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Samenvatting
Schol (Pleuronectes platessa) en tong (Solea solea) zijn platvissoorten die van economisch belang zijn
voor de Nederlandse kottervisserij en er wordt op gevist in de Noordzee en het Engels Kanaal. Deze
populaties van schol en tong worden beïnvloed door klimaatverandering, maar de mate waarin dit zal
plaatsvinden, is onbekend bij Nederlandse vissers en diens belangenbehartiger, de
Nederlandse Vissersbond. Om vast te stellen wat de invloed van toekomstige klimaatverandering is
op de Nederlandse schol- en tongvisserij, is onderzocht hoe gedurende de verschillende levensstadia
van de schol en tong zij door meerdere omgevingsfactoren worden beïnvloed. De belangrijkste klima
at-factoren in dit onderzoek zijn temperatuur, zuurgraad, zoutgehalte en zuurstof. Nadat
is vastgesteld hoe deze factoren de verschillende levensstadia beïnvloeden, is de toekomstige
verandering van deze omgevingsfactoren onderzocht. Naar aanleiding van IPCC-rapporten is de
invloed van klimaatverandering op de individuele omgevingsfactoren vastgesteld en hoe deze zullen
veranderen in een scenario van 2001 tot 2099. De invloed van deze specifieke veranderingen is
vastgesteld voor schol en tong op individueel niveau en daarna op populatieniveau door middel van
‘scenariokaarten’. Hieruit is geconcludeerd dat schol nadelige gevolgen zal ondervinden van
klimaatverandering vanwege de temperatuurstijging. De scholpopulatie wