kabeljauw, bot, tongschar, rog, 

tarbot en griet.  

5.1 Belgische vissersvloot 

5.1.1 Demersale boomkor (70-99) (TBB_DEF_70_99_0_0) 
Figuur 13 geeft de verhouding aan tussen de geselecteerde soorten in de totale Belgische vloot, het 

BNZ en binnen het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken op basis van de aanvoergegevens (kg) uit de 

logboeken. De geselecteerde soorten samen vormden iets meer dan de helft van de totale aanvoer 

van de Belgische vloot; 53%. In het BNZ en het Natura 2000 gebied besloeg de restgroep slechts 2 à 3 

% van de totale aanvoer. We kunnen dus stellen dat de geselecteerde soorten de belangrijkste 

doelsoorten zijn in het BNZ. Bij de Belgische vloot alsook in de twee geselecteerde gebieden vormde 

schol het grootste aandeel (35-46 %). Ook tong vormde een belangrijk onderdeel van de aanvoer. 
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Het was de op 1 na belangrijkste soort (aanvoergewicht) voor de Belgische vloot (34 %) en komt op 

de derde plaats in het Belgisch deel van de Noordzee en in de Vlaamse Banken. Bot vormde slechts 

een klein aandeel in de totale Belgische aanvoer (2 %) maar vormde wel een wezenlijk onderdeel van 

de aanvoer binnen het BNZ en in de Vlaamse Banken (ongeveer 30 % van de totale aanvoer in deze 

gebieden). 

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat dit enkel een notie geeft van het belang van de 

verschillende soorten ten opzichte van elkaar. Er werd enkel een selectie van soorten opgenomen in 

de analyse en er werd enkel rekening gehouden met de aanvoerhoeveelheden (kg) uit de logboeken 

van 2010-2012. Om een volledig beeld te krijgen van het belang van deze soorten moeten de 

aanvoergegevens en de prijzen zeker ook mee in rekening worden gebracht. 

Tabel 39 Procentuele verdeling van de Belgische demersale boomkor 70-99 in het algemeen, in het BNZ en in het gebied 
Vlaamse Banken op basis de aanvoergegevens (kg) uit de logboeken van de periode 2010-2012  

soort belgische vloot BNZ Vlaamse Banken 

schol 22.9% 41% 46% 

tong 21.9% 18% 17% 

rog 7.8% 0.5% 0.4% 

tongschar 3.2% 0.3% 0.2% 

kabeljauw 2.4% 2% 1% 

griet 1.9% 0.4% 0.3% 

tarbot 1.9% 0.3% 0.2% 

schar 1.7% 3% 3% 

bot 1.5% 29% 31% 

grijze garnaal 0.2% 5% 1% 

rest 34.8% 3% 2% 
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Figuur 13 Verdeling van de geselecteerde soorten op basis van de aanvoer (kg) uit de logboekgegevens (2010-2012) van de 
Belgische demersale boomkor (70-99) in het algemeen en in het BNZ en het Natura 2000 gebied 

5.1.1.1 Solea solea (tong) 

Algemeen werden de grootste hoeveelheden tong aangevoerd in het voorjaar (Q2) en het najaar 

(Q4). Net geen 3 % van de totale tongaanvoer in de periode 2010-2012 was afkomstig uit het 

Belgisch deel van de Noordzee. Gemiddeld 71% hiervan werd binnen de 3 NM gevangen. Dit 

percentage is nog hoger in Q2 en Q3 (voorjaar en zomer). Algemeen werd tong overal gevangen in 

het BNZ met uitzondering van de oostkant (Vlakte van de Raan en gebied voor hernieuwbare 

energie).  

In het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken werd tong verspreid over dit gebied gevangen. Behalve in 

kwartaal 4 werd deze soort vooral binnen de 3 NM gevangen. Algemeen was 42.4% van de aanvoer 

in de Vlaamse Banken afkomstig uit het voorgestelde gebied zone 1. De andere 3 zones werden 

minder bevist. Zie bijlage activiteitskaarten A_57 tot A_61. 

 

BNZ 



 

51 
 

Tabel 40 Locaties van de tongaanvoer met boomkor 70-99 in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de tongaanvoer afkomstig van de 
demersale boomkor (70-99) in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Belgische vloot. ** Is het percentage 
tongaanvoer afkomstig van demersale boomkor (70-99) in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal kg tong 
in het BNZ. *** Is het percentage tongaanvoer (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg tong in het Natura 2000 gebied Vlaamse 
Banken. 

Soort: 
tong 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen   
Hoogste 
hoeveelheden Algemeen   

zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

  *   **   ***       

Algemeen 
(A_57) 

Algemeen behalve in 
windmolengebied en 
thv Vlakte van de 
Raan 

3 
% 

Hoogste frequenties 
binnen de 3 NM, 
verder op aantal 
plaatsen verspreid 
op BNZ 69 % 

Bijna overal in 
gebied, hoogste 
frequenties binnen 
3 NM, verder ook 
iets hogere 
frequenties op 
zandbanken 
(Vlaamse Banken) 

42 
% 2 % 0.3% 0.4% 

Q1 (A_58) 

Aanwezigheid 
binnen 3 NM, gebied 
Natura 2000 gebied 
& offshore 

2 
% 

Pieken ten westen 
van Zeebrugge 
binnen 3NM, aantal 
pieken verder 
offshore 
(Hinderbanken & 
Oostdyck) 70 % 

Bijna overal in het 
gebied, pieken 
binnen 3 NM en op 
Oostdyck (Vlaamse 
Banken) 

45 
% 1.0% 0.3% 1.4% 

Q2 (A_59) 

Tot 12 NM, verder 
ook aantal punten 
meer offshore 

5 
% 

Vooral binnen 3 NM 
(hoogste pieken ten 
westen van 
Oostende) 69 % 

Vooral binnen 12 
NM, hoogste 
densiteiten binnen 
de 3NM 

44 
% 1 % 0.0% 0.0% 

Q3 (A_60) 

Vooral westkant 
binnen 12 NM, 
verder aantal punten 
meer offshore 

3 
% 

Pieken ten westen 
van Oostende, 
tussen Zeebrugge en 
Oostende en op de 
oostelijke Vlaamse 
Banken 70 %   

49 
% 2 % 0.0% 0.0% 

Q4 (A_61) 

Vooral westkant 
gebied, ook aantal 
punten verspreid 
over BNZ 

1 
% 

Aantal verhoogde 
frequenties: thv 
Zeebrugge, oostelijke 
Vlaamse Banken en 
Westelijke 
zeelandbanken 
(Oostdyck) 65 % 

Bijna overal in het 
gebied, iets hogere 
frequentie op 
westelijke Vlaamse 
Banken en thv 
12mijlsgrens 

15 
% 10 % 3 % 1 % 

 

5.1.1.2 Pleuronectes platessa (schol) 

Schol nam het grootste deel van de aanvoer (kg) van de geselecteerde soorten van de Belgische vloot 

in beslag. Ook in het BNZ en in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken vormde de scholaanvoer het 
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grootste aandeel (Tabel 39, Figuur 13). De grootste aanvoer schol was afkomstig in het najaar (Q4), 

de laagste in het voorjaar (Q2). In het BNZ werden de grootste hoeveelheden schol net opgevist in 

het voorjaar (Q2). Zie bijlage activiteitskaarten  A_62 tot A_66. 

Schol werd verspreid l op het BNZ gevangen, behalve in de regio van de Vlakte van de Raan en in (de 

buurt van) het windmolengebied. Verhoogde concentraties werden gevonden aan de westkant (85 % 

van de totale scholaanvoer in het BNZ is afkomstig uit het gebied Vlaamse Banken) van het gebied 

met de hoogste concentraties binnen de 3 NM tussen de havens Nieuwpoort en Oostende.   

In alle 4 de voorgestelde zones voor visserijmaatregelen in het habitatrichtlijngebied werd schol 

gevangen met de hoogste concentraties binnen de 3 NM (zone 1). 

Tabel 41 Locaties van de scholaanvoer met boomkor 70-99 in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de scholaanvoer afkomstig van de 
demersale boomkor (70-99) in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Belgische vloot. ** Is het percentage 
scholaanvoer afkomstig van demersale boomkor (70-99) in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal kg schol 
in het BNZ. *** Is het percentage schol (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg schol in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Soort: 
schol 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen   Hoogste frequenties Algemeen   
zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

  *   **   ***       

Algemeen 
(A_62) 

Bijna overal behalve 
in het 
windmolengebied, thv 
de Vlakte van de Raan 
en in het midden van 
het BNZ 

6 
% 

Hogere frequenties 
aan de westkant, 
verder ook op 
Zeelandbanken 
(Gootebank) en 
aantal punten rond 
Zeebrugge 85 % 

Vrij hoge 
frequenties overal 
in het gebied, 
vooral binnen de 
3NM, verder ook 
op Vlaamse 
Bankengroep en 
Hinderbanken 

48 
% 4 % 0.3% 0.6% 

Q1 (A_63) 

Vooral westkant van 
het gebied, offshore 
ook oostelijk 

4 
% 

Hogere frequenties 
vooral binnen 3NM 
ten westen van 
Oostende en op de 
Oostdyck (Vlaamse 
Banken), ook aantal 
pieken offshore 78 % 

Bijna overal in het 
gebied, hogere 
frequenties binnen 
3NM en op de 
Oostdyck (Vlaamse 
Banken) 

49 
% 2 % 0.5% 3 % 

Q2 (A_64) 

Vooral westkant 
binnen de 12 NM, ook 
aantal punten 
verspreid offshore 

16 
% 

Hoogste frequenties 
binnen 3 NM ten 
westen van 
Oostende, ook op 
Middelkerke & 
Oostendebank 
(Vlaamse Banken) 93 % 

Vooral binnen de 
12 NM. Hoge 
frequenties binnen 
3 NM 

64 
% 2 % 0 % 0 % 

Q3 (A_65) 

Vooral binnen de 
12NM, ook aantal 
punten offshore 

5 
% 

Hogere pieken aan 
de westkant van het 
gebied binnen de 12 
NM 91 % 

Vooral binnen de 
12NMgrens. 
Hogere 
frequenties 
verspreid binnen 
dat gebied 

39 
% 5 % 0 % 0 % 
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Q4 (A_66) 

Verspreid over het 
gebied, vooral 
westelijk deel van BNZ 

4 
% 

Hogere frequenties 
verspreid over het 
hele gebied, vooral 
Vlaamse Banken, 
westelijke 
Hinderbanken, 
Gootebank en 
Wenduinebank 66 % 

Verspreid over het 
hele gebied, vooral 
net voorbij 3 NM-
grens, westelijke 
Vlaamse Banken 
en westelijke 
Hinderbanken 8 % 

10 
% 2 % 0.8% 

 

5.1.1.3 Raja spec. (rog) 

Bij roggen werd geen opsplitsing gemaakt tussen de verschillende soorten.  Voor de Belgische vloot is 

de roggenaanvoer vrij belangrijk (12 %; na schol en tong de derde belangrijkste landingssoort) maar 

deze worden vooral buiten het BNZ gevangen (gemiddeld 0.2 % van de roggen gevangen door de 

Belgische vloot waren afkomstig uit het BNZ).  Algemeen voor de Belgische vloot waren er seizoenaal 

geen grote verschillen waarneembaar (hoogste aanvoer in de lente (Q2); laagste in de herfst (Q4). In 

het BNZ werd rog vooral in het najaar (Q4) gevangen. Roggen werden vooral aan de westkant van het 

gebied gevangen. Gemiddeld 70 % van de aangelande roggen was afkomstig uit het Natura 2000 

gebied.  Zie bijlage activiteitskaarten A_102  tot A_106. 

Tabel 42 Locaties van de roggenaanvoer met boomkor 70-99 in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de roggenaanvoer afkomstig van de 
demersale boomkor (70-99) in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Belgische vloot. ** Is het percentage 
roggen afkomstig van demersale boomkor (70-99) in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal kg rog in het 
BNZ. *** Is het percentage rog (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg rog in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Soort BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

  Voorkomen 
Hoogste 
frequenties Algemeen 

zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

Rog   *   **   ***       

Algemeen 
(A_102) 

Verspreid over het 
gebied, vooral aan de 
westkant 0.2% nvt 

70 
% 

Verspreid over het 
gebied, geen pieken 21 % 21 % 4 % 1 % 

Q1 (A_103) Westkant plus offshore 0.2% nvt 
61 
% 

Verspreid over het 
gebied, geen pieken 21 % 15 % 0.5% 4 % 

Q2 (A_104) 
Heel lage frequenties, vnl 
westkant 0.1% nvt 

69 
% 

Binnen 3 NM plus 
aantal verspreid over 
het gebied. Geen 
pieken 15 % 6 % 0 % 0 % 

Q3 (A_105) 
Heel lage frequenties, vnl 
westkant 0.1% nvt 

87 
% 

Binnen 3 NM plus 
aantal verspreid over 
het gebied. Geen 
pieken 41 % 13 % 0 % 0 % 

Q4 (A_106) 

Heel lage frequenties, vnl 
westkant plus aantal 
plaatsen offshore 0.4% nvt 

66 
% 

Verspreid over het 
gebied, geen pieken 11 % 36 % 9 % 0.5% 
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5.1.1.4 Microstomus kitt (tongschar) 

Tongschar besloeg zo’n 5 % van de totale hoeveelheid aanlanding van de geselecteerde soorten in de 

Belgische vloot (Figuur 13). Algemeen werd tongschar vooral in de winter (Q1) gevangen en het 

minst in de zomer (Q3). In het BNZ werden de hoogste hoeveelheden opgevist in het najaar (Q4) en 

de winter (Q1). Minder dan 1 % van deze soort werd in het BNZ opgevist. De aanvoer was afkomstig 

verspreid over het gebied maar vooral aan de westkant. Gemiddeld 62 % van deze soort is afkomstig 

uit het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. Er werden nergens in het gebied verhoogde 

concentraties aangetroffen.  Zie bijlage activiteitskaarten A_77 tot A_81. 

Tabel 43 Locaties van de aanvoer tongschar met boomkor 70-99 in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 
2000 gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de tongscharaanvoer 
afkomstig van de demersale boomkor (70-99) in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Belgische vloot. ** Is 
het percentage tongschar afkomstig van demersale boomkor (70-99) in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het 
aantal kg tongschar in het BNZ. *** Is het percentage tongschar (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg tongschar in het Natura 
2000 gebied Vlaamse Banken. 

Soort: 
Tongschar 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen 
Hoogste 
frequenties Algemeen 

zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

  *   **   ***       

Algemeen 
(A_77) 

Verspreid over het gebied, iets 
meer aan de westkant 0.3% nvt 

62 
% 

verspreid over 
het gebied, geen 
pieken 10 % 5 % 3 % 12 % 

Q1 (A_78) 
Vooral westkant, ook oostelijk 
offshore 0.3% nvt 

66 
% 

verspreid over 
het gebied, geen 
pieken 8 % 4 % 2 % 21 % 

Q2 (A_79) 

Heel lage frequenties, vooral 
westkant, offshore + binnen 3 
NM ook oostelijk 0.1% nvt 

85 
% 

aantal punten 
binnen 12 NM, 
geen pieken 17 % 3 % 0 % 0 % 

Q3 (A_80) 

Lage frequenties, binnen 12 
NM, ook aantal punten 
offshore 0.2% nvt 

64 
% 

aantal punten 
binnen 12 NM, 
geen pieken 29 % 2 % 0 % 0 % 

Q4 (A_81) 

Lage frequenties, vooral 
westkant, aantal punten 
verspreid over de rest van het 
gebied 0.4% nvt 

53 
%   6 % 7 % 5 % 7 % 

5.1.1.5 Gadus morhua (kabeljauw) 

Algemeen werden de hoogste hoeveelheden kabeljauw aangevoerd in de winter en het 

najaar (Q1 en Q4). Ook in het BNZ werden de hoogste hoeveelheden in deze seizoenen 

gevangen.  Gemiddeld 2 % van de aanvoer kabeljauw werd gevangen in het BNZ met het 

hoogste aandeel in het voorjaar en het najaar (Q2 en Q4) en de laagste in Q3 (zomer). 

Daarvan was gemiddeld 57 % afkomstig uit het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken.  De 

soort werd bijna overal in dit gebied gevangen; er waren geen pieken.  Van de voorgestelde 

zones is vooral zone 1 van belang voor de kabeljauwaanvoer. Zie bijlage activiteitskaarten A_97 

tot A_101. 
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Tabel 44 Locaties van de kabeljauwaanvoer met boomkor 70-99 in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 
2000 gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de kabeljauwaanvoer 
afkomstig van de demersale boomkor (70-99) in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Belgische vloot. ** Is 
het percentage kabeljauw afkomstig van demersale boomkor (70-99) in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het 
aantal kg kabeljauw in het BNZ. *** Is het percentage kabeljauw (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg kabeljauw in het Natura 
2000 gebied Vlaamse Banken. 

