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TONG
Factsheet

ALGEMEEN
Tong (Solea solea) is een platvisachtige. Tong is een langgerekte, ovale vis met een ronde kop. De rechterzijde, de
‘bovenkant’, is bruin met vlekjes en stippen (figuur 1). De
onderkant is wit. Tong wordt maximaal 70cm lang. De
tong leeft op de zeebodem waar hij vooral wormen,
zandspiering en kleine kreeftachtigen eet. Hij is vooral ’s
nachts actief. In de Noordzee komt volwassen tong voor
in het centrale en zuidelijke deel.
Ook komt tong voor in de kustwateren van de oostelijke
Atlantische Oceaan van Zuid-Noorwegen tot aan Senegal
en in de Middelandse Zee.
In deze factsheet ligt de focus op de Noordzee, daar
vangt de Nederlandse vissersvloot voornamelijk zijn tong.
Elk jaar verplaatsen (migreren) ze zich naar dieper, warmer
water als het kouder wordt. In het voorjaar zoeken ze het
ondiepere water (±40 meter diep) weer op. Tong kan 20 jaar
oud worden en na 2-5 jaar is hij geslachtsrijp, de mannetjes
iets eerder dan de vrouwtjes. Ze zijn dan 24-30cm groot2. In
de lente zet de tong zijn eitjes af (kuitschieten), dit zijn er
100.000-150.000 per keer. Afhankelijk van de temperatuur
komen deze na 5-15 dagen uit, hoe hoger de temperatuur,
hoe sneller de eitjes uitkomen. De larven die uit het ei komen
zijn 3mm lang. De larvenfase duurt vervolgens drie tot vier
weken, waarin ze als onderdeel van het plankton zich met de
getijdenstroming mee laten drijven naar de ondiepere kustwateren.

Uiterlijk van de tong
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Twinrig is een vistechniek waar twee netten aan elkaar gekoppeld door een klomp (die ook meteen voor verzwaring
zorgt) achter een schip aan gesleept worden. De netten worden met scheerboorden (houten schotten) open gehouden.
Flyshoot is een vistechniek waarbij het visnet aan één kant
met een anker op de zeebodem vastgezet wordt. Het schip
vaart vervolgens om de plaats heen waar hij zijn vis wilt vangen en zet zo het net uit. Als het schip weer ter hoogte van
het anker is worden de lijnen, en hiermee het net, binnengehaald. De vissen schrikken van de lijnen waardoor ze het net
in zwemmen. De minimummaat voor tong is 24cm, omdat
tong heel flexibel is en makkelijk door de mazen glipt, moet
hij gevangen worden met een relatief kleine maaswijdte van
80 mm. In het gebied waar tong voorkomt, komt ook veel
kleine schol voor. De 80 mm maaswijdte voor tong komt niet
overeen met de maaswijdte van 100 mm die hoort bij schol
en vangt daarom relatief veel ondermaatse schol. Deze scholdiscards in de boomkorvisserij zijn een punt van aandacht.
Het gaat echter erg goed met het scholbestand, al tien jaar
wordt het bestand elk jaar groter en van de totale scholvangst is 37% discards. De sector werkt hard aan het verminderen hiervan.

Voor deze factsheet is vooral het visserijbeheer van belang.
Tot de standaard beheermaatregelen vallen onder andere
het instellen van totale toegestane vangsten (TAC), het opleggen van technische maatregelen (o.a. minimale aanlandingsmaat, minimale maaswijdte van netten en sluiten van
viszones), inperken van de visserijinspanning (aantal visdagen op zee) en het vastleggen van het aantal en het type
vaartuigen die mogen vissen.
TAC’s (afkorting van Engelse term: Total Allowable Catches)
zijn vangstbeperkingen die zijn ingesteld voor de meeste
commerciële visbestanden.
Specifiek voor het nieuwe GVB zijn o.a. de volgende
maatregelen van belang:
•De teruggooi (discarding) verbieden. Sinds januari 2015
moet alle vis aangeland worden.
•TAC’s zo instellen dat een MSY verkregen wordt.

Boomkor vistechniek
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EUROPESE
VISSERIJBELEID
Voor de meeste vissoorten worden in Europees verband
maatregelen genomen om te vissen op MSY-niveau.
de maximale opbrengst die geoogst kan worden zonder daarmee het tongbestand in gevaar te brengen. In
1982 is hiervoor het gemeenschappelijk visserijbeleid
(GVB) opgesteld (verordening nr. 1380/2013) en is sindsdien verschillende malen herzien. Het GVB is in het leven
geroepen om de gemeenschappelijke hulpbronnen te beheren en geeft alle Europese vissersvloten gelijke toegang
tot de wateren van de EU, zodat zij eerlijk met elkaar kunnen concurreren. De nieuwste versie van het GVB is sinds 1
januari 2014 van kracht.
De belangrijkste beleidsterreinen van het GVB zijn visserijbeheer, internationaal beleid, markt- en handelsbeleid en
beleidsfinanciering.

Daarnaast is er voor Noordzeetong en –schol een
meerjarenbeheerplan van kracht sinds 4 juli 2007. Het plan
is gebaseerd op het principe van MSY. Het is hiermee de
eerste bodemvisserij in de Noordzee met een beheerplan
op basis van de MSY.
Dit plan bestaat uit 2 fases. In de eerste fase, die inmiddels
voor beiden soorten is behaald, was het doel het schol- en
tongbestand binnen veilige biologische grenzen te brengen
en daar te houden. Voor de tweede fase, die in november
2015 van start ging, zijn doelstellingen ontwikkeld om te
vissen op MSY niveau. Dit betekent dat de visserijsterfte
maximaal 20% mag zijn van de tong en schol tussen de 2 en
6 jaar oud. De visserijsterfte van schol zit inmiddels al op
MSY-niveau, voor tong is dit nog niet bereikt.
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Figuur 2. SSB van tong door de jaren heen. Blim: minimale niveai,
MSYBtrigger: MSY niveau
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De visserijsterfte, het deel van het bestand dat door de visserij wordt weggenomen, moet niet te hoog worden, om zo
genoeg vis voor het jaar erna te garanderen. De visserijsterfte bij tong is jarenlang hoger geweest dan wat als
veilig werd bevonden, er werd dus te veel tong gevangen
om een gezonde populatie in stand te houden. Sinds het
meerjarenbeheersplan van kracht is wordt elk jaar minder
tong gevangen, net zo lang totdat de visserijsterfte weer
op een duurzaam niveau is (rode lijn in figuur 3). In 2016 is
het quotum voor Nederland 9.971 ton tong, dat wil zeggen
dat de Nederlandse vissersvloot recht heeft om die hoeveelheid tong te vangen gedurende het jaar.

Tong met het duurzaamheidskeurmerk van de Marine Stewardship Council (MSC) is sinds 2009 verkrijgbaar. Het
keurmerk garandeert dat de betreffende visserij wordt uitgevoerd op een goed beheerd en gezond bestand en dat de
visserijtechniek weinig belastend is voor het milieu. Het
MSC-keurmerk is onafhankelijk en wordt door een derde
partij beoordeeld. Deelname aan een MSC-assessment is
vrijwillig en op eigen initiatief.
De eerste gecertificeerde visserij op tong is een kleinschalige visserij waar tong met staand want voor de kust van het
Britse Hastings en het kanaal wordt gevangen. De Nederlandse staand want visserij was van 2009-2013 gecertificeerd. Voor de staand want vissers bracht het certificaat
maar beperkte voordelen met zich mee en leverde het niet
de verwachte meerprijs of toegang tot specifieke markten
op. Het was voor hen financieel onhaalbaar om het certificaat na vijf jaar te verlengen.
Sinds eind 2012 is de tongvisserij die gebruikt maakt van
twinrig en flyshoot vistechnieken ook MSC gecertificeerd.

Het MSC– keurmerk

Figuur 3. Visserijsterfte van tong van de SSB (volwassen vissen) door
de jaren heen. FMSY: MSY

BEHEERMAATREGELEN
NEDERLANDSE VISSERSVLOOT
De Nederlandse vissersvloot draagt zelf actief bij om zo
goed mogelijk voor de tong- en scholbestanden te zorgen. Ze hebben afgelopen jaren vrijwillig een aantal
maatregelen genomen:
•
De vangstcapaciteit van de kottervloot is fors afgenomen. In 2008 is er een saneringsronde geweest
waarbij 23 schepen zijn gesaneerd.
•
Zware motoren betekent meer vangstcapaciteit.
Daarom zijn er Europees en nationaal maxima
gesteld aan de motorvermogens. De Nederlandse
vloot heeft als enige in de Europese Unie controleerbaar alle kotters verzegeld op het toegestane
motorvermogen.
•
De Nederlandse vissers zijn zich bewust van de
scholdiscards in de tongvisserij en nemen een aantal maatregelen om discards zoveel mogelijk te
voorkomen. Het verhogen van de Europese minimummaaswijdte van 80mm voor de boomkornetten naar 90mm bleek niet te leiden tot minder
scholdiscards, maar wel tot grote vangstverliezen
van tong6. Samen met visserijonderzoekers worden daarom nu testen gedaan met verschillende
netaanpassingen welke tot discards vermindering
kunnen leiden.
•
Een goede kennis over bestanden is de basis voor
een goed visserijbeheer. De Nederlandse vloot
werkt al jaren actief samen met visserijonderzoekers om de ontwikkeling van het tongbestand in
kaart te brengen. Het bedrijfsleven heeft samen
met de wetenschappers en overheid een eigen
jaarlijkse bestandsopname opgezet met commerciële schepen, de bedrijfssurvey. In deze survey
wordt door vissersschepen jaarlijks gegevens verzameld over de belangrijkste beviste bestanden,
waaronder tong.

BIJVANGST EN DISCARDS
(IN KADER)
Behalve de soorten waar de visserijvorm zich op richt,
vangen vissers ook andere soorten bij. Deze bijvangsten
kunnen worden verdeeld in gewenste en ongewenste
bijvangst. Gewenste bijvangst zijn commercieel interessante soorten die aan wal gebracht mogen worden. Ongewenste bijvangst is vangst die de visser weer overboord zet. Deze zogenaamde discards bestaan uit commerciële soorten waarvoor de visser geen quotum (meer)
heeft of die kleiner zijn dan de verplichte minimummaat.
Andere discards zijn soorten die commercieel niet interessant zijn en andere organismen zoals bodemdieren.
Volgens het nieuwe visserijbeleid, moeten alle platvissoorten waarop een quotum van toepassing is, zowel de
maatse als ondermaatse vis, vanaf 1 januari 2016 aangeland worden. De reden hiervoor is dat bijna alle teruggegooide vis sterft, de aanlandplicht moet deze verspilling
terugdringen. De aanlandingsverplichting gaat geleidelijk
(gefaseerd) in tussen 2015 en 2019. Zo krijgt de visserij
tijd om schepen en vistuig aan te passen. Er zijn enkele
uitzonderingen op de aanlandplicht, wat betekent dat die
vissen niet aangeland hoeven te worden. Enkele hiervan
zijn: vissen waarop een vangstverbod geldt (bijv. roggen
en haaien), vissen met een wetenschappelijk vastgestelde
hoge overlevingskans en vissen die door roofdieren/
vissen aangebrachte schade vertonen. Er lopen momenteel meerdere onderzoeksprojecten om de overlevingskans van soorten zoals tong te bepalen.
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