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(RODE)POON
Factsheet

ALGEMEEN
Poon is een vissoort die van origine vooral voorkomt in de
Middellandse Zee. Tegenwoordig komt poon echter ook in
grote aantallen voor in onze eigen Noordzee. Er zijn zes
soorten poon in de Noordelijke Europese wateren, waarvan
drie soorten in de Noordzee: Engelse poon, rode poon en
grauwe poon. Er is geen vangstquotum voor deze soorten.
Tijdens de lente en de zomer is de aanvoer in Nederland het
grootst. Soms zien we de poon als bijvangst op de afslagen,
maar steeds vaker ook als doelsoort van met name de
Flyshooters. In 2019 werd zo’n 2442 ton poon aangeland
met een totaalwaarde van 3,8 miljoen euro. Door de grote
aanvoer, heerlijke smaak en lage prijs wordt deze vissoort in
ons land steeds populairder.

Naast het feit dat de poon als enige vis geluid produceert,
heeft hij nog een vreemde eigenschap: ponen kunnen lopen. Onder de kop bevinden zich drie vrijstaande borstvinstralen zonder zwemvlies waarmee de vis over de bodem
van de zee wandelt. Het leefgebied van de soort ligt tussen
de 20 en 300 meter diep op de zeebodem van o.a de
Noordzee, het noordoosten en oosten van de Atlantische
Oceaan en de Middellandse Zee. Met name in het voorjaar
trekken zij Het Kanaal binnen naar de zuidelijke Noordzee.
(2)
Figuur 1: verspreiding van poon over de wereldzeeën.

BIOLOGIE

De rode poon (Chelidonichthys lucerna) is een straalvinnige
vis uit de familie van ponen (Triglidae), orde
schorpioenvisachtigen (Scorpaeniformes). Er zijn zes soorten
poon in de Noordelijke Europese wateren. In de Noordzee
komen er drie voor: Engelse poon, grauwe poon en rode
poon. De volwassen rode poon is gemiddeld 30 cm lang,
maar kan maximaal 75 cm lang en 6 kg zwaar worden. De
hoogst geregistreerde leeftijd is 15 jaar. De vis heeft geen
zichtbare zijlijn, maar wel een benig koppantser. De vis heeft
twee rugvinnen, de eerste met 8 - 11 stekels, de tweede met
14 - 18 vinstralen. De aarsvin heeft 14 - 17 vinstralen. Aan de
voorrand van de vleugelvormige borstvinnen bevinden zich
drie lange, vrijstaande en beweeglijke stralen, die als pootjes
het lichaam steun kunnen bieden. Deze vinstralen zijn
gevoelige zintuigen, waarmee het dier zijn leefomgeving
aftast. De vis is van boven lichtrood, naar onderen toe meer
oranje tot wit. Poon eet voornamelijk macrofauna en
bodemvisjes. Het dier is in staat om knorrende geluiden te
maken, welke ontstaan door samentrekkende bewegingen
van de spieren rond de zwemblaas. Gedacht wordt dat de
ponen zo met elkaar communiceren of waarschuwen bij
gevaar.

VISSERIJ
Het visbestand
De (rode) poon is een snel groeiende soort waarnaar de
vraag relatief laag is. Ondanks dat de poonvisserij steeds
populairder wordt, is de vangst van poon niet gereguleerd.
Van poon ontbreken betrouwbare vangstgegevens,
waardoor niet bekend is hoe groot het poonbestand is.
Toch wordt poon waarschijnlijk niet overbevist: er wordt
nog weinig gericht op gevist en vangsten zijn beperkt. De
soort
wordt
indirect
gecontroleerd
door
vangstbeperkingen. Meer onderzoek is echter noodzakelijk
om een beter inzicht te krijgen in de invloeden van de
visserijtechnieken.(3)

Het ‘Centre for Environmental, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas)’ heeft een lijst opgesteld met 50 onderbenutte
soorten op basis van quota en discard informatie, adviezen van
experts en locale kennis. De soorten worden bestudeerd om
vast te stellen hoe gevoelig ze zijn voor overbevissing. Hiervoor
heeft Cefas een systeem ontwikkeld, ‘the Relative Life History
Sensitivity Analysis’. Dit systeem gebruikt biologische informatie zoals groei en voortplantingsstrategieën om te zien hoe de
toenemende visserijdruk de verschillende soorten kan schaden. De soorten, waaronder poon, worden gerangschikt op
hoezeer ze de druk verdragen. (4)

De sterke en grote vissen blijven voor de zegentouwen uitzwemmen en worden bij het naderen van het schip en halen
samengedreven naar de netopening. De kleine, ondermaatse
vis ontsnapt. Het vissen met lijnen en met een lage snelheid
zorgt voor een laag energieverbruik.

Visserij op (rode) poon
Poon wordt als (gewenste) bijvangst opgevist bij de visserij op
platvis (o.a. tong en schol). Daarnaast is poon een doelsoort in
de flyshootvisserij.
Flyshoot: een gemoderniseerde traditie
Flyshoot is een visserijtechniek die zijn oorsprong kent in Denemarken en Schotland. Het is een traditionele visserijtechniek
die door de Deense vissers snurrevaed wordt genoemd. In
Schotland heeft men de Deense methode aangepast en gemoderniseerd. Deze moderne variant wordt flyshoot, flyshooting
of flyshooten genoemd. Het schip dat de visserijtechniek
flyshoot beoefent wordt een flyshooter genoemd. In de haven
of op zee is een flyshooter te herkennen aan de nettenrollen
achterop en de grote oranje boei. Het schip is hoog en heeft
de stuurhut vaak centraal in het midden of voor op staan.
Flyshootvissers vissen tijdens het voorjaar en in de zomerperiode op de Noordzee. In het najaar en in de winterperiode trekken de flyshooters de warmere wateren in Het Kanaal op. In
de Nederlands gevlagde kottervloot waren er in 2019 19
flyshooters. (1, 5)
De flyshoot-visserij is alleen effectief bij voldoende daglicht,
wanneer de vissen de zegentouwen kunnen waarnemen.
De zomerdagen zijn voor de vissermannen lang en de dagen in
de winter korter.

Een flyshooter vist achter het schip met lijnen (zegentouwen),
met daaraan een net. Tijdens het vissen worden de zegentouwen met het net naar het schip gehaald. De zegentouwen rollen over de bodem en veroorzaken lichte stofwolken, die de
vissen opschrikken en ervoor zorgen dat ze voor de touwen
blijven uitzwemmen.

Bijvangst en discards (teruggooi)
Behalve de doelsoorten waar de visserij zich op richt (bijv.
de doelsoort tong of schol), vangen vissers ook andere soorten bij. Deze bijvangsten kunnen worden verdeeld in gewenste en ongewenste bijvangst. Poon is beslist een gewenste bijvangst en een commercieel interessante soort.

VANGSTGEBIED
Poon komt in de zomer in grote aantallen voor in de
Noordzee. Flyshootvissers vissen tijdens het voorjaar en
in de zomerperiode op de Noordzee. In het najaar en in
de winterperiode trekken de flyshooters de warmere
wateren in Het Kanaal op. Zie de vangstgbieden in
onderstaand figuur:

Figuur 2: De vangstgebieden van poon. (6)

HANDEL
Aanvoer van (rode) poon
De aanvoer is in de lente en zomer het grootst op de
Nederlandse afslagen. In verband met klimaatveranderingen
zien we de poon tegenwoordig ook later in het jaar nog op
de afslagen, zelfs tot december. De afgelopen jaren zag men
een groei bij alle soorten die gevangen worden met de
flyshoottechniek (zie pag.2). In 2019 betrof 74 % van de
totale aanvoer rode poon, 17 % grauwe poon en 10 %
Engelse poon. Zie figuur 3.

De verwerking van poon vindt plaats bij bedrijven die tal
van andere vissoorten verhandelen en verwerken. Veel
poon wordt in z’n geheel verkocht, zodat deze op grote
stadsmarkten verkocht kunnen worden aan de consument.
Een klein gedeelte van de poon word door fileerders
schoongemaakt en als gevilde poon aangeboden, deze gevilde poon is ontdaan van hoofd, huid en staart en kan direct de pan in. Poon kan ook gefileerd worden tot 2 zijden
vanuit de rug gesneden. Alleen hiervan is een rendement
van 30 % erg weinig en wordt een filet (100-200 gr) redelijk
prijzig.
Import en export van poon
Poon wordt door een aantal bedrijven gefileerd geëxporteerd naar Italië waar de poonfilets gebruikt worden in de
pasta, hetzij gefrituurd of gebakken. De eerste maanden van
2017 was er veel aanvoer van rode poon op de veilingen,
waarbij dagen van 20 ton geen uitzondering waren. Door de
grote vraag vanuit Italië echter bracht de poon een goede
prijs op. (8)
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Figuur 3: verdeling poonsoorten in de aanvoer 2019 (1)

MEER WETEN?

Verwerking van poon:
Rode poon kent vijf sorteringen(8):
Poon ‘Super’

> 1 KG

Poon 1

700 - 1000 gr

Poon 2

400 - 700 gr

Poon 3

200 - 400 gr

Poon 4

< 200 gr

Wie meer wil weten over poon en/of de maatregelen
die de Nederlandse vissector neemt, verwijzen wij door
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2583 DM Den Haag
T 088 336 96 55
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