Soort: 
Kabeljauw 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 
Voorkomen 
  

Hoogste 
frequenties 

Algemeen 
  

zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

  *   **   ***       

Algemeen 
(A_97) 

Voornamelijk westkant, ook 
aan de oostkant binnen 3 
NM en offshore 2 % nvt 

57 
% 

Algemeen in het 
gebied, bijna overal 
binnen 12 NM, geen 
pieken 28 % 4 % 0.3% 7 % 

Q1 (A_98) 

Vooral westkant, ook aan de 
oostkant binnen 3NM en 
offshore 2 % nvt 

62 
% 

Algemeen binnen 
gebied, geen pieken 25 % 5 % 0.3% 12 % 

Q2 (A_99) 

Vooral binnen 12 NM, ook 
aantal plaatsen verspreid 
offshore 3 % nvt 

54 
% 

Vooral binnen 12 
NM, geen pieken 0.6% 4 % 0 % 0 % 

Q3 (A_100) 

Lage frequenties, vooral 
binnen 12 NM in Natura 
2000 gebied, aantal plaatsen 
offshore 0.6% nvt 

61 
% 

Vooral binnen 12 
NM, geen pieken 48 % 3 % 0 % 0 % 

Q4 (A_101) 
Verspreid over het gebied, 
vooral westkant 3 % nvt 

52 
% 

Verspreid in het 
gebied, geen pieken 33 % 2b% 0.7% 3 % 

 

5.1.1.6 Psetta maxima (tarbot) 

Algemeen werden de hoogste hoeveelheden tarbot aangevoerd in het najaar (Q4) en dit zowel door 

de Belgische vloot in het algemeen als binnen het BNZ.  Gemiddeld was 0.5 % van de totale 

hoeveelheid (kg) tarbot van de Belgische vloot afkomstig uit het Belgisch deel van de Noordzee. 

Ongeveer 60 % hiervan werd in het Natura 2000 gebied opgevist. Hierbij werden vooral pieken 

vastgesteld in Q3 en Q4 (zomer en herfst) waar het aandeel tarbot uit het Natura 2000 gebied ten 

opzichte van het totale BNZ nog hoger lag. Van de 4 voorgestelde zones voor visserijmaatregelen 

werd tarbot vooral in zone 1 opgevist. Er werden geen pieken vastgesteld op het BNZ in het 

algemeen of het habitatrichtlijngebied in het bijzonder. Zie bijlage activiteitskaarten A_82 tot A_86. 

Tabel 45 Locaties van de tarbotaanvoer met boomkor 70-99 in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de tarbotaanvoer afkomstig van de 
demersale boomkor (70-99) in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Belgische vloot. ** Is het percentage 
tarbot afkomstig van demersale boomkor (70-99) in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal kg tarbot in het 
BNZ. *** Is het percentage tarbot (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg tarbot in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Soort: 
Tarbot 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen 
Hoogste 
frequenties Algemeen 

zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

  *   **   ***       
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Algemeen 
(A_82) 

Voornamelijk westkant van het 
gebied, ook oostkant thv 3 NM, 
12 NM en offshore 0.5% nvt 

60 
% 

Overal verspreid 
over het gebied, 
geen pieken 18 % 5 % 1 % 2 % 

Q1 (A_83) 
Voornamelijk westkant, ver 
offshore ook oostkant 0.7% nvt 

42 
% 

Verspreid over het 
gebied, geen 
pieken 7 % 3 % 0 % 4 % 

Q2 (A_84) 

Vooral westkant binnen 12 NM, 
ook aantal waarnemingen 
verspreid offshore 0.6% nvt 

86 
% 

Binnen 12 NM, 
geen pieken 32 % 6 % 0 % 0 % 

Q3 (A_85) 

Vooral westkant binnen 12 NM, 
ook aantal waarnemingen 
verspreid offshore 0.4% nvt 

82 
% 

Binnen 12 NM, 
geen pieken 21 % 4 % 0 % 0 % 

Q4 (A_86) 

Voornamelijk westkant, ook 
aantal punten verspreid 
offshore 0.4% nvt 

47 
% 

Verspreid over het 
gebied, geen 
pieken 9 % 5 % 4 % 4 % 

 

5.1.1.7 Scophthalmus rhombus (griet) 

De hoogste hoeveelheden griet werden door de Belgische vloot in de winter (Q1) en het 

najaar (Q4) aangevoerd.  In het BNZ werden de hoogste hoeveelheden in de lente (Q2) 

opgevist maar slechts een kleine hoeveelheid griet van de Belgische vloot was afkomstig uit 

het BNZ (gemiddeld 0.7 %). Gemiddeld 61 % hiervan was afkomstig uit het Natura 2000 

gebied met vooral hoge hoeveelheden in de lente (Q2). Ongeveer 44 % uit dat gebied werd 

opgevist in de voorgestelde zone 1. Zie bijlage activiteitskaarten A_87 tot A_91. 

Tabel 46 Locaties van de grietaanvoer met boomkor 70-99 in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de grietaanvoer afkomstig van de 
demersale boomkor (70-99) in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Belgische vloot. ** Is het percentage 
griet afkomstig van demersale boomkor (70-99) in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal kg griet in het 
BNZ. *** Is het percentage griet (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg griet in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Soort:griet 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen 
Hoogste 
frequenties Algemeen 

zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

  *   **   ***       

Algemeen 
(A_87) 

Westkant, ook ad oostkant 
verder offshore en thv 12 
en 3NM 0.7% nvt 

61 
% 

Verspreid over het 
gebied, geen pieken 44% 2 % 2 % 3 % 

Q1 (A_88) 

Westkant van het gebied, 
ook oostelijk verder 
offshore 0.6% nvt 

50 
% 

Verspreid over het 
gebied, geen pieken 28 % 0.5% 2 % 6 % 

Q2 (A_89) 
Binnen 12 NM, ook aantal 
plaatsten verspreid offshore 2 % nvt 

89 
% 

Binnen 12 NM, geen 
pieken 68 % 1 % 0 % 0 % 

Q3 (A_90) 

Aantal plaatsen binnen 12 
NM en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse banken 0.4% nvt 

43 
% 

Verspreid over het 
gebied, bijna overal 
binnen 3 NM 35 % 2 % 0 % 0 % 
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Q4 (A_91) 
Verspreid over het gebied, 
eerder westkant 0.5% nvt 

46 
% 

Verspreid over het 
gebied, geen pieken 7 % 4 % 6 % 7 % 

 

5.1.1.8 Crangon crangon (grijze garnaal) 

De grootste hoeveelheden grijze garnaal werden in de zomer (Q3) aangevoerd en dit zowel 

algemeen door de Belgische vloot als door de Belgische schepen in het BNZ. Een heel hoog 

percentage (95 %) van de hoeveelheid grijze garnaal van de Belgische vloot was afkomstig uit 

het BNZ.  Het grootste deel hiervan (ca. 70 %) werd binnen de 3 NM opgevist.  Pieken zijn 

waarneembaar aan de oostkust ter hoogte van de haven van Zeebrugge. 

Ook binnen het Natura 2000 gebied is een hoge variabiliteit waarneembaar over de 

seizoenen: in de herfst en de winter (Q3 en Q4) was ongeveer 7 % van de aanvoer uit het 

BNZ afkomstig uit het gebied Vlaamse Banken. In de winter en de lente (Q1 en Q2) was een 

veel hoger percentage afkomstig uit de Vlaamse Banken. Zie bijlage activiteitskaarten A_92 tot 

A_96. 

Tabel 47 Locaties van de grijze garnaalaanvoer met boomkor 70-99 in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 
2000 gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de grijze garnaalaanvoer 
afkomstig van de demersale boomkor (70-99) in het BNZ tov de aanvoeren voor deze soort in de totale Belgische vloot. ** 
Is het percentage grijze garnaal afkomstig van demersale boomkor (70-99) in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov 
het aantal kg grijze garnaal in het BNZ. *** Is het percentage grijze garnaal (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg grijze garnaal in 
het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Soort: 
Grijze 
garnaal 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen   Hoogste frequenties Algemeen   
zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

  *   **   ***       

Algemeen 
(A_92) 

Voornamelijk 
binnen de 12 NM 

95 
% 

Hogere frequenties 
vooral binnen 6 NM 
ten oosten van 
Oostende, pieken 
tussen Oostende en 
Zeebrugge 13 % 

Binnen 12 NM, iets 
hogere frequenties 
binnen 3 NM 
tussen Oostende 
en Nieuwpoort 27 % 9 % 0 % 0 % 

Q1 (A_93) 

Algemeen lage 
waarden, vooral 
binnen 12 NM en 
westkant van het 
gebied 

54 
% nvt 68 % 

Lage waarden, 
vooral binnen de 
12 NM 29 % 0 % 0 % 0 % 

Q2 (A_94) 
Enkel binnen de 6 
NM 

81 
% nvt 53 % 

Vooral binnen de 
3NM 38 % 0 % 0 % 0 % 

Q3 (A_95) 
Enkel binnen de 6 
NM 

99 
% 

Vooral oostkant van 
het gebied (pieken 
rond Zeebrugge en 
ten westen van 
Oostende) 7 % 

Vooral binnen de 
3NM, iets hogere 
waarden tussen 
Oostende en 
Nieuwpoort 13 % 25 % 0 % 0 % 

Q4 (A_96) 

Algemeen lage 
waarden, enkel 
binnen 6 NM 

100 
% 

Iets hogere waarden 
tussen Oostende en 
Zeebrugge 7 % 

Enkel binnen 3 NM 
tussen haven 
Oostende en 
Nieuwpoort 33 % 0 % 0 % 0 % 
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5.1.1.9 Limanda limanda (schar) 

De hoogste hoeveelheden schar werden door de Belgische vloot aangevoerd in de winter en 

de lente. Gemiddeld 6 % van de totale hoeveelheid schar aangeland door de Belgische vloot 

was afkomstig uit het BNZ; in het voorjaar (Q2) was dit 15 %. In het BNZ werd vooral in het 

westen van het gebied schar opgevist. Gemiddeld 79 % van de totale scharaanvoer in het 

BNZ was afkomstig uit het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. Vooral zone 1 was hier van 

belang.  Zie bijlage activiteitskaarten A_72  tot A_76. 

Tabel 48 Locaties van de scharaanvoer met boomkor 70-99 in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de scharaanvoer afkomstig van de 
demersale boomkor (70-99) in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Belgische vloot. ** Is het percentage 
schar afkomstig van demersale boomkor (70-99) in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal kg schar in het 
BNZ. *** Is het percentage schar (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg schar in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Soort: 
schar 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen 
Hoogste 
frequenties Algemeen 

zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

  *   **   ***       

Algemeen 
(A_72) 

Verspreid over het gebied 
(vooral westkant), niet in 
windmolenzone, in het 
midden van het BNZ en thv 
Vlakte van de Raan 6% 

Binnen 3 NM 
ten westen van 
Oostende 

79 
% 

Bijna overal in het 
gebied, afnemend 
verder offshore. 
Hoogste 
waarnemingen binnen 
3 NM 40 % 2 % 0.5% 1 % 

Q1 (A_73) 

Voornamelijk westen van 
gebied, binnen 3 NM en 
offshore ook meer oostelijk 

2 
% nvt 

74 
% 

Verspreid over het 
gebied, geen pieken 22 % 1 % 2 % 7 % 

Q2 (A_74) 
Vooral binnen 12 NM, ook 
aantal plaatsen offshore 

15 
% 

Binnen 3 NM 
tussen 
Oostende en 
Nieuwpoort 

83 
% 

Binnen 12NM, pieken 
tussen Oostende en 
Nieuwpoort 42 % 2 % 0 % 0 % 

Q3 (A_75) 
Vooral binnen 12 NM, ook 
aantal plaatsen offshore 

4 
% nvt 

68 
% 

Binnen 12 NM, geen 
pieken 39 % 3 % 0 % 0 % 

Q4 (A_76) 

Vooral westkant, ook aantal 
plaatsen verspreid over het 
gebied 

7 
% nvt 

79 
% 

Verspreid over het 
gebied, geen pieken 53 % 0.7% 1 % 0.8% 

 

5.1.1.10   Platichthys flesus (bot) 

Bot vormde een relatief klein deel van de totale aanvoerhoeveelheid van de geselecteerde 

soorten (2 %) maar vormde wel een groot aandeel van de aanvoer uit het BNZ (29 %; 

daarmee de tweede belangrijkste soort in het BNZ) (Figuur 13). De grootste hoeveelheden 

bot werden door de Belgische vloot gevangen in de lente en de winter (Q2 en Q1). 

Gemiddeld kwam 62 % van de totale aanlandingshoeveelheid bot uit het BNZ. Dit aandeel is 

opmerkelijk lager (27 %) in de winter (Q1).  Gemiddeld was ongeveer 80 % afkomstig uit het 
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Natura 2000 gebied Vlaamse Banken; dit gedurende het hele jaar.  De hoogste 

aanvoerhoeveelheden werden vastgesteld binnen de 3 NM, in het bijzonder aan de westkust 

(tussen Oostende en Nieuwpoort).  

In het Natura 2000 gebied was de voorgestelde zone 1 van belang. In zone 3 en zone 4 was 

de hoeveelheid opgeviste bot heel laag. Zie bijlage activiteitskaarten A_67 tot A_71. 

Tabel 49 Locaties van de botaanvoer met boomkor 70-99 in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de botaanvoer afkomstig van de 
demersale boomkor (70-99) in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Belgische vloot. ** Is het percentage bot 
afkomstig van demersale boomkor (70-99) in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal kg bot in het BNZ. *** 
Is het percentage bot (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg bot in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Soort: bot 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen Hoogste frequenties Algemeen 
zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

  *   **   ***       

Algemeen 
(A_67) 

Binnen 12 NM, 
ook aantal 
punten verspreid 
offshore 

62 
% 

Hoogste frequenties binnen 
3NM (91%) met pieken 
westelijk, ook iets hogere 
frequenties op westelijke 
zeelandbanken 
(Akkaertbank) 

80 
% 

Bijna overal in het 
gebied, dalend 
verder offshore. 
Hoogste 
frequenties binnen 
3 NM 61 % 0.4% 0 % 0.1% 

Q1 (A_68) 

Vooral westkant, 
offshore aantal 
punten verspreid 
over het gebied 27% 

Hoogste frequenties binnen 
3NM ten westen van 
Oostende, ook piek ten 
oosten van Oostende 

78 
% 

Bijna overal in het 
gebied, dalend 
verder offshore. 
Hoogste 
frequenties binnen 
3 NM 61 % 0.1% 0.2% 0.5% 

Q2 (A_69) 
Vooral binnen 12 
NM 

76 
% 

Hoogste frequenties binnen 
3 NM, dalend verder 
offshore 

81 
% 

Voorkomen binnen 
12 NM, hoogste 
frequenties binnen 
3 NM 58 % 0.5% 0 % 0 % 

Q3 (A_70) Binnen 12 NM  86% 

Pieken ten westen van 
Zeebrugge, vooral thv 
Nieuwpoort 

80 
% 

Voorkomen binnen 
12 NM, hoogste 
frequenties binnen 
3 NM 65 % 0.5% 0 % 0 % 

Q4 (A_71) 

In het Natura 
2000 gebied 
Vlaamse banken, 
oostkant vooral 
binnen 3 NM 

83 
% 

Aantal pieken binnen 3 NM 
tussen Nieuwpoort en 
Oostende, ook lichte 
verhoging ten westen van 
Oostende 

83 
% 

Waarden verspreid 
over het gebied, 
hogere frequenties 
binnen 3 NM 66 % 0.3% 0 % 0.1% 

 

5.1.2 Garnaalboomkor (TBB_CRU_16-31_0_0) 
Figuur 14 geeft de verhouding aan tussen de geselecteerde soorten in de totale Belgische vloot, het 

BNZ en binnen het Natura 2000-gebied Vlaamse Banken op basis van de aanvoergegevens (kg) met 

de garnaalboomkor uit de logboeken.  

De procentuele verhoudingen waren altijd dezelfde met als belangrijkste doelsoort de grijze garnaal. 

Andere soorten vormden maar een heel klein aandeel in de totale aanvoer. 
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Hierbij moet wel opgemerkt worden dat dit enkel een notie geeft van het belang van de 

verschillende soorten ten opzichte van elkaar. Er werd enkel een selectie van (de belangrijkste) 

soorten opgenomen in de analyse (de andere zijn gegroepeerd in de restgroep) en er werd ook enkel 

rekening gehouden met de aanvoerhoeveelheden (kg) uit de logboeken van 2010-2012. Enkel de 

aanvoer die kon toegewezen worden aan bepaalde VMS-punten werden gebruikt. Om een volledig 

beeld te krijgen van het belang van deze soorten moeten de effectieve aanlandingsgegevens en de 

prijzen zeker ook mee in rekening worden gebracht. 

Tabel 50 Procentuele verdeling van de Belgische garnaalboomkor in het algemeen, in het BNZ en in het gebied Vlaamse 
Banken op basis de aanvoergegevens (kg) uit de logboeken van de periode 2010-2012 

Soort Belgische vloot BNZ Vlaamse Banken 

grijze granaal 90% 90% 88% 

schar 4% 4% 4% 

bot 3% 4% 4% 

kabeljauw 1% 1% 2% 

schol 1% 1% 2% 

tong 0.27% 0.38% 1% 

tarbot 0.01% 0.02% 0.05% 

rog 0.01% 0.02% 0.02% 

tongschar 0.01% 0.00% 0.01% 

griet 0.01% 0.00% 0.01% 

rest 2% 2% 2% 
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Figuur 14 Verdeling van de geselecteerde soorten op basis van de aanvoer (kg) (2010-2012) met de garnaalboomkor in de 
Belgische vloot, het BNZ en het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken  

 

5.1.2.1 Solea solea (tong) 

De hoogste hoeveelheden tong werden in de zomer (Q3) aangevoerd, gevolgd door de hoeveelheid 

aanvoer in de lente (Q2).  Het grootste deel van de tongaanvoer met de garnaalboomkor in de 

Belgische vloot was afkomstig uit de uit het BNZ (gemiddeld 89 %: Tabel 50), in het bijzonder uit de 

12 mijlszone.  Iets hogere frequenties waren te vinden rond de haven van Zeebrugge en binnen de 3 

NM tussen de havens Nieuwpoort en Oostende.   

In Q1 (winter) is het grootste deel van de aanvoer uit het BNZ afkomstig uit het Natura 2000 gebied. 

De voorgestelde zones 3 en 4 werden het hele jaar door niet bevist op tong; ook zone 2 werd weinig 

bevist voor deze soort. De hoeveelheid tong uit zone 1 varieert sterk over de verschillende 

seizoenen. Zie bijlage activiteitskaarten A_128  tot A_132. 

BNZ 



 

62 
 

 

Tabel 51 Locaties van de tongaanvoer met garnalenboomkor in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de tongaanvoer afkomstig van de 
garnalenboomkor in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Belgische vloot. ** Is het percentage tongaanvoer 
afkomstig van garnalenboomkor in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal kg tong in het BNZ. *** Is het 
percentage tongaanvoer (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg tong in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Soort: 
tong 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen Hoogste frequenties Algemeen 
zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

  *   **   ***       

Algemeen 
(A_128) 

Verspreid binnen 
de 12 NM 

89 
% 

Iets hogere frequenties 
aan westkant binnen 3 
NM en rond haven van 
Zeebrugge (tot 6 NM) 49 % 

Kleine hoeveelheden 
binnen 12 NM, iets 
meer binnen 3 NM 56 % 

0.7 
% 0 % 0 % 

Q1 
(A_129) 

Heel kleine 
hoeveelheden aan 
westkant binnen 
12 NM 

81 
% nvt 97 % 

Heel kleine 
hoeveelheden 
verspreid binnen 12 
NM-gebied 12 % 0.3% 0 % 0 % 

Q2 
(A_130) 

Kleine 
hoeveelheden 
binnen 6 NM 

85 
% 

Iets hogere frequenties 
binnen 3 NM aan de 
westkant en voorbij 
3NM ten westen van de 
haven van Zeebrugge 60 % 

Kleine hoeveelheden, 
vooral binnen 3 NM. 
Iets hogere 
frequenties thv 
Nieuwpoort 78 % 0 % 0 % 0 % 

Q3 
(A_140) 

Kleine 
hoeveelheden 
langs de kust 
(binnen 6 NM) 

92 
% 

Iets hogere frequenties 
tussen Oostende en 
Nieuwpoort binnen de 
3 NM en iets verder 
offshore aan de haven 
van Zeebrugge 38 % 

Lage hoeveelheden 
binnen 3 NM 49 % 1 % 0 % 0 % 

Q4 
(A_141) 

Heel lage 
hoeveelheden 
verspreid over de 
12 NM zone 

81 
% nvt 88.8% 

Lage hoeveelheden 
binnen 12 NM 41 % 1 % 0 % 0 % 

 

5.1.2.2 Pleuronectes platessa (schol) 

De grootste hoeveelheden schol werden in Q2 (lente) aangevoerd, gevolgd door Q4 (herfst) en 

Q3(zomer). Het grootste deel van de schol aangevoerd door de Belgische garnaalboomkor is 

afkomstig uit het BNZ (gemiddeld 88 %), in het bijzonder in de 12 mijlszone. Net zoals de 

tongaanvoer werden iets grotere hoeveelheden schol gevangen rond de haven van Zeebrugge en 

binnen de 3 NM tussen de havens Nieuwpoort en Oostende. Seizoenaal zijn er geen al te grote 

verschillen. Binnen het Natura 2000 gebied werd vooral in zone 1 gevist en in veel mindere mate in 

zone 2. Zie bijlage activiteitskaarten A_123 tot A_127. 

 

Tabel 52 Locaties van de scholaanvoer met garnaalboomkor in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de scholaanvoer afkomstig van de 
garnaalboomkor in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Belgische vloot. ** Is het percentage scholaanvoer 
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afkomstig van garnaalboomkor in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal kg schol in het BNZ. *** Is het 
percentage schol (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg schol in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

 

Soort: 
schol 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen Hoogste frequenties Algemeen 
zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

  *   **   ***       

Algemeen 
(A_123) Verspreid binnen 12 NM 

88 
% 

Hogere frequenties 
binnen 3 NM en iets 
verder thv haven 
Zeebrugge 

79 
% 

Binnen 12 NM. 
Hogere 
frequenties 
binnen de 3 NM-
zone 47 % 2 % 0 % 0 % 

Q1 (A_124) 

Lage frequenties, vooral 
aan westkust binnen 12 
NM. Ook op 
zeelandbanken 
(Thorntonbank) 

87 
% nvt 

96 
% 

Verspreid binnen 
12 NM-gebied. 
Geen pieken. 16 % 7 % 0 % 0 % 

Q2 (A_125) 
Lage frequenties, niet 
voorbij 12 NM-grens 

92 
% 

Iets hogere 
frequenties binnen 3 
NM en iets verder 
offshore thv haven 
Zeebrugge 

60 
% 

Binnen 12 NM. 
Hogere 
frequenties 
binnen de 3 NM-
zone 53 % 0.3% 0 % 0 % 

Q3 (A_126) 
Aan westkust binnen 3 
NM, aan oostkust tot 6 NM 

99 
% 

Iets hogere 
frequenties binnen 3 
NM en iets verder 
offshore thv haven 
Zeebrugge 

84 
% 

Enkel binnen 3 
NM 54 % 1 % 0 % 0 % 

Q4 (A_127) 

Aan westkust tot 12 NM, 
aan oostkust verspreid 
tussen 3 & 6 NM 

73 
% 

Iets hogere 
frequenties binnen 3 
NM aan de westkant 

91 
% 

Binnen 12 NM. 
Hogere 
frequenties 
binnen de 3 NM-
zone 42 % 3 % 0 % 0 % 

 

5.1.2.3 Raja spec. (rog) 

Roggen werden slechts in heel lage hoeveelheden aangevoerd met de garnaalboomkor.  Het grootste 

deel werd echter wel opgevist in het BNZ.  Algemeen was 39 % hiervan afkomstig uit het Natura 2000 

gebied; dit percentage was veel hoger (77 %) in Q1 & Q2 (winter en lente).  

Tabel 53 Locaties van de roggenaanvoer met garnaalboomkor in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de roggenaanvoer afkomstig van de 
garnaalboomkor in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Belgische vloot. ** Is het percentage roggen 
afkomstig van garnaalboomkor in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal kg rog in het BNZ. *** Is het 
percentage rog (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg rog in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Soort: rog 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen 
Hoogste 
hoeveelheden Algemeen 

zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

  *   **   ***       
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Algemeen 

Binnen de 6 NM in de 
buurt van de haven 
Oostende 

89 
% nvt 

39 
% 

Voorkomen aan de 
oostkant van het gebied 
binnen de 6 NM 30 % 16 % 0 % 0 % 

Q1 Heel lage hoeveelheden 
100 
% nvt 

77 
% Heel lage hoeveelheden 22 % 63 % 0 % 0 % 

Q2 

Heel lage hoeveelheden. 
Voorkomen ten westen 
van Oostende 

100 
% nvt 

79 
% 

Heel lage hoeveelheden. 
Voorkomen ten westen 
van Oostende binnen de 
3 NM 15 % 0.9% 0 % 0 % 

Q3 

Heel lage hoeveelheden. 
Voorkomen binnen de 6 
NM in de buurt van de 
haven Oostende 

100 
% nvt 

22 
% 

Heel lage hoeveelheden. 
Voorkomen ten westen 
van Oostende binnen de 
3 NM 17 % 2 % 0 % 0 % 

Q4 

Heel lage hoeveelheden. 
Voorkomen binnen 6 NM 
ten westen van de haven 
Oostende 

88 
% nvt 

39 
% 

Heel lage hoeveelheden. 
Voorkoen aan de 
oostkant van het gebied 
binnen de 6 NM 32 % 17 % 0 % 0 % 

 

5.1.2.4 Microstomus kitt (tongschar) 

De grootste hoeveelheden werden in Q4 (herfst) aangevoerd; de laagste hoeveelheden in Q1 

(winter). Tongschar werd in beperkte hoeveelheden gevangen met de garnaalboomkor in de 

Belgische vloot. Slechts een klein deel hiervan was afkomstig uit het BNZ (gemiddeld 15.6%). Deze 

soort werd uitsluitend in het westelijk deel van het BNZ gevangen (namelijk in het Natura 2000 

gebied). Er zijn geen pieken waarneembaar. 

Tabel 54 Locaties van de aanvoer tongschar met garnaalboomkor in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 
2000 gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de tongscharaanvoer 
afkomstig van de garnaalboomkor in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Belgische vloot. ** Is het 
percentage tongschar afkomstig van garnaalboomkor in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal kg 
tongschar in het BNZ. *** Is het percentage tongschar (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg tongschar in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken. 

Soort: 
tongschar 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen 
Hoogste 
hoeveelheden Algemeen 

zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

  *   **   ***       

Algemeen 

Heel lage 
hoeveelheden. Enkel 
aan de westkant tot 6 
NM 

16 
% nvt 100% 

Voornamelijk binnen 3 
NM. Aantal punten 
tussen 3 NM en 12 NM. 
Geen pieken 41 % 0 % 0 % 0 % 

Q1 Heel lage hoeveelheden 
68 
% nvt 100% Heel lage hoeveelheden 9 % 0 % 0 % 0 % 

Q2 Heel lage hoeveelheden 
98 
% nvt 100% Heel lage hoeveelheden 74 % 0 % 0 % 0 % 

Q3 

Lage hoeveelheden. 
Voorkomen binnen 3 
NM ten westen van 
Oostende 

100 
% nvt 100% 

Voorkomen binnen 3 
NM ten westen van 
Oostende. Geen pieken 71 % 0.1% 0 % 0 % 

Q4 

Lage hoeveelheden. 
Voorkomen tussen 3 
NM en 6 NM thv de 8 % nvt 100% 

Lage hoeveelheden. 
Voorkomen tussen 3 
NM en 6 NM thv de 9 % 0.0% 0.0% 0.0% 
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haven van Nieuwpoort haven van Nieuwpoort. 

 

5.1.2.5 Gadus morhua (kabeljauw) 

De grootste hoeveelheden kabeljauw werden in Q4 (herfst) aangevoerd.  Gemiddeld 75 % van de 

gevangen kabeljauw met de garnaalboomkor door de Belgische vloot was afkomstig uit het BNZ. Dit 

percentage lag vooral in het najaar en de winter hoger. Kabeljauw werd vooral gevangen in de 

territoriale zee en in de buurt van de Thorntonbank. Iets hogere hoeveelheden werden gevangen 

binnen de 3 NM aan de westkust en binnen de 6 nM aan de oostkust. Ongeveer de helft van de 

kabeljauw uit het BNZ werd binnen het Natura 2000 gebied gevangen. In voorgestelde zone 1 werd 

behalve in het voorjaar (Q1) regelmatig kabeljauw opgevist. Zie bijlage activiteitskaarten A_133 tot 

A_137. 

Tabel 55 Locaties van de kabeljauwaanvoer met garnaalboomkor in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 
2000 gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de kabeljauwaanvoer 
afkomstig van de garnaalboomkor in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Belgische vloot. ** Is het 
percentage kabeljauw afkomstig van garnaalboomkor in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal kg 
kabeljauw in het BNZ. *** Is het percentage kabeljauw (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg kabeljauw in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken. 

Soort: 
kabeljauw 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen Hoogste hoeveelheden Algemeen 
zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

  *   **   ***       

Algemeen 
(A_133) 

Binnen de 12 NM en 
thv de Thorntonbank 

75 
% 

Iets hogere 
hoeveelheden binnen 
de 3 NM aan de 
westkant en tot 6 NM 
aan de oostkant 

49 
% 

Binnen de 12 NM, 
iets hogere 
hoeveelheden 
binnen de 3 NM 45 % 5 % 0 % 0 % 

Q1 
(A_134) 

Algemeen lage 
hoeveelheden, Binnen 
de 12 NM en thv de 
thorntonbank 

55 
% nvt 

52 
% 

Verspreid binnen de 
12 NM, geen pieken 17 % 0.8% 0 % 0 % 

Q2 
(A_135) 

Lage hoeveelheden; 
binnen de 3 NM aan de 
westkant, binnen de 12 
NM aan de oostkant 

64 
% 

Iets hogere 
hoeveelheden thv 
Zeebrugge 

29 
% 

Lage hoeveelheden, 
vooral binnen 3 NM. 
Geen pieken 54 % 5 % 0 % 0 % 

Q3 
(A_136) 

Lage hoeveelheden; 
binnen de 3 NM aan de 
westkant, binnen de 6 
NM aan de oostkant 

84 
% 

Iets hogere 
hoeveelheden ten 
westen van Zeebrugge 

33 
%   46 % 5 % 0 % 0 % 

Q4 
(A_137) Binnen de 12 NM   

80 
% 

Iets hogere 
hoeveelheden binnen 
de 3 NM aan de 
westkant en tot de 
6NM aan de oostkant 

52 
% 

Voorkomen tot aan 
de 12 NM, iets 
hogere 
hoeveelheden 
binnen de 3 NM 49 % 5 % 0 % 0 % 
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5.1.2.6 Psetta maxima (tarbot) 

Er is een seizoenale evolutie waarneembaar in de hoeveelheid aangevoerde tarbot (lage 

hoeveelheden in Q1 tot hogere hoeveelheden in Q4). Algemeen werden kleine hoeveelheden tarbot 

aangevoerd.  Van de gevangen tarbot was 96 % afkomstig uit het BNZ; bijna allemaal binnen de 6 

NM.  Gemiddeld 88 % van de tarbot uit het BNZ werd opgevist in het Natura 2000 gebied.  

Tabel 56 Locaties van de tarbotaanvoer met garnaalboomkor in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de tarbotaanvoer afkomstig van de 
garnaalboomkor in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Belgische vloot. ** Is het percentage tarbot 
afkomstig van garnaalboomkor in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal kg tarbot in het BNZ. *** Is het 
percentage tarbot (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg tarbot in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Soort: 
tarbot 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen 
Hoogste 
hoeveelheden Algemeen 

zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

  *   **   ***       

Algemeen 
Lage hoeveelheden, 
voornamelijk binnen 6 NM 

96 
% nvt 88 % 

Lage hoeveelheden, 
vnl binnen 3 NM 39 % 1 % 0 % 0 % 

Q1 

Heel lage hoeveelheden. 
Enkel westkant rond 12 
NM-grens (Oostdyck) 

75 
% nvt 91 % 

Westkant rond 12 
NM-grens (Oostdyck) 6 % 0 % 0 % 0 % 

Q2 

Heel lage hoeveelheden. 
Enkel westkant binnen 6 
NM 

100 
% nvt 

100 
% 

Binnen 3 NM, thv 
Nieuwpoort tot 6 
NM. Geen pieken 53 % 0 % 0 % 0 % 

Q3 

Lage hoeveelheden, tot 3 
NM aan westkant, iets 
verder (tot 6 NM) aan 
oostkant 

92 
% nvt 62 % 

Binnen 3 NM. Geen 
pieken 38 % 6 % 0 % 0 % 

Q4 
Lage hoeveelheden. Enkel 
westkant binnen 3 NM 

100 
% nvt 100% 

Binnen 3 NM. Geen 
pieken 38 % 0 % 0 % 0 % 

5.1.2.7 Scophthalmus rhombus (griet) 

Griet werd in heel lage hoeveelheden gevangen door de garnaalboomkor van de Belgische vloot. De 

hoogste aanvoergegevens werden vastgesteld in Q2 (lente), de laagste hoeveelheden in Q1 (winter).  

34 % van de aangevoerde griet werd in het BNZ opgevist en bijna allemaal (99 %) binnen het Natura 

2000 gebied.  

Tabel 57 Locaties van de grietaanvoer met garnaalboomkor in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de grietaanvoer afkomstig van de 
garnaalboomkor in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Belgische vloot. ** Is het percentage griet afkomstig 
van garnaalboomkor in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal kg griet in het BNZ. *** Is het percentage 
griet (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg griet in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Soort: 
griet 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen 
Hoogste 
hoeveelheden Algemeen 

zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

  *   **   ***       
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Algemeen 

Heel lage 
hoeveelheden, enkel 
binnen 12NM aan 
westkant 

34 
% nvt 

99 
% 

Binnen 3 NM tussen 
Nieuwpoort en Oostende, 
aantal punten verspreid 
binnen 12 NM. Geen 
pieken 51 % 0 % 0 % 0 % 

Q1 
Heel lage 
hoeveelheden. 

56 
%   

100 
%   4 % 0 % 0 % 0 % 

Q2 

Heel lage 
hoeveelheden, enkel 
binnen 12NM aan 
westkant 

30 
% nvt 

100 
% 

Binnen 3 NM tussen 
Nieuwpoort en Oostende, 
aantal punten verspreid 
binnen 12 NM. Geen 
pieken 53 % 0 % 0 % 0 % 

Q3 

Heel lage 
hoeveelheden, enkel 
ten oosten van haven 
Nieuwpoort 

100 
% nvt 

86 
% 

Enkel ten oosten van de 
haven Nieuwpoort 50 % 0.2% 0 % 0 % 

Q4 
Heel lage 
hoeveelheden. 

98 
%   

100 
%   55 % 0 % 0 % 0 % 

 

5.1.2.8 Crangon crangon (grijze garnaal) 

De hoeveelheid aangelande garnaal (kg) vormde meer dan 90 % van de totale hoeveelheid (kg) 

gevangen vis met de garnaalboomkor door de Belgische vissersvloot (Tabel 50). Ook binnen het BNZ 

en de Vlaamse Banken vormde de garnaalaanvoer een aandeel van meer dan 80 % van de totale 

hoeveelheid gevangen vis. De grootste hoeveelheden garnaal werden in Q3 en Q4 (zomer en herfst) 

gevangen. Gemiddeld 64 % van de garnalen gevangen met de garnaalboomkor waren afkomstig uit 

het BNZ. Algemeen werden deze gevangen binnen de 12 NM en ter hoogte van de Thorntonbank. 

Het hele jaar door werden de hoogste hoeveelheden gevangen binnen de 3 NM aan de westkust en 

tot 6 NM aan de oostkust (ter hoogte van de haven Zeebrugge).  Algemeen was 34 % van de 

hoeveelheid gevangen garnaal afkomstig uit het Natura 2000 gebied.  Zie bijlage activiteitskaarten 

A_108 tot A_112 

Tabel 58 Locaties van de grijze garnaalaanvoer met garnaalboomkor in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 
2000 gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de grijze garnaalaanvoer 
afkomstig van de garnaalboomkor in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Belgische vloot. ** Is het 
percentage grijze garnaal afkomstig van garnaalboomkor in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal kg grijze 
garnaal in het BNZ. *** Is het percentage grijze garnaal (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg grijze garnaal in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken. 

Soort: 
grijze 
garnaal 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen Hoogste hoeveelheden Algemeen 
zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

  *   **   ***       

Algemeen 
(A_108) 

Binnen de 12 NM en thv de 
Thorntonbank 

64 
% 

Hoogste hoeveelheden 
binnen 3 NM aan de 
westkust en binnen de 6 
NM aan de oostkust 

32 
% 

Binnen de 12 
NM, pieken 
binnen de 3 
NM 30 % 11 % 0 % 0 % 

Q1 (A_109) 

Tot aan de 12 NM-grens 
aan de westkust, tussen 
3NM en 12 NM-grens aan 
de oostkust en thv de 
Thorntonbank 

45 
% nvt 

53 
% 

Verspreid 
binnen de 12 
NM, geen 
pieken 13 % 11 % 0 % 0 % 
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Q2 (A_110) 
Tot aan de 12 NM-grens. 
Iets meer aan de oostkust 

63 
% 

Hoogste hoeveelheden 
binnen 3 NM aan de 
westkust en binnen de 6 
NM aan de oostkust 

35 
% 

Binnen de 12 
NM, pieken 
binnen de 3 
NM 34 % 2 % 0 % 0 % 

Q3 (A_111) 
Tot aan de 12 NM grens. 
Iets meer aan de oostkust 

66 
% 

Hoogste hoeveelheden 
aan de oostkust tot 12 
NM, binnen 3 NM aan 
de westkust 

21 
% 

Binnen de 3 
NM-zone 29 % 13 % 0 % 0 % 

Q4 (A_112) Binnen de 12 NM   
64 
% 

Hoogste hoeveelheden 
aan de oostkust tot 12 
NM, binnen 3 NM aan 
de westkust 

42 
% 

Tot aan de 12 
NM grens. 
Pieken binnen 
de 3 NM 31 % 11 % 0 % 0 % 

 

5.1.2.9 Limanda limanda (schar) 

De grootste hoeveelheden schar werden in het voorjaar en het najaar (Q2 en Q4) aangevoerd. 

Gemiddeld 60 % van de aangevoerde schar werd binnen het BNZ gevangen, vooral in de territoriale 

zee en thv de Thorntonbank. Iets hogere hoeveelheden werden aangetroffen in het westen tot aan 

de 3 mijlsgrens en in het oosten tot 6 NM.  Gemiddeld 1/3de van de scharaanvoer uit het BNZ werd 

binnen het Natura 2000 gebied gevangen. Zie bijlage activiteitskaarten A_118 tot A_122. 

Tabel 59 Locaties van de scharaanvoer met boomkor 70-99 in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de scharaanvoer afkomstig van de 
demersale boomkor (70-99) in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Belgische vloot. ** Is het percentage 
schar afkomstig van demersale boomkor (70-99) in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal kg schar in het 
BNZ. *** Is het percentage schar (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg schar in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Soort: 
schar 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen Hoogste hoeveelheden Algemeen 
zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

  *   **   ***       

Algemeen 
(A_118) 

Binnen de 12 NM 
en thv de 
Thorntonbank 

60 
% 

In het westen tot aan de 3 
NM en in het oosten tot 6 
NM 

32 
% 

Tot 12 NM, grotere 
hoeveelheden 
binnen de 3 NM en 
in het oosten van 
het gebied tot 12 
NM 

33 
% 9 % 0 % 0 % 

Q1 
(A_119) 

Aan de westkant 
tot 12 NM, aan 
oostkant tussen 3 
en 12 NM en thv 
de Thorntonbank 

62 
% 

Iets hogere hoeveelheden 
thv de Vlakte van de Raan 
en thv de 12mijlsgrens in 
het Natura 2000 gebied 
Vlaamse Banken 

57 
% 

Tot aan de 12 NM. 
Iets grotere 
hoeveelheden op 
de 12 NM-grens 

21 
% 6 % 0 % 0 % 

Q2 
(A_120) Binnen de 12 NM. 

63 
% 

In het westen tot aan de 3 
NM en in het oosten tot 6 
NM 15% 

Tot aan de 12 NM. 
Iets grotere 
hoeveelheden 
binnen de 3 NM. 

30 
% 2 % 0 % 0 % 

Q3 
(A_121) 

Aan de westkant 
tot 3 NM, aan de 
oostkant tot 6 NM. 

53 
% 

Iets grotere hoeveelheden 
tot 3 NM in het westen en 
tussen 3 en 6 NM in het 
oosten (thv haven 
Zeebrugge) 

17 
% 

Tot aan 3 NM. 
Kleine pieken 
tussen haven 
Oostende en 
Nieuwpoort 

40 
% 9 % 0 % 0 % 
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Q4 
(A_122) Binnen de 12 NM. 

60 
% 

Iets hogere hoeveelheden 
thv de Vlakte van de Raan 
en thv de 12mijlsgrens in 
het Natura 2000 gebied 
Vlaamse Banken. Twee 
kleine pieken ten westen 
van Oostende en ten 
westen van Zeebrugge 
(voorbij 3 NM-grens) 

40 
% 

Binnen de 12 NM. 
Iets hogere 
hoeveelheden 
binnen de 3 NM en 
in het oosten van 
het gebied tot 6 
NM. 

34 
% 

10 
% 0 % 0 % 

 

5.1.2.10 Platichthys flesus (bot) 

In de herfst en de winter (Q3 & Q4) werden de hoogste hoeveelheden bot gevangen met de 

garnaalboomkor. Gemiddeld 79 % van de gevangen bot was afkomstig uit het BNZ. Bot werd vooral 

gevangen binnen de 12 NM en ter hoogte van de Thorntonbank. Iets hogere hoeveelheden werden 

gevangen binnen de 3 NM aan de westkant en binnen de 6 NM aan de oostkant.  Gemiddeld 1/3de 

van de gevangen bot in het BNZ was afkomstig uit het Natura 2000 gebied. Vooral in het gebied 

binnen de 3 NM en dus ook de voorgestelde zone 1 werd regelmatig bot opgevist. Zie bijlage 

activiteitskaarten A_113 tot A_117. 

Tabel 60 Locaties van de botaanvoer met boomkor 70-99 in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de botaanvoer afkomstig van de 
demersale boomkor (70-99) in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Belgische vloot. ** Is het percentage bot 
afkomstig van demersale boomkor (70-99) in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal kg bot in het BNZ. *** 
Is het percentage bot (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg bot in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Soort: bot 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen Hoogste hoeveelheden Algemeen 
zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

  *   **   ***       

Algemeen 
(A_113) 

Binnen de 12 NM en 
thv Thorntonbank 

79 
% 

Aan westkant binnen 3 
NM, aan oostkant tot 6 
NM 

31 
% 

Binnen de 12 NM, 
hogere 
hoeveelheden 
binnen 3 NM 42 % 5 % 0 % 0 % 

Q1 
(A_114) 

Aan westkant tot 12 
NM, aan oostkant thv 
Vlakte van de Raan en 
de Thorntonbank 

51 
% 

Iets hogere frequenties 
thv Vlakte van de Raan 

60 
% 

Binnen de 12 NM, 
geen pieken 20 % 2 % 0 % 0 % 

Q2 
(A_115) Binnen de 6 NM. 

78 
% 

Iets hogere frequenties 
binnen 3 NM aan de 
westkust en tot 6 NM 
aan de oostkust 

18 
% 

Tot 6 NM. Iets 
hogere 
hoeveelheden 
binnen de 3 NM 55 % 1 % 0 % 0 % 

Q3 
(A_116) 

Aan de westkant tot 3 
NM, aan de oostkant 
tot 6 NM. 

82 
% 

Iets hogere 
hoeveelheden ten 
westen van Zeebrugge 
voorbij de 3 NM-grens 

16 
% Binnen de 3 NM 39 % 6 % 0 % 0 % 

Q4 
(A_1117) Binnen de 12 NM. 

78 
% 

Iets hogere frequenties 
binnen de 3 NM aan de 
westkust en tussen 3NM 
en 6NM aan de oostkust 

57 
% 

Tot aan 12 NM. Iets 
hogere 
hoeveelheden 
binnen de 3 NM. 43 % 5 % 0 % 0 % 

 



 

70 
 

5.2 Nederlandse vissersvloot 

Anders dan van de Belgische vloot, waren van de Nederlandse vloot geen gedetailleerde gegevens 

voorhanden over de verhoudingen tussen de aanlandingen vanuit het BNZ ten opzichte van de totale 

aanlandingen van de volledige Nederlandse vloot. Bijgevolg is de mate van detail bij de 

beschrijvingen iets lager.  

5.2.1 Demersale boomkor  
Figuur 15 geeft de verhouding aan tussen de aanvoer van de geselecteerde soorten vanuit het BNZ 

en vanuit het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken op basis van de logboeken. De verhoudingen in 

beide gebieden zijn zeer gelijkaardig: meer dan 60% van de aanvoer bestaat uit schol en tong. Andere 

platvissoorten zoals schar (11%), bot (8-10%), tarbot (3%), griet (2%) en tongschar (1%) vormen 

tevens een belangrijk onderdeel van de aanvoer. Andere soorten zoals kabeljauw, rog en grijze 

garnaal vervolledigen de lijst maar zijn qua aanvoergewicht minder belangrijk, zowel in de Vlaamse 

Banken als op het volledige BNZ. 

 

 
  

Figuur 15 Verdeling van de geselecteerde soorten op basis van de aanvoer (kg) uit de logboekgegevens (2010-2012) van de 
Nederlandse demersale boomkor (70-99) in het BNZ en het Natura 2000 gebied 

 

5.2.1.1 Solea solea 

Algemeen was de aanvoer van tong over de verschillende kwartalen redelijk constant, met de 

hoogste aanvoer in het eerste kwartaal (762 ton in totaal) en de laagste aanvoer in het derde 

kwartaal (531 ton in totaal).Tong werd in deze periode gevangen in het volledige BNZ, met iets lagere 

waarden op de Vlakte van de Raan en binnen de 3NM grens vergeleken met de rest van het BNZ. De 

aanvoerkaarten per kwartaal (A_140 tem 1_143) tonen een duidelijk seizoenale variatie in 

ruimtelijke verspreiding: in het eerste en vierde kwartaal werden de hoogste aanvoerwaarden 

genoteerd voorbij de 12NM zone, terwijl meer tong werd gevangen dichter bij de kust in het tweede 

en derde kwartaal. Dit was ook het geval in het gebied van de Vlaamse Banken. Bijgevolg werden de 

vooropgestelde zones 1 en 2 sterker bevist in het tweede en derde kwartaal (5 tot 9% van de aanvoer 
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uit de Vlaamse Banken) en zone 3 en 4 in het eerste en vierde kwartaal (7 tot 14% van de aanvoer 

vanuit de Vlaamse Banken). Zie bijlage activiteitskaarten A_139  tot A_143. 

Tabel 61 Locaties van de tongaanvoer met boomkor 70-99 in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * is het percentage van de tongaanvoer afkomstig van de 
demersale boomkor (70-99) in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Nederlandse vloot. ** Is het percentage 
tongaanvoer afkomstig van demersale boomkor (70-99) in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal kg tong 
in het BNZ. *** Is het percentage tongaanvoer (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg tong in het Natura 2000 gebied Vlaamse 
Banken. 

Soort: 
tong 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen   Hoogste hoeveelheden Algemeen   
zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

  *   **   ***       

Algemeen 
(A_139) 

Algemeen 
behalve in de 
Vlakte van de 
Raan 

onbekend 
concentraties verspreid 
op BNZ 

35% 

Bijna overal 
in gebied, 
hoogste 
waarden 
voorbij 
12NM 

4% 5% 6% 8% 

Q1 
(A_140) 

Vooral voorbij 
de 12NM 

onbekend 
hoogste landings in het 
gebied van de Vlaamse 
Banken 

34% 

Voorij de  
12 NM, 
hoogste 
densiteiten 
thv 
Oostdijck 

1% 1% 7% 9% 

Q2 
(A_141) 

Verspreid 
over het hele 
BNZ, in 
mindere mate 
in de meest 
offshore 
gedeelte 

onbekend 
Vooral tussen 3 en 12NM, 
ook concentraties thv 
Thorntonbank/Gootebank 

36% 

Vooral 
binnen 12 
NM, zone 
Oostende-
Nieuwpoort 

5% 9% 3% 2% 

Q3 
(A_142) 

Tussen de 3 
en 12NM en 
het westelijke 
gedeelte van 
het offshore 
gebied, maar 
ook op de 
Thorntonbank 

onbekend 
Pieken ten westen van 
Oostende, en tussen 
Zeebrugge en Oostende  

37% 

Vooral 
binnen 12 
NM, zone 
Oostende-
Nieuwpoort 

6% 9% 4% 6% 

Q4 
(A_143) 

 verspreid 
over BNZ,  

onbekend 

concentraties ten zuiden 
van de Thorntonbank en 
in de Vlaamse banken 
voorbij de 12NM  

34% 

overal in 
het gebied, 
hogere 
landings 
voorbij de 
12NM 

2% 3% 10% 14% 
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5.2.1.2  Pleuronectes platessa 

Net als voor de Belgische boomkorvloot, nam schol voor de Nederlandse boomkorvloot het grootste 

deel van de aanvoer van de geselecteerde soorten in beslag. Voor schol zien we een gelijkaardig 

beeld als voor tong: de aanvoer vanuit het volledige BNZ is hoog doorheen het hele jaar (iets minder 

aanvoer vanuit de Vlakte van de Raan), maar er is een duidelijk seizoenaal patroon. De grootste 

aanvoerwaarden werden genoteerd in het vierde kwartaal (1357 ton) en de laagste waarden in het 

derde kwartaal (822 ton). In het eerste en vierde kwartaal werden de hoogste concentratie 

genoteerd in de meer offshore gelegen gebieden, terwijl er dichter bij de kust werd gevist in het 

tweede kwartaal en het derde kwartaal (vooral aan de westkust). In het gebied van de Vlaamse 

Banken werd heel het jaar door intensief gevist. Binnen de vooropgestelde gebieden voor 

visserijmaatregelen werd vooral gebied 2 intensief bevist in het tweede en derde kwartaal (6-10% 

van de aanvoer vanuit de Vlaamse Banken) en werden de gebieden 3 en 4 het meest intensief bevist 

in het eerste en vierde kwartaal (7 tot 14% van de aanvoer vanuit de Vlaamse Banken). Zie bijlage 

activiteitskaarten A_144  tot A_148. 

Tabel 62 Locaties van de scholaanvoer met boomkor 70-99 in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de scholaanvoer afkomstig van de 
demersale boomkor (70-99) in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Nederlandse vloot. ** Is het percentage 
scholaanvoer afkomstig van demersale boomkor (70-99) in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal kg schol 
in het BNZ. *** Is het percentage schol (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg schol in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Soort: 
schol 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen   
Hoogste 
frequenties 

Algemeen   zone 1 zone 2 zone 3 
zone 
4 

  *   **   ***       

Algemeen 
(A_144) 

overal in het 
BNZ, in 
mindere mate 
op de Vlakte 
van de Raan 

onbekend 

Hoge 
waarden 
vooral in de 
westelijke 
helft van het 
BNZ 

38% 

hoge 
waarden 
overal in 
het gebied  

4% 6% 5% 8% 

Q1 
(A_145) 

Vooral in de 
zone voorbij 
de 12NM 

onbekend 

pieken  
verspreid in 
de offshore 
zone 

27% 

Hoogste 
waarden 
vanuit het 
gedeelte 
voorbij de 
12NM 

3% 2% 7% 9% 

Q2 
(A_146) 

Vooral in de 
zone tussen 
de 3 en 12NM 
en rond de 
middellijn van 
het BNZ 

onbekend 

hoogste 
waarden in 
de Vlaamse 
Banken, 
tussen de 3 
en 12NM 

47% 

hoogste 
waarden 
in de 
Vlaamse 
Banken, 
tussen de 
3 en 
12NM 

5% 10% 2% 2% 
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Q3 
(A_147) 

Vooral in het 
westelijke 
gedeelte van 
het BNZ, met 
uitlopers naar 
de 
Thorntonbank 
en de 
Akkaertbank 

onbekend 

pieken 
verspreid 
over de 
Hinderbanken 
en Vlaamse 
Banken 

45% 

Waarden 
min of 
meer 
gelijkmatig 
verspreid 
in het 
gebied 

6% 6% 4% 7% 

Q4 
(A_148) 

Vangsten in 
het volledige 
BNZ voorbij 
de 3NM, 
behalve de 
Vlakte van de 
Raan 

onbekend 

Hoogst 
waarden 
voorbij de 
12NM, vooral 
aan de 
westkust 

34% 

hoogste 
waarden 
in de zone 
voorbij de 
12NM 

2% 2% 10% 14% 

  

5.2.1.3 Raja sp. (rog) 

Bij roggen werd geen opsplitsing gemaakt tussen de verschillende soorten.  Roggen werden in de 

periode 2010-2012 vooral gevangen in de zone voorbij de 12NM grens, maar de aanvoer was relatief 

laag ten opzichte van soorten zoals tong en schol. Algemeen waren er seizoenaal geen grote 

verschillen waarneembaar (hoogste aanvoer in de herfst (Q4); laagste in de lente (Q2). Gemiddeld 24 

% van de aangelande roggen was afkomstig uit het Natura 2000 gebied.  Zie bijlage activiteitskaarten 

A_179 tot A_183. 

Tabel 63 Locaties van de roggenaanvoer met boomkor 70-99 in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de roggenaanvoer afkomstig van de 
demersale boomkor (70-99) in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Nederlandse vloot. ** Is het percentage 
roggen afkomstig van demersale boomkor (70-99) in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal kg rog in het 
BNZ. *** Is het percentage rog (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg rog in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Soort BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

  Voorkomen 
Hoogste 
frequenties 

Algemeen zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 

Rog   *   **   ***       

Algemeen 
(A_179) 

Verspreid 
over het 
gebied, 
vooral 
voorbij de 
12NM 

onbekend nvt 24% 

Verspreid 
over het 
gebied, 
geen 
pieken 

- - 12% 13% 

Q1 
(A_180) 

Verspreid 
over het 
gebied, 
vooral 
voorbij de 
12NM 

onbekend nvt 16% 

Verspreid 
over het 
gebied, 
vooral 
voorbij de 
12NM 

- - 15% 19% 
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Q2 
(A_181) 

Verspreid 
over het 
gebied, 
voorbij de 
12NM 

onbekend nvt 31% 

Verspreid 
over het 
gebied, 
voorbij de 
12NM 

- - 4% 2% 

Q3 
(A_182) 

Verspreid 
over het 
gebied, 
voorbij de 
12NM 

onbekend nvt 39% 

Verspreid 
over het 
gebied, 
voorbij de 
12NM 

- - 8% 13% 

Q4 
(A_183) 

Verspreid 
over het 
gebied, 
vooral 
voorbij de 
12NM 

onbekend nvt 21% 

Verspreid 
over het 
gebied, 
vooral 
voorbij de 
12NM 

- - 20% 12% 

 

5.2.1.4 Microstomus kitt (tongschar) 

Tongschar besloeg slechts 1 % van de totale aanvoer van de geselecteerde soorten door de 

Nederlandse vloot in het BNZ (Figuur 14). Tongschar werd op het BNZ vooral in de herfst (Q4) 

gevangen en het minst in de lente (Q2). De aanvoer was afkomstig verspreid over het gebied, 

behalve de Vlakte van de Raan en de zone binnen de 3NM, maar vertoonde concentraties aan de 

westkust ter hoogte van de Vlaamse Banken en Hinderbanken. Gemiddeld 38 % van deze soort was 

afkomstig uit het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. Zie bijlage activiteitskaarten A_159 tot 

A_163. 

Tabel 64 Locaties van de aanvoer tongschar met boomkor 70-99 in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 
2000 gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de tongscharaanvoer 
afkomstig van de demersale boomkor (70-99) in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Nederlandse vloot. ** 
Is het percentage tongschar afkomstig van demersale boomkor (70-99) in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het 
aantal kg tongschar in het BNZ. *** Is het percentage tongschar (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg tongschar in het Natura 
2000 gebied Vlaamse Banken. 

Soort: 
Tongschar 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen 
Hoogste 
frequenties 

Algemeen zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 

  *   **   ***       

Algemeen 
(A_159) 

Verspreid 
over het 
gebied 
voorbij de 
3NM, iets 
meer aan 
de 
westkant 

onbekend 

Vlaamse 
banken, 
voorbij 
12NM 

38% 

Hoogste 
waarden 
in gedeelte 
voorbij 
12NM 

<1% <1% 10% 19% 
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Q1 
(A_160) 

Verspreid 
over het 
gebied 
voorbij de 
3NM, iets 
meer aan 
de 
westkant 

onbekend nvt 33% 

Verspreid 
over het 
gebied, 
geen 
pieken 

<1% <1% 11% 16% 

Q2 
(A_161) 

Verspreid 
over het 
gebied, 
voorbij de 
12NM 

onbekend nvt 32% 

Vooral in 
gedeelte 
voorbij de 
12 NM, 
geen 
pieken 

- <1% 6% 3% 

Q3 
(A_162) 

Verspreid 
over het 
gebied 
voorbij de 
3NM, iets 
meer aan 
de 
westkant 

onbekend nvt 38% 

Verspreid 
over het 
gebied 
voorbij de 
3NM, iets 
meer 
voorbij de 
12NM 

<1% <1% 11% 19% 

Q4 
(A_163) 

Verspreid 
over het 
gebied 
voorbij de 
3NM, iets 
meer aan 
de 
westkant 

onbekend nvt 41% 
Verspreid 
over het 
gebied 

- <1% 10% 22% 

 

5.2.1.5 Gadus morhua (kabeljauw) 

De aanvoer van kabeljauw uit het BNZ bedroeg in 2010-2012 5% van de totale aanvoer van de 

geselecteerde soorten. De hoogste hoeveelheden kabeljauw werden vanuit het BNZ aangevoerd in 

de winter en het najaar (Q1 en Q4), en werden gevangen in het volledige BNZ, met concentraties in 

het offshore gedeelte van de Vlaamse Banken. Gemiddeld 35 % was afkomstig uit het Natura 2000 

gebied Vlaamse Banken. Van de voorgestelde zones zijn vooral zones 3 en 4 van belang voor de 

kabeljauwaanvoer (10 tot 18% van de aanvoer uit de Vlaamse Banken). Zie bijlage activiteitskaarten 

A_174  tot A_178. 

Tabel 65 Locaties van de kabeljauwaanvoer met boomkor 70-99 in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 
2000 gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de kabeljauwaanvoer 
afkomstig van de demersale boomkor (70-99) in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Nederlandse vloot. ** 
Is het percentage kabeljauw afkomstig van demersale boomkor (70-99) in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het 
aantal kg kabeljauw in het BNZ. *** Is het percentage kabeljauw (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg kabeljauw in het Natura 
2000 gebied Vlaamse Banken. 

Soort: BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Kabeljauw 
Voorkomen 

Hoogste 
frequenties 

Algemeen zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 

  

    *   **   ***       
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Algemeen 
(A_174) 

Over het 
volledige 
BNZ, 
hoogste 
waarden 
voorbij 
12NM 

onbekend 

Vlaamse 
banken, 
voorbij 
12NM 

35% 
Vooral 
voorbij de 
12NM 

<1% <1% 11% 15% 

Q1 
(A_175) 

Over het 
volledige 
BNZ, 
hoogste 
waarden 
voorbij 
12NM 

onbekend 
voorbij 
12NM 

32% 
Vooral 
voorbij de 
12NM 

<1% <1% 10% 14% 

Q2 
(A_176) 

Over het 
volledige 
BNZ 

onbekend 

iets hogere 
waarden in 
het 
centrale 
deel van 
het BNZ 

35% 
Vooral 
voorbij de 
12NM 

1% 1% 7% 7% 

Q3 
(A_177) 

Over het 
volledige 
BNZ, 
behalve 
zone rond 
Zeebrugge 

onbekend 

iets hogere 
waarden 
voorbij 
12NM, 
vooral in 
het westen 

39% 
Vooral 
voorbij de 
12NM 

- <1% 8% 15% 

Q4 
(A_178) 

Over het 
volledige 
BNZ, 
behalve 
zone rond 
Zeebrugge 

onbekend 

iets hogere 
waarden 
voorbij 
12NM, 
vooral in 
het westen 

40% 

Verspreid 
in het 
gebied, 
geen 
pieken 

<1% <1% 14% 18% 

 

5.2.1.6 Psetta maxima (tarbot) 

Vanuit het BNZ werden de hoogste hoeveelheden tarbot aangevoerd in de lente (Q2), maar de 

seizoenale variatie was betrekkelijk laag. Tarbot werd gevangen in het volledige BNZ, met weinig 

regionale pieken. Ongeveer 39 % hiervan werd in het Natura 2000 gebied opgevist. Van de 4 

voorgestelde zones voor visserijmaatregelen werd tarbot vooral in zones 3 en 5 opgevist (5 tot 10% 

van de aanvoer vanuit de Vlaamse Banken). Zie bijlage activiteitskaarten A_164 tot A_168. 

Tabel 66 Locaties van de tarbotaanvoer met boomkor 70-99 in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de tarbotaanvoer afkomstig van de 
demersale boomkor (70-99) in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Nederlandse vloot. ** Is het percentage 
tarbot afkomstig van demersale boomkor (70-99) in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal kg tarbot in het 
BNZ. *** Is het percentage tarbot (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg tarbot in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Soort: BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Tarbot Voorkomen 
Hoogste 
frequenties 

Algemeen zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 
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    *   **   ***       

Algemeen 
(A_164) 

Vangsten 
in het 
volledige 
BNZ 

onbekend 

iets hogere 
waarden in 
het 
westen, 
voorbij de 
12NM 

39% 

Overal 
verspreid 
over het 
gebied, 
hogere 
waarden 
voorbij 
12NM 

3% 4% 6% 8% 

Q1 
(A_165) 

Vangsten 
in het 
volledige 
BNZ 
voorbij 
3NM, lage 
waarden 

onbekend nvt 36% 

Verspreid 
over het 
gebied 
voorbij 
3NM, geen 
pieken 

1% <1% 8% 9% 

Q2 
(A_166) 

Vangsten 
in het 
volledige 
BNZ 
voorbij 
3NM, lage 
waarden 

onbekend nvt 38% 

Verspreid 
over het 
gebied 
voorbij 
3NM, geen 
pieken 

2% 4% 5% 4% 

Q3 
(A_167) 

Vangsten 
in het 
volledige 
BNZ 
voorbij 
3NM, lage 
waarden 

onbekend nvt 45% 

Verspreid 
over het 
gebied 
voorbij 
3NM, geen 
pieken 

5% 6% 5% 7% 

Q4 
(A_168) 

Vangsten 
in het 
volledige 
BNZ 
voorbij 
3NM, lage 
waarden 

onbekend nvt 39% 

Verspreid 
over het 
gebied, 
geen 
pieken 

2% 2% 6% 10% 

 

5.2.1.7 Scophthalmus rhombus (griet) 

De hoogste aanvoerwaarden voor griet werden door de Nederlandse vloot op het BNZ werden 

genoteerd in de winter (Q1) en het najaar (Q4). Deze griet was afkomstig van het volledige BNZ, met 

de hoogste waarden voorbij de 12NM grens. Er werd weinig griet gevangen binnen de 3NM zone en 

ter hoogte van de Vlakte van de Raan. Gemiddeld 27 % van de aanvoer van het BNZ was afkomstig 

uit het Natura 2000 gebied met vooral hoge hoeveelheden in de winter (Q1). Binnen de 

vooropgestelde zones voor visserijmaatregelen werd het meest griet gevangen in zones 3 en 4 

(gemiddeld 8-9% van de aanvoer vanuit de Vlaamse Banken). Zie bijlage activiteitskaarten A_169 tot 

A_173. 

Tabel 67 Locaties van de grietaanvoer met boomkor 70-99 in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de grietaanvoer afkomstig van de 
demersale boomkor (70-99) in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Nederlandse vloot. ** Is het percentage 
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griet afkomstig van demersale boomkor (70-99) in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal kg griet in het 
BNZ. *** Is het percentage griet (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg griet in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Soort:griet 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen 
Hoogste 
frequenties 

Algemeen zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 

  *   **   ***       

Algemeen 
(A_169) 

Volledig 
BNZ, 
hogere 
waarden 
voorbij 
12NM 

onbekend 
voorbij 
12NM 

27% 

Verspreid 
over het 
gebied, 
hogere 
waarden 
voorbij 
12NM 

1% 2% 8% 9% 

Q1 
(A_170) 

volledig 
BNZ, 
voorbij 
3NM 

onbekend nvt 25% 

Verspreid 
over het 
gebied, 
geen 
pieken 

1% <1% 8% 8% 

Q2 
(A_171) 

volledig 
BNZ, 
voorbij 
3NM 

onbekend nvt 30% 
voorbij 
3NM, geen 
pieken 

3% 4% 4% 4% 

Q3 
(A_172) 

volledig 
BNZ, 
voorbij 
3NM 

onbekend nvt 303% 
voorbij 
3NM, geen 
pieken 

3% 2% 8% 12% 

Q4 
(A_172) 

volledig 
BNZ, 
voorbij 
3NM, 
behalve 
gebied 
rond 
Zeebrugge 

onbekend nvt 27% 
voorbij 
3NM, geen 
pieken 

<1% <1% 11% 13% 

 

5.2.1.8 Limanda limanda (schar) 

Schar maakt 11% uit van de aanvoer van de geselecteerde soorten, wat betreft de aanvoer door de 

Nederlandse vloot vanuit het BNZ en vanuit de Vlaamse Banken. De hoogste aanvoerwaarden voor 

schar werden genoteerd in de winter en de lente. In het volledige BNZ werd schar opgevist, maar er 

was een duidelijke seizoenale variatie: in het eerste kwartaal werd schar vooral gevangen in de regio 

net voorbij de 12NM grens (Vlaamse Banken, Gootebank, Thorntonbank); in het tweede kwartaal 

werd vooral gevist in de 3NM-12NM zone en net over de 12NM grens, en in het derde en vierde 

kwartaal was de aanvoer algemeen lager met minder duidelijke ruimtelijke concentraties. Gemiddeld 

39 % van de totale scharaanvoer in het BNZ was afkomstig uit het Natura 2000 gebied Vlaamse 

Banken. Vooral zone 2 in het tweede kwartaal en zones 3 en 4 in het eerste kwartaal vertoonden een 

relatief hoog aanvoerpercentage tov de volledige Vlaamse Banken.  Zie bijlage activiteitskaarten 

A_154 tot A_158. 
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Tabel 68 Locaties van de scharaanvoer met boomkor 70-99 in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de scharaanvoer afkomstig van de 
demersale boomkor (70-99) in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Nederlandse vloot. ** Is het percentage 
schar afkomstig van demersale boomkor (70-99) in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal kg schar in het 
BNZ. *** Is het percentage schar (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg schar in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Soort: BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

schar Voorkomen 
Hoogste 
frequenties 

Algemeen zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 

    *   **   ***       

Algemeen 
(A_154) 

volledig 
BNZ 

onbekend 
Vlaamse 
banken 

39% 

Overal in het 
gebied, 
verspreide 
pieken 

3% 3% 5% 6% 

Q1 
(A_155) 

volledig 
BNZ, 
hogere 
waarden 
voorbij 
12NM 

onbekend 

Vlaamse 
banken, 
voorbij 
12NM 

37% 

Verspreid over 
het gebied, 
hogere 
waarden 
voorbij 12NM 

1% 1% 6% 7% 

Q2 
(A_156) 

volledig 
BNZ, 
hogere 
waarden 
tussen 3 
en 12NM 

onbekend 

Tussen 3 en 
12NM 
tussen 
Oostende 
en 
Nieuwpoort 

38% 

Verspreid over 
het gebied, 
hogere 
waarden tussen 
3 en 12NM 

5% 11% 2% 1% 

Q3 
(A_157) 

volledig 
BNZ 
voorbij 
3NM, lage 
waarden 

onbekend 
pieken 
verspreid 

39% 
Verspreid over 
het gebied, lage 
waarden 

4% 5% 5% 9% 

Q4 
(A_158) 

Voorbij 
3NM, 
vooral 
westkant 

onbekend 
pieken 
verspreid 

44% 

Verspreid over 
het gebied, iets 
hogere 
waarden 
voorbij 12NM 

3% 6% 6% 9% 

 

5.2.1.9   Platichthys flesus (bot) 

Bot vormde 8 (BNZ) tot 10% (Vlaamse Banken) van de totale aanvoerhoeveelheid van de 

geselecteerde soorten (Figuur 14). De grootste hoeveelheden bot werden door de Nederlandse vloot 

gevangen in de lente en de winter (Q2 en Q1). De belangrijkste vangstgebieden waren vooral de zone 

tussen 3 en 12NM, en voor kwartaal 1 ook het gedeelte van de Vlaamse Banken voorbij de 12NM 

zone. Gemiddeld was ongeveer 43 % afkomstig uit het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. Binnen 

het Natura 2000 gebied was de voorgestelde zone 2 van belang vooral in het 2de en 3de kwartaal. Zie 

bijlage activiteitskaarten A_149 tot A_153. 
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Tabel 69 Locaties van de botaanvoer met boomkor 70-99 in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de botaanvoer afkomstig van de 
demersale boomkor (70-99) in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Nederlandse vloot. ** Is het percentage 
bot afkomstig van demersale boomkor (70-99) in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal kg bot in het BNZ. 
*** Is het percentage bot (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg bot in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Soort: bot 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen 
Hoogste 
frequenties 

Algemeen zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 

  *   **   ***       

Algemeen 
(A_149) 

volledig 
BNZ, 
hoogste 
waarden 
tussen 3 
en 12NM 

onbekend 

pieken tussen 
3 en 12NM, 
tussen 
Nieuwpoorten 
Oostende en 
thv Zeebrugge 

43% 

Bijna 
overal in 
het 
gebied, 
dalend 
verder 
offshore.  

11% 12% 2% 2% 

Q1 
(A_150) 

volledig 
BNZ, 
hoogste 
waarden 
voorbij 
12NM 

onbekend 
Vlaamse 
Banken, 
voorbij 12NM 

41% 

ganse 
gebied, 
hoogste 
waarden 
voorbij 
12NM 

7% 3% 5% 5% 

Q2 
(A_151) 

Vooral 
tussen 3 
en 12NM 

onbekend 

hoge waarden 
tussen 3 en 
12NM, vooral 
ten oosten 
van 
Nieuwpoort 

39% 
vooral 
tussen 3 
en 12NM 

10% 18% <1% <1% 

Q3 
(A_152) 

Vooral 
tussen 3 
en 12NM 

onbekend 

hooste 
waarden bij 
3NM grens 
aan westkust, 
verder uit de 
kust aan de 
oostkust 

52% 

Hooste 
waarden 
tegen 
3NM 
grens 

14% 14% <1% <1% 

Q4 
(A_153) 

lage 
waarden 
in gans 
BNZ 

onbekend 

hooste 
waarden bij 
3NM grens 
aan westkust, 
verder uit de 
kust aan de 
oostkust 

51% 

lage 
waarden 
in gebied, 
iets hoger 
tegen 
3NM 
grens 

51% 12% 2% 3% 

 

5.2.2 Garnaalboomkor  
Figuur 16 geeft de verhouding weer tussen de geselecteerde soorten in het BNZ en binnen het 

Natura 2000 gebied Vlaamse Banken op basis van de aanvoergegevens (kg) met de garnaalboomkor 

uit de logboeken van Nederlandse vaartuigen. De procentuele verhoudingen zijn zeer gelijkaardig 
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met als belangrijkste doelsoort de grijze garnaal (>90%). Andere soorten, voornamelijk kabeljauw, 

bot en schar, vormden maar een heel klein aandeel in de totale aanvoer. In de Vlaamse Banken werd 

in verhouding iets meer schol gevangen dan in het volledige BNZ (2% t.o.v. <1%). 

 

  

Figuur 16 Verdeling van de geselecteerde soorten op basis van de aanvoer (kg) (2010-2012) met de garnaalboomkor in het 
BNZ en het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken  

 

5.2.2.1 Gadus morhua (kabeljauw) 

De grootste hoeveelheden kabeljauw werden in de herfst (Q4) aangevoerd.  Kabeljauw werd vooral 

gevangen aan de oostkust, met de grootste vangsten binnen de 12NM zone en ter hoogte van de 

Thorntonbank. Gemiddeld 5% van de kabeljauw uit het BNZ werd binnen het Natura 2000 gebied 

gevangen. Bijzonder weinig kabeljauw werd gevangen binnen de vooropgestelde zones voor 

visserijmaatregelen. Zie bijlage activiteitskaarten A_200  tot A_204. 

Tabel 70 Locaties van de kabeljauwaanvoer met garnaalboomkor in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 
2000 gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de kabeljauwaanvoer 
afkomstig van de garnaalboomkor in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Nederlandse vloot. ** Is het 
percentage kabeljauw afkomstig van garnaalboomkor in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal kg 
kabeljauw in het BNZ. *** Is het percentage kabeljauw (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg kabeljauw in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken. 

Soort: 
kabeljauw 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen 
Hoogste 
hoeveelheden 

Algemeen zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 

  *   **   ***       

Algemeen 
(A_200) 

beperkte 
vangsten, 
vooral aan 
de 
oostkust 
binnen de 
12NM 

onbekend nvt 5% 
zeer lage 
waarden 

4% 34% - - 

BPNS Vlaamse Banken

tong

schol

garnaal

kabeljauw

griet

tarbot

bot

tongschar

rog

schar

BNZ 
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Q1 
(A_201) 

zeer 
beperkte 
vangsten, 
vooral aan 
de 
oostkust  

onbekend nvt 2% 
zeer lage 
waarden 

_ _ _ _ 

Q2 
(A_202) 

zeer 
beperkte 
vangsten, 
vooral aan 
de 
oostkust  

onbekend nvt - 
geen 
vangsten 

- - - - 

Q3 
(A_203) 

geen 
vangsten 

- - - - - - - - 

Q4 
(A_204) 

zeer 
beperkte 
vangsten, 
vooral aan 
de 
oostkust  

onbekend nvt 6% 
zeer lage 
waarden 

4% 35% - - 

 

5.2.2.2 Crangon crangon (grijze garnaal) 

De hoeveelheid aangelande garnaal (kg) vormde meer dan 90 % van de totale aanvoer (kg) met de 

garnaalboomkor door de Nederlandse vissersvloot in Belgische wateren. Meer dan de helft van deze 

hoeveelheden garnaal werden in de zomer gevangen. Het vangstgebied voor garnaal is vrij beperkt: 

de zone binnen de 12 NM, met de grootste waarden aan de oostkust, en ter hoogte van de 

Thorntonbank. Slechts 4 % van de hoeveelheid gevangen garnaal was afkomstig uit het Natura 2000 

gebied.  Zie bijlage activiteitskaarten A_185  tot A_189. 

Tabel 71 Locaties van de grijze garnaalaanvoer met garnaalboomkor in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 
2000 gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de grijze garnaalaanvoer 
afkomstig van de garnaalboomkor in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Nederlandse vloot. ** Is het 
percentage grijze garnaal afkomstig van garnaalboomkor in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal kg grijze 
garnaal in het BNZ. *** Is het percentage grijze garnaal (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg grijze garnaal in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken. 

Soort: 
garnaal 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen 
Hoogste 
frequenties 

Algemeen zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 

  *   **   ***       

Algemeen 
(A_185) 

Verspreid 
binnen de 12 
NM, vooral 
oostkust 

onbekend 
thv 
Zeebrugge 

4% 

Kleine 
hoeveelheden 
binnen 12 
NM, tussen 
Nieuwpoort 
en Oostende 

2% 52% - - 

Q1 
(A_186) 

Zeer kleine 
hoeveelheden 
aan oostkust 

onbekend nvt <1% 
zo goed als 
geen vangst 

- - - - 



 

83 
 

Q2 
(A_187) 

Kleine 
hoeveelheden 
uit een 
beperkt 
gebied van de 
oostkust, 
binnen 12NM 

onbekend 
thv 
Zeebrugge 

<1% 
zo goed als 
geen vangst 

- - - - 

Q3 
(A_188) 

Binnen 
12NM, vooral 
oostkust 

onbekend 
thv 
Zeebrugge 

3% 

beperkte 
vangsten 
tussen 
Nieuwpoort 
en Oostende, 
aan 3NM 
grens 

- 45% - - 

Q4 
(A_189) 

Binnen 
12NM, vooral 
oostkust 

onbekend 
thv 
Zeebrugge 

9% 

beperkte 
vangsten 
tussen 
Nieuwpoort 
en Oostende, 
aan 3NM 
grens 

3% 57% - - 

 

5.2.2.3 Limanda limanda (schar) 

De grootste hoeveelheden schar werden in het voorjaar en het najaar (Q2 en Q4) aangevoerd. Het 

vangstgebied voor schar kwam overeen met dat van garnaal: de zone tussen de 3 en de 12NM aan de 

oostkust, en de zone van de Thorntonbank. Slechts 3% van de scharaanvoer uit het BNZ werd binnen 

het Natura 2000 gebied gevangen. Zie bijlage activiteitskaarten A_195 tot A_199. 

 

Tabel 72 Locaties van de scharaanvoer met boomkor 70-99 in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de scharaanvoer afkomstig van de 
demersale boomkor (70-99) in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Nederlandse vloot. ** Is het percentage 
schar afkomstig van demersale boomkor (70-99) in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal kg schar in het 
BNZ. *** Is het percentage schar (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg schar in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Soort: 
schar 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen 
Hoogste 
hoeveelheden 

Algemeen zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 

  *   **   ***       

Algemeen 
(A_195) 

Vooral aan 
de 
oostkust, 
beperkte 
vangsten 

onbekend nvt 3% 
zeer lage 
waarden 

3% 45% - - 
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Q1 
(A_196) 

Vooral aan 
de 
oostkust, 
zeer 
beperkte 
vangsten 

onbekend nvt 1% 
zo goed 
als geen 
vangsten 

- - - - 

Q2 
(A_197) 

Vooral aan 
de 
oostkust, 
zeer 
beperkte 
vangsten 

onbekend nvt - 
geen 
vangsten 

- - - - 

Q3 
(A_198) 

Vooral aan 
de 
oostkust, 
zeer 
beperkte 
vangsten 

onbekend nvt 7% 
zeer lage 
waarden 

- 48% - - 

Q4 
(A_199) 

Vooral aan 
de 
oostkust, 
zeer 
beperkte 
vangsten 

onbekend nvt 5% 
zeer lage 
waarden 

5% 43% - - 

 

5.2.2.4 Platichthys flesus (bot) 

Binnen het BNZ werden de hoogste hoeveelheden bot gevangen in het derde kwartaal. Het 

vangstgebied voor bot kwam opnieuw overeen met dat van garnaal: de zone tussen de 3 en de 

12NM aan de oostkust, en de zone van de Thorntonbank. Gemiddeld 5% van de gevangen bot in het 

BNZ was afkomstig uit het Natura 2000 gebied. Vooral in zone 2 werd regelmatig bot opgevist. Zie 

bijlage activiteitskaarten  A_190 tot A_194. 

Tabel 73 Locaties van de botaanvoer met boomkor 70-99 in het Belgisch Deel van de Noordzee en in het Natura 2000 
gebied Vlaamse Banken in de periode 2010-12 en per kwartaal. * Is het percentage van de botaanvoer afkomstig van de 
demersale boomkor (70-99) in het BNZ tov de aanvoer voor deze soort in de totale Nederlandse. ** Is het percentage bot 
afkomstig van demersale boomkor (70-99) in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken tov het aantal kg bot in het BNZ. *** 
Is het percentage bot (kg) in zone 1-4 tov het aantal kg bot in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. 

Soort: bot 

BNZ Natura 2000 gebied Vlaamse Banken 

Voorkomen 
Hoogste 
hoeveelheden 

Algemeen zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 

  *   **   ***       

Algemeen 
(A_190) 

Vooral aan 
de 
oostkust, 
beperkte 
vangsten 

onbekend nvt 5% 

zeer 
beperkte 
vangsten, 
hooste 
waarden 
in zone 2 

3% 33% - - 



 

85 
 

Q1 
(A_191) 

Vooral aan 
de 
oostkust, 
zeer 
beperkte 
vangsten 

onbekend nvt - 
geen 
vangsten 

- - - - 

Q2 
(A_192) 

Vooral aan 
de 
oostkust 
rond 3NM 
grens,  
beperkte 
vangsten 

onbekend nvt - 
geen 
vangsten 

- - - - 

Q3 
(A_193) 

Vooral aan 
de 
oostkust 
rond 3NM 
grens,  
beperkte 
vangsten 

onbekend nvt 5% 

zeer 
beperkte 
vangsten, 
hoogste 
waarden 
in zone 2 

- 33% - - 

Q4 
(A_194) 

Vooral aan 
de 
oostkust 
rond 3NM 
grens,  
beperkte 
vangsten 

onbekend nvt 17% 

zeer 
beperkte 
vangsten, 
hoogste 
waarden 
in zone 2 

8% 34% - - 

 

5.3 Engelse vissersvloot 

Uit de VMS-analyse (A_55) blijkt dat de Engelse vloot slechts heel beperkt aanwezig is het Belgisch 

deel van de Noordzee en in het Natura 2000 gebied. Bovendien laten de data niet toe om een 

koppeling te maken tussen VMS en logboekgegevens. Daarom konden er geen kaarten worden 

gemaakt en worden de aanlandingen weergegeven per ICES kwadrant (Figuur 17). In 2010 tem 2012 

werd er in totaal 110338 kg aangeland door de Engelse vloot uit ICES kwadranten 31F2, 32F2 en 

32F3. De verdeling over de belangrijkste soorten is weergegeven in tabel 73. De belangrijkste soorten 

voor de Britse vloot in deze kwadranten zijn kabeljauw en schol (elk ongeveer 30%) en tong 

(ongeveer 15%). 
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. 

Figuur 17  ICES kwadranten waarvan delen binnen het BNZ liggen. 

Tabel 74 Aantal kg aangelande vis, schaal-en schelpdieren vanuit de ICES kwadranten die deel uitmaken van het BNZ. 

 

31F2 32F2 32F3 Eindtotaal 

kabeljauw 2014 19206 11485 32705 

schol 19 31022 1 31043 

tong 897 16425 5 17327 

roggen 829 7047 0 7876 

gladde haai 5679 89 0 5768 

zeebaars 257 4923 40 5219 

griet 30 2476 0 2506 

wijting 79 1862 0 1941 

wulk 1442 334 0 1777 

schar 46 1197 0 1243 

steenbolk 3 1011 0 1013 

tarbot 25 684 0 710 

bot 0 425 0 425 

tongschar 0 401 0 401 

kreeft 114 275 0 388 

 

5.4 Franse vissersvloot 

Deze gegevens werden tot op heden niet vrijgegeven. 
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6 Discussie en conclusie 

6.1 Methodologie 

Deze studie geeft een uitgebreide analyse (per métier, per kwartaal, per soort,…) van de activiteiten 

van de Belgische, Nederlandse en Engelse vissersvloot op het BNZ en in het habitatrichtlijngebied 

Vlaamse Banken. Hoewel de buitenlandse VMS-gegevens (activiteit op BNZ) beschikbaar zijn bij de 

Dienst Zeevisserij (voor controle-doeleinden), worden deze door hen niet rechtstreeks vrijgegeven. 

Uiteindelijk konden we via omwegen toch de VMS gegevens (of althans de resultaten/kaarten ervan) 

van de Engelse en Nederlandse vaartuigen actief op het BNZ verkrijgen. Data van de Franse vloot 

werden tot op heden niet vrijgegeven door de bevoegde autoriteiten Uit de vele pogingen om de 

buitenlandse gegevens te bekomen blijkt dat het beschikbaar stellen van de logboekgegevens nog 

steeds erg gevoelig ligt, terwijl de Europese Verordening 199/2008 van 25 februari 2008 (OJ L60, 

05.03.2008) de lidstaten verplicht om de geaggregeerde gegevens voor wetenschappelijke analyse 

vrij te geven. Bovendien vragen de Commission Guidelines (European Commission, s.d.) m.b.t. 

visserijmaatregelen in Natura 2000 gebieden aan de lidstaten om VMS en logboekgegevens te 

gebruiken voor de analyse van visserijactiviteiten in Natura 2000 gebieden. Daarnaast wordt op 

Europees niveau ook sterk gestreefd naar een uitwisseling van gegevens in het kader van het 

maritiem toezicht (EC, 2010). De combinatie van VMS-gegevens en de logboekdata is noodzakelijk 

om de best mogelijke weergave van de visserijactiviteiten op het BNZ en in het Natura 2000 gebied 

te krijgen.  

De voorgestelde resultaten geven een relatief goede indicatie van de belangrijke zones voor de 

verschillende métiers en de locatie waar bepaalde soorten worden opgevist. Hierbij moet opgemerkt 

worden dat niet VMS-plichtige schepen en recreatieve visserij-activiteiten niet konden worden 

meegenomen in de analyse en dat het om een benadering gaat waarbij op voorhand een aantal 

aannames werden gemaakt. Bij deze aannames horen o.a. de locaties voor visserijactiviteit op basis 

van de snelheid en het toekennen van de aanvoer aan een bepaalde zeereis. Een aanzienlijke 

hoeveelheid (6 %) van het aantal ‘actieve’ VMS-pings in het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ) kon 

niet worden toegewezen aan een bepaald métier. We wensen hier nogmaals te onderstrepen dat het 

van essentieel belang is om over ‘alle’ visserijgegevens te beschikken om een volledige analyse te 

maken. Daarnaast is een nauwe samenwerking tussen de stakeholders, de wetenschappelijke wereld 

en de beleidsmakers cruciaal om tot een evenwicht tussen ecologische en economische belangen te 

komen. 

6.2 Beschrijving van visserij-intensiteit en aanvoer  

6.2.1 Intensiteit 
Uit de resultaten blijkt dat in de periode 2010-2012 de garnaalboomkor en de demersale boomkor 

70-99 veruit de belangrijkste métiers waren van zowel de Belgische vloot als Nederlandse vloot in het 

BNZ en binnen de regio van de Vlaamse Banken. Andere voorkomende métiers binnen de Vlaamse 

Banken waren vooral bordenvisserij en staand wantvisserij, met hoogste intensiteiten door Belgische 

vaartuigen. De visserij-intensiteit door Britse vaartuigen was laag op het BNZ, en verwaarloosbaar 

binnen de voorgestelde zones voor visserijmaatregelen. 
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Binnen de garnalenvisserij was de activiteit van de Belgische vaartuigen het hoogst (18316 actieve 

pings in BNZ tegenover 7576 actieve Nederlandse pings), maar de Nederlandse garnaalvissers waren 

in het oostelijk deel van het BNZ heel actief. De garnaalvisserij concentreerde zich binnen de 12NM 

zone. De Belgische activiteit duurde iets langer (kwartaal 3 en 4) dan de Nederlandse (vooral 

kwartaal 3). Binnen het gebied van de Vlaamse Banken werd vooral gevist door de Belgische 

garnaalvissers, en werden hoge intensiteiten waargenomen in de voorgestelde zones 1 en 2 (tot 30% 

van de vangsten binnen de Vlaamse Banken). In zone 2 werd er ook gevist door Nederlandse 

vaartuigen, maar met een substantieel lagere intensiteit. 

In tegenstelling tot de garnaalvisserij, vertoonde de Nederlandse boomkorvisserij (70-99) een 

substantieel hogere intensiteit dan de Belgische vloot (47678 Nederlandse ‘actieve’ pings tegenover 

10871 ‘actieve’ Belgische pings in dezelfde periode). Ook qua ruimtelijke en temporele verspreiding 

waren er belangrijke verschillen. De Belgische boomkorvisserij was verspreid over het BNZ, maar de 

grootste concentratie bevond zich binnen de 3NM zone, incl. zone 1, en binnen het 2de en 3de 

kwartaal. Voor de Belgische vaartuigen werd ook een onderscheid gemaakt tussen het groot en klein 

vlootsegment. Het GVS kwam vooral offshore voor waaronder ook in de voorgestelde zone 3 en 4 

van het Natura 2000 gebied. Er kon een beperkte visserijactiviteit vastgesteld worden in zone 2. Het 

KVS kwam vooral voor in de territoriale zee met pieken binnen de 3 NM. In de 4 voorgestelde zones 

kon visserij-activiteit worden waargenomen. De Nederlandse boomkorvisserij was eveneens 

verspreid over het BNZ, met overal hoge intensiteiten voorbij de 3NM grens. Zone 1 werd dus 

algemeen minder bevist door de boomkorvisserij. In het 1ste en 4de kwartaal was de intensiteit 

verspreid over het BNZ, maar in het 2de en 3de kwartaal werd dichter bij de kust gevist, vooral in de 

zone tussen de 3 en 12NM. Er werd een hoge visserij-intensiteit waargenomen in zone 2 in het 2de en 

3de kwartaal, en in zones 3 en 4 in het 1ste en 4de kwartaal. 

Binnen het gebied van de Vlaamse Banken was vooral zone 1 belangrijk voor de Belgische 

plankenvisserij . Voor warrelnetvisserij waren vooral zone 3 en 4 belangrijke visgebieden binnen het 

gebied. 

6.2.2 Aanvoer 
Op basis van de aanvoergegevens van de Belgische garnaalvissers konden garnaal, schar en bot als 

belangrijkste soorten worden aangeduid zowel voor het BNZ in het algemeen als binnen de Vlaamse 

Banken. Deze soorten werden vooral binnen de 12 NM gevangen, met hoge aantallen binnen de 3 

NM. Zowel Zone 1 en in iets mindere mate zone 2 waren van belang voor deze soorten. Voor de 

Nederlandse garnaalvissers was het gebied van de Vlaamse Banken van weinig belang, aangezien de 

grootste activiteit werd geregistreerd aan de oostkust. Beperkte hoeveelheden garnaal en zeer 

beperkte hoeveelheden schar, bot en kabeljauw werden aangevoerd vanuit zone 2; de andere 

voorgestelde zones werden niet bevist. 

Met de demersale boomkor 70-99 op Belgische vaartuigen werd vooral schol, bot en tong opgevist in 

het BNZ en in het Natura 2000 gebied. Algemeen was vooral de westkant (alsook de Vlaamse 

Banken) belangrijk als visgebied voor de Belgische vaartuigen. Bot, tong en schol werden in grote 

hoeveelheden gevangen in zone 1.  Zone 2 was vooral belangrijk voor de scholvangst. Zone 3 & 4 

werden ook bevist maar in mindere mate.  Dit was anders voor de Nederlandse vaartuigen: tong, 

schar en schol werd in grote hoeveelheden gevangen in zones 2, 3 en 4. Bot werd vooral gevangen in 
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zone 2. Zones 3 en 4 waren dan weer relatief belangrijk voor de vangst van tongschar, tarbot, griet 

en kabeljauw door de Nederlandse boomkorvissers. 

Tabel 75  Samenvattende tabel voor de Vlaamse Banken en voor de deelgebieden 1-2-3-4 per vlagstaat en per métier. 
Rood: hoge inspanning; oranje: medium inspanning; geel: lage inspanning; wit: niet bevist. Vissoorten werden vermeld 
als de aanvoerwaarden van minstens één kwadrant binnen de zone meer dan 10 ton bedroeg in de periode 2010-2012. * 
duidt de métiers aan waarvoor geen gedetailleerde aanvoer analyse werd uitgevoerd. 

 

 

6.2.3 Mogelijke conflicten op basis van intensiteit en aanvoer 
Een samenvatting van de resultaten is weergegeven in bovenstaande Tabel 75. Deze geeft aan dat 

mogelijke conflicten tussen visserijactiviteiten en visserijmaatregelen het meest waarschijnlijk zijn in 

zone 1 voor de Belgische garnaal- en boomkorvisserij, in zone 2 voor de Belgische garnaalvisserij en 

Nederlandse boomkorvisserij en in zones 3 en 4 voor de Nederlandse boomkorvisserij. 

Visserijmaatregelen in deze gebieden kunnen potentieel een invloed hebben op de vangsten van 

garnaal, tong, schol en bot. 

6.3 Conflictanalyse: het vervolg 

Gedetailleerde gegevens over intensiteit, aanvoer en aanwezige métiers vormen een belangrijk 

onderdeel van de conflictanalyse betreffende visserijmaatregelen in het Natura 2000 gebied Vlaamse 

Banken. In deze studie werden de gegevens gecompileerd voor Belgische, Nederlandse en Britse 

vaartuigen actief in het BNZ. Om een volledig beeld te krijgen van de situatie, is het echter nodig om 

te blijven streven naar een overeenkomst met andere vlagenstaten actief in de Belgische wateren 

(Frankrijk, Denemarken, Duitsland) om hun gegevens alsnog te integreren in deze conflictanalyse. 

Daarenboven dienen, volgens de richtlijn van de Europese Commissie (Anoniem, 2012), deze 

gegevens over aanvoer en intensiteit nog geïntegreerd te worden met bijkomende  gegevens om de 

conflictanalyse te vervolledigen. Deze extra gegevens omvatten idealiter de  volgende componenten: 

 Ecologische gegevens met betrekking tot de instandhoudingsdoelstellingen, meer 

bepaald gebiedsdekkende kaarten van de verschillende ecosysteemcomponenten in 

het Natura 2000 gebied  

Vlaamse Banken Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

garnaalvisserij binnen 12NM/ garnaal garnaal garnaal

boomkorvisserij (70-99) binnen 3NM / tong, schol,bot tong, schol, bot

boomkorvisserij (70-99)>221kW* voorbij 12NM

boomkorvisserij (70-99)<=221kW* binnen 3NM

boomkorvisserij (100-119)* binnen 12NM

boomkorvisserij (>=120)* binnen 3NM

plankenvisserij* binnen 3NM

Staand want* voorbij 12NM

Flyshoot* 3-12NM

garnaalvisserij binnen 3NM

boomkorvisserij (70-99) voorbij 3NM/ tong, schol, bot, schar, kabeljauw tong, schol, bot tong, schol tong, schol

bordenvisserij*

seinevisserij* voorbij 3NM

andere métiers (geen code)*

UK alle métiers* voorbij 3NM

BE

NL
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 Socio-economische gegevens betreffende de waarde van het gebied, o.a. 

opbrengsten van de visserij en de visverwerkende sector, jobs en opbrengsten van 

het kusttoerisme 

Een integratie van alle kaarten en gegevens kan vervolgens gebeuren op basis van bijvoorbeeld het 

beleidsondersteunend instrument MARXAN in functie van de evaluatie van het design van het gebied 

en de visserijmaatregelen. De MARXAN tool (gratis beschikbaar) kan nagaan hoe diverse menselijke 

activiteiten kunnen worden geïmplementeerd in een socio-economisch en ecologisch evenwicht. 

MARXAN zoekt naar gebieden waarbij maximaal tegemoet wordt gekomen aan de sociale, 

economische en ecologische doelstellingen en tegelijkertijd de conflicten en implementeringskosten 

zo laag mogelijk worden gehouden (Ardron et al., 2010; Possingham et al., 2000). Deze analyse laat 

dus tevens toe om een evaluatie te maken van verschillende scenario’s m.b.t. de evolutie van het 

Natura 2000 gebied voor een optimale en duurzame visserij, en om conflicten met betrekking tot de 

instandhoudingsdoelstellingen te minimaliseren. 
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8.0 Bijlagen: VMS activiteitskaarten en aanlandingskaarten 
van de Belgische en buitenlandse vloten in het Belgisch 
deel van de Noordzee 



8.1 VMS Activiteitskaarten Belgische vloot



2.5 3.0 3.5

51.0

51.2

51.4

51.6

51.8

Degree East

D
eg

re
e 

N
or

th

VMS pings

1
10
20
50
100
200
500

Garnaalboomkor VMS e�ort 2010-2012

A_1

Figuur A_1: Ruimtelijke verspreiding VMS effort garnaalboomkor (70-99) 2010-2012  Belgische vloot
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Figuur A_2: Ruimtelijke verspreiding VMS effort garnaalboomkor 2010-2012 kwartaal 1 Beligische vloot
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Figuur A_3: Ruimtelijke verspreiding VMS effort garnaalboomkor 2010-2012 kwartaal 2 Beligische vloot
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Figuur A_4: Ruimtelijke verspreiding VMS effort garnaalboomkor 2010-2012 kwartaal 3 Belgische vloot
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Figuur A_5: Ruimtelijke verspreiding VMS effort garnaalboomkor 2010-2012 kwartaal 4 Belgische vloot
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Figuur A_6: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Demersale Boomkor (70-99) 2010-2012  Belgische vloot

A_6



2.5 3.0 3.5

51.0

51.2

51.4

51.6

51.8

Degree East

D
eg

re
e 

N
or

th

VMS pings

1
10
20
50
100
200
500

Demersale Boomkor (70−99) VMS e�ort kwartaal 1 

A_7

Figuur A_7: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Demersale Boomkor (70-99) 2010-2012 kwartaal 1 
Belgische vloot 
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Figuur A_8: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Demersale Boomkor (70-99) 2010-2012 kwartaal 2
Belgische vloot 
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Figuur A_9: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Demersale Boomkor (70-99) 2010-2012 kwartaal 3 
Belgische vloot 
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Figuur A_10: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Demersale Boomkor (70-99) 2010-2012 kwartaal 4 
Belgische vloot 
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Figuur A_11: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Demersale Boomkor (70-99)>221kW  2010-2012 
Belgische vloot 

A_11



2.5 3.0 3.5

51.0

51.2

51.4

51.6

51.8

Degree East

D
eg

re
e 

N
or

th

VMS pings

1
10
20
50
100
200
500

Demersale boomkor (70-99) >221kW VMS e�ort kwartaal 1

Figuur A_12: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Demersale Boomkor (70-99)>221kW  2010-2012
kwartaal 1 Belgische vloot
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Figuur A_13: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Demersale Boomkor (70-99)>221kW  2010-2012
kwartaal 2 Belgische vloot
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Figuur A_14: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Demersale Boomkor (70-99)>221kW  2010-2012
kwartaal 3 Belgische vloot
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Figuur A_15: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Demersale Boomkor (70-99)>221kW  2010-2012
kwartaal 4 Belgische vloot
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Figuur A_16: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Demersale Boomkor (70-99)=<221kW  
2010-2012 Belgische vloot
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Figuur A_17: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Demersale Boomkor (70-99)=<221kW 
2010-2012 kwartaal 1 Belgische vloot
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Figuur A_18: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Demersale Boomkor (70-99)=<221kW 
2010-2012 kwartaal 2 Belgische vloot
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Figuur A_19: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Demersale Boomkor (70-99)=<221kW 
2010-2012 kwartaal 3 Belgische vloot
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Figuur A_20: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Demersale Boomkor (70-99)=<221kW 
2010-2012 kwartaal 4 Belgische vloot
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Figuur A_21: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Demersale Boomkor (100-119) 2010-2012 Belgische vloot
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Figuur A_22: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Demersale Boomkor (100-119) 2010-2012 
kwartaal 4 Belgische vloot
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Figuur A_23: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Demersale Boomkor (>=120) 2010-2012  Belgische vloot
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Figuur A_24: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Demersale Boomkor (>=120) 2010-2012 
kwartaal 1 Belgische vloot
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Figuur A_25: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Demersale Boomkor (>=120) 2010-2012 
kwartaal 3Belgische vloot 
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Figuur A_26: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Demersale Boomkor (>=120) 2010-2012 
kwartaal 4 Belgische vloot
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Figuur A_27: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Plankenvisserij 2010-2012  Belgische vloot
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Figuur A_28: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Plankenvisserij 2010-2012 kwartaal 1  Belgische vloot
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Figuur A_29: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Plankenvisserij 2010-2012 kwartaal 2  Belgische vloot
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Figuur A_30: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Plankenvisserij 2010-2012 kwartaal 3 Belgische vloot 
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Figuur A_31: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Plankenvisserij 2010-2012 kwartaal 4Belgische vloot  
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Figuur A_32: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Staandwantvisserij 2010-2012 Belgische vloot
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Figuur A_33: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Staandwantvisserij 2010-2012 kwartaal 1 Belgische vloot
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Figuur A_34: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Staandwantvisserij 2010-2012 kwartaal 2 Belgische vloot
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Figuur A_35: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Staandwantvisserij 2010-2012 kwartaal 3 Belgische vloot
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Figuur A_36: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Flyshootvisserij 2010-2012 Belgische vloot 
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Figuur A_37: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Flyshootvisserij 2010-2012 kwartaal 2 Belgische vloot 
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Figuur A_38: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Flyshootvisserij 2010-2012 kwartaal 3  Belgische vloot
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Figuur A_39: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Flyshootvisserij 2010-2012 kwartaal 4  Belgische vloot
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8.2 VMS Activiteitskaarten Nederlandse vloot
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Figuur A_41: Ruimtelijke verspreiding VMS effort garnaalboomkor 2010-2012 Nederlandse vloot
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Figuur A_42: Ruimtelijke verspreiding VMS effort garnaalboomkor 2010-2012 kwartaal 1 Nederlandse vloot
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Figuur A_43: Ruimtelijke verspreiding VMS effort garnaalboomkor 2010-2012 kwartaal 2 Nederlandse vloot
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Figuur A_44: Ruimtelijke verspreiding VMS effort garnaalboomkor 2010-2012 kwartaal 3 Nederlandse vloot
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Figuur A_45: Ruimtelijke verspreiding VMS effort garnaalboomkor 2010-2012 kwartaal 4 Nederlandse vloot
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Figuur A_46: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Demersale Boomkor (70-99) 2010-2012  Nederlandse vloot
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Figuur A_47: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Demersale Boomkor (70-99) 2010-2012 kwartaal 1 
Nederlandse  vloot 
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Figuur A_48: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Demersale Boomkor (70-99) 2010-2012 kwartaal 2 
Nederlandse  vloot 
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Figuur A_49: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Demersale Boomkor (70-99) 2010-2012 kwartaal 3 
Nederlandse  vloot 
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Figuur A_50: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Demersale Boomkor (70-99) 2010-2012 kwartaal 4 
Nederlandse  vloot 
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Figuur A_51: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Plankenvisserij 2010-2012 Nederlandse vloot
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Figuur A_52: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Zegenvisserij 2010-2012  Nederlandse vloot
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Figuur A_53: Ruimtelijke verspreiding VMS effort ongekende métiers 2010-2012 Nederlandse vloot



8.3 VMS Activiteitskaart Engelse vloot
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Figuur A_55: Ruimtelijke verspreiding VMS effort Engelse vloot 2010-2012



8.4 Aanlandingskaarten Demersale Boomkor (70-99)         
                               Belgische vloot 

A_56
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Figuur A_57: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tong (kg) door demersale boomkor (70-99) 
in 2010-2012 Belgische vloot  

A_57

bvanelslander
Getypte tekst

bvanelslander
Getypte tekst

bvanelslander
Getypte tekst

bvanelslander
Getypte tekst

bvanelslander
Getypte tekst

bvanelslander
Getypte tekst

bvanelslander
Getypte tekst



2.5 3.0 3.5

51.0

51.2

51.4

51.6

51.8

Degree East

D
eg

re
e 

N
or

th

Landings (kg) 2010−2012

1
100
1000
2000
5000
10000
20000

Boomkor TONG kwartaal 1

Figuur A_58: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tong (kg) door demersale boomkor (70-99) 
in 2010-2012  kwartaal 1 Belgische vloot

A_58

bvanelslander
Getypte tekst



2.5 3.0 3.5

51.0

51.2

51.4

51.6

51.8

Degree East

D
eg

re
e 

N
or

th

Landings (kg) 2010−2012

1
100
1000
2000
5000
10000
20000

Boomkor TONG kwartaal 2    

Figuur A_59: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tong (kg) door demersale boomkor (70-99) 
in 2010-2012  kwartaal 2 Belgische vloot
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Figuur A_60: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tong (kg) door demersale boomkor (70-99) 
in 2010-2012  kwartaal 3 Belgische vloot
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Figuur A_61: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tong (kg) door demersale boomkor (70-99) 
in 2010-2012  kwartaal 4 Belgische vloot
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Figuur A_62: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schol (kg) door demersale boomkor (70-99) 
in 2010-2012 Belgische vloot 
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Figuur A_63: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schol (kg) door demersale boomkor (70-99) 
in 2010-2012 kwartaal 1 Belgische vloot 
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Figuur A_64: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schol (kg) door demersale boomkor (70-99) 
in 2010-2012 kwartaal 2 Belgische vloot 
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Figuur A_65: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schol (kg) door demersale boomkor (70-99) 
in 2010-2012 kwartaal 3 Belgische vloot
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Figuur A_66: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schol (kg) door demersale boomkor (70-99) 
in 2010-2012 kwartaal 4Belgische vloot 
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Figuur A_67: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Bot (kg) door demersale boomkor (70-99) 
in 2010-2012 Belgische vloot
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Figuur A_68: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Bot (kg) door demersale boomkor (70-99) 
in 2010-2012 kwartaal 1 Belgische vloot
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Figuur A_69: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Bot (kg) door demersale boomkor (70-99) 
in 2010-2012 kwartaal 2 Belgische vloot
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Figuur A_70: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Bot (kg) door demersale boomkor (70-99) 
in 2010-2012 kwartaal 3 Belgische vloot 
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Figuur A_71: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Bot (kg) door demersale boomkor (70-99) 
in 2010-2012 kwartaal 4 Belgische vloot
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Figuur A_72: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schar (kg) door demersale boomkor 
(70-99) in 2010-2012 Belgische vloot
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Figuur A_73: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schar (kg) door demersale boomkor 
(70-99) in 2010-2012 kwartaal 1 Belgische vloot
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Figuur A_74: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schar (kg) door demersale boomkor 
(70-99) in 2010-2012 kwartaal 2 Belgische vloot
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Figuur A_75: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schar (kg) door demersale boomkor 
(70-99) in 2010-2012 kwartaal 3 Belgische vloot

A_75



2.5 3.0 3.5

51.0

51.2

51.4

51.6

51.8

Degree East

D
eg

re
e 

N
or

th

Landings (kg) 2010−2012

1
100
1000
2000
5000
10000
20000

Boomkor SCHAR kwartaal 4

Figuur A_76: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schar (kg) door demersale boomkor 
(70-99) in 2010-2012 kwartaal 4 Belgische vloot 

A_76



2.5 3.0 3.5

51.0

51.2

51.4

51.6

51.8

Degree East

D
eg

re
e 

N
or

th

Landings (kg) 2010−2012

1
100
1000
5000
10000
20000
50000

Boomkor TONGSCHAR 2010−2012

Figuur A_77: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tongschar (kg) door demersale 
boomkor (70-99) in 2010-2012 Belgische vloot 
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Figuur A_78: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tongschar (kg) door demersale 
boomkor (70-99) in 2010-2012  kwartaal 1 Belgische vloot
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Figuur A_79: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tongschar (kg) door demersale 
boomkor (70-99) in 2010-2012  kwartaal 2 Belgische vloot
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Figuur A_80: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tongschar (kg) door demersale 
boomkor (70-99) in 2010-2012  kwartaal 3 Belgische vloot
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Figuur A_81: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tongschar (kg) door demersale 
boomkor (70-99) in 2010-2012  kwartaal 4 Belgische vloot
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Figuur A_82: Ruimtelijke verspreiding  aanlanding Tarbot (kg) door demersale boomkor 
(70-99) in 2010-2012 Belgische vloot
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Figuur A_83: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tarbot (kg) door demersale boomkor 
(70-99) in 2010-2012 kwartaal 1 Belgische vloot 
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Figuur A_84: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tarbot (kg) door demersale boomkor 
(70-99) in 2010-2012 kwartaal 2 Belgische vloot
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Figuur A_85: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tarbot (kg) door demersale boomkor 
(70-99) in 2010-2012 kwartaal 3 Belgische vloot
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Figuur A_86: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tarbot (kg) door demersale boomkor 
(70-99) in 2010-2012 kwartaal 4 Belgische vloot
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Figuur A_87: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Griet (kg) door demersale boomkor (70-99) 
in 2010-2012  Belgische vloot
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Figuur A_88: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Griet (kg) door demersale boomkor (70-99) 
in 2010-2012  kwartaal 1 Belgische vloot
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Figuur A_89: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Griet (kg) door demersale boomkor (70-99) 
in 2010-2012  kwartaal 2 Belgische vloot
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Figuur A_90: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Griet (kg) door demersale boomkor (70-99) 
in 2010-2012  kwartaal 3 Belgische vloot
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Figuur A_91: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Griet (kg) door demersale boomkor (70-99) 
in 2010-2012  kwartaal 4 Belgische vloot 
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Figuur A_92: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Garnaal (kg) door demersale boomkor 
(70-99) in 2010-2012  Belgische vloot
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Figuur A_93: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Garnaal (kg) door demersale boomkor 
(70-99) in 2010-2012 kwartaal 1 Belgische vloot  
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Figuur A_94: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Garnaal (kg) door demersale boomkor 
(70-99) in 2010-2012 kwartaal 2 Belgische vloot  
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Figuur A_95: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Garnaal (kg) door demersale boomkor 
(70-99) in 2010-2012 kwartaal 3  Belgische vloot
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Figuur A_96: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Garnaal (kg) door demersale boomkor 
(70-99) in 2010-2012 kwartaal 4 Belgische vloot
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Figuur A_97: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Kabeljauw (kg) door demersale boomkor 
(70-99) in 2010-2012 Belgische vloot
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Figuur A_98: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Kabeljauw (kg) door demersale boomkor 
(70-99) in 2010-2012 kwartaal 1 Belgische vloot
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Figuur A_99: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Kabeljauw (kg) door demersale boomkor 
(70-99) in 2010-2012 kwartaal 2Belgische vloot 
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Figuur A_100: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Kabeljauw (kg) door demersale boomkor 
(70-99) in 2010-2012 kwartaal 3 Belgische vloot
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Figuur A_101: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Kabeljauw (kg) door demersale boomkor 
(70-99) in 2010-2012 kwartaal 4 Belgische vloot
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Figuur A_102: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Roggen (kg) door demersale boomkor 
(70-99) in 2010-2012  Belgische vloot
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Figuur A_103: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Roggen (kg) door demersale boomkor 
(70-99) in 2010-2012 kwartaal 1 Belgische vloot
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Figuur A_104: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Roggen (kg) door demersale boomkor 
(70-99) in 2010-2012 kwartaal 2 Belgische vloot
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Figuur A_105: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Roggen (kg) door demersale boomkor 
(70-99) in 2010-2012 kwartaal 3 Belgische vloot
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Figuur A_106: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Roggen (kg) door demersale boomkor 
(70-99) in 2010-2012 kwartaal 4 Belgische vloot
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Figuur A_108: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Garnalen (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012 Belgische vloot
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Figuur A_109: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Garnalen (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012 kwartaal 1 Belgische vloot
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Figuur A_110: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Garnalen (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012 kwartaal 2Belgische vloot 
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Figuur A_111: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Garnalen (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012 kwartaal 3 Belgische vloot
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Figuur A_112: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Garnalen (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012 kwartaal 4 Belgische vloot
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Figuur A_113: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Bot (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012 Belgische vloot 

A_113



2.5 3.0 3.5

51.0

51.2

51.4

51.6

51.8

Degree East

D
eg

re
e 

N
or

th

Landings (kg) 2010−2012

1
100
1000
2000
5000
10000
20000
50000

Garnaalboomkor BOT kwartaal 1

Figuur A_114: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Bot (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012 kwartaal 1 Belgische vloot
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Figuur A_115: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Bot (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012 kwartaal 2 Belgische vloot
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Figuur A_116: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Bot (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012 kwartaal 3 Belgische vloot
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Figuur A_117: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Bot (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012 kwartaal 4 Belgische vloot
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Figuur A_118: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schar (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012 Belgische vloot
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Figuur A_119: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schar (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012 kwartaal 1 Belgische vloot
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Figuur A_120: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schar (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012 kwartaal 2 Belgische vloot 
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Figuur A_121: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schar (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012 kwartaal 3 Belgische vloot
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Figuur A_122: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schar (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012 kwartaal 4 Belgische vloot
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Figuur A_123: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schol (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012 Belgische vloot
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Figuur A_124: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schol (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012 kwartaal 1 Belgische vloot 
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Figuur A_125: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schol (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012 kwartaal 2 Belgische vloot 
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Figuur A_126: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schol (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012 kwartaal 3 Belgische vloot
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Figuur A_127: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schol (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012 kwartaal 4 Belgische vloot
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Figuur A_128: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tong (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012 Belgische vloot 
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Figuur A_129: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tong (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012  kwartaal 1 Belgische vloot
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Figuur A_130: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tong (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012  kwartaal 2 Belgische vloot
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Figuur A_131: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tong (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012  kwartaal 3 Belgische vloot
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Figuur A_132: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tong (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012  kwartaal 4 Belgische vloot
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Figuur A_133: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Kabeljauw (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012 Belgische vloot  
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Figuur A_134: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Kabeljauw (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012   kwartaal 1 Belgische vloot
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Figuur A_135: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Kabeljauw (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012   kwartaal 2 Belgische vloot
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Figuur A_136: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Kabeljauw (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012   kwartaal 3 Belgische vloot
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Figuur A_137: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Kabeljauw (kg) door garnaalboomkor in 
2010-2012   kwartaal 4 Belgische vloot
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8.6 Aanlandingskaarten Demersale Boomkor (70-99)
      Nederlandse vloot
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Figuur A_139: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tong (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012  Nederlandse vloot
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Figuur A_140: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tong (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 1 Nederlandse vloot
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Figuur A_141: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tong (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 2 Nederlandse vloot
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Figuur A_142: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tong (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 3 Nederlandse vloot
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Figuur A_143: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tong (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 4 Nederlandse vloot
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Figuur A_144: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schol (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012  Nederlandse vloot
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Figuur A_145: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schol (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 1 Nederlandse vloot
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Figuur A_146: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schol (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 2 Nederlandse vloot
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Figuur A_147: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schol (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 3 Nederlandse vloot
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Figuur A_148: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schol (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 4 Nederlandse vloot
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Figuur A_149: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Bot (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012  Nederlandse vloot
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Figuur A_150: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Bot (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 1 Nederlandse vloot
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Figuur A_151: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Bot (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 2 Nederlandse vloot
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Figuur A_152: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Bot (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 3 Nederlandse vloot
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Figuur A_153: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Bot (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 4 Nederlandse vloot
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Figuur A_154: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schar (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012  Nederlandse vloot
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Figuur A_155: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schar (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 1 Nederlandse vloot
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Figuur A_156: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schar (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 2 Nederlandse vloot
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Figuur A_157: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schar (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 3 Nederlandse vloot



A_158

Figuur A_158: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schar (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 4 Nederlandse vloot
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Figuur A_159: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tongschar (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012  Nederlandse vloot
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Figuur A_160: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tongschar (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 1 Nederlandse vloot
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Figuur A_161: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tongschar (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 2 Nederlandse vloot
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Figuur A_162: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tongschar (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 2 Nederlandse vloot
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Figuur A_163: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tongschar (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 3 Nederlandse vloot
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Figuur A_164: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tarbot (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012  Nederlandse vloot
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Figuur A_165: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tarbot (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 1 Nederlandse vloot
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Figuur A_166: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tarbot (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 2 Nederlandse vloot



A_167

Figuur A_167: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tarbot (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 3 Nederlandse vloot
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Figuur A_168: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Tarbot (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 4 Nederlandse vloot
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Figuur A_169: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Griet (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012  Nederlandse vloot
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Figuur A_170: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Griet (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 1 Nederlandse vloot
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Figuur A_171: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Griet (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 2 Nederlandse vloot
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Figuur A_172: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Griet (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 3 Nederlandse vloot
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Figuur A_173: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Griet (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 4 Nederlandse vloot
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Figuur A_174: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Kabeljauw (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012  Nederlandse vloot



A_175

Figuur A_175: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Kabeljauw (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 1 Nederlandse vloot
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Figuur A_176: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Kabeljauw (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 2 Nederlandse vloot
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Figuur A_177: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Kabeljauw (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 3 Nederlandse vloot
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Figuur A_178: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Kabeljauw (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 4 Nederlandse vloot
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Figuur A_179: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Roggen (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012  Nederlandse vloot
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Figuur A_180: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Roggen (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 1 Nederlandse vloot
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Figuur A_181: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Roggen (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 2 Nederlandse vloot
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Figuur A_182: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Roggen (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 3 Nederlandse vloot
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Figuur A_183: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Roggen (kg) door demersale boomkor (70-99)
 in 2010-2012 kwartaal 4 Nederlandse vloot



8.7 Aanlandingskaarten Garnaalboomkor
Nederlandse vloot
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Figuur A_185: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Garnaal (kg) door garnaalboomkor in 2010-2012
 Nederlandse vloot
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Figuur A_186: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Garnaal (kg) door garnaalboomkor in 2010-2012
kwartaal 1 Nederlandse vloot
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Figuur A_187: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Garnaal (kg) door garnaalboomkor in 2010-2012
kwartaal 2 Nederlandse vloot
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Figuur A_188: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Garnaal (kg) door garnaalboomkor in 2010-2012
kwartaal 3 Nederlandse vloot
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Figuur A_189: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Garnaal (kg) door garnaalboomkor in 2010-2012
kwartaal 4 Nederlandse vloot
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Figuur A_190: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Bot (kg) door garnaalboomkor in 2010-2012 
Nederlandse vloot
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Figuur A_191: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Bot (kg) door garnaalboomkor in 2010-2012
 kwartaal 1 Nederlandse vloot
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Figuur A_192: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Bot (kg) door garnaalboomkor in 2010-2012
 kwartaal 2 Nederlandse vloot
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Figuur A_193: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Bot (kg) door garnaalboomkor in 2010-2012
 kwartaal 3 Nederlandse vloot
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Figuur A_194: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Bot (kg) door garnaalboomkor in 2010-2012
 kwartaal 4 Nederlandse vloot
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Figuur A_195: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schar (kg) door garnaalboomkor in 2010-2012 
Nederlandse vloot
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Figuur A_196: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schar (kg) door garnaalboomkor in 2010-2012
 kwartaal 1 Nederlandse vloot
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Figuur A_197: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schar (kg) door garnaalboomkor in 2010-2012
 kwartaal 2 Nederlandse vloot
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Figuur A_198: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schar (kg) door garnaalboomkor in 2010-2012
 kwartaal 3 Nederlandse vloot
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Figuur A_199: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Schar (kg) door garnaalboomkor in 2010-2012
 kwartaal 4 Nederlandse vloot
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Figuur A_200: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Kabeljauw (kg) door garnaalboomkor in 2010-2012 
Nederlandse vloot
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Figuur A_201: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Kabeljauw (kg) door garnaalboomkor in 2010-2012
 kwartaal 1 Nederlandse vloot
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Figuur A_202: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Kabeljauw (kg) door garnaalboomkor in 2010-2012
 kwartaal 2 Nederlandse vloot
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Figuur A_203: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Kabeljauw (kg) door garnaalboomkor in 2010-2012
 kwartaal 3 Nederlandse vloot
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Figuur A_204: Ruimtelijke verspreiding aanlanding Kabeljauw (kg) door garnaalboomkor in 2010-2012
 kwartaal 4 Nederlandse vloot
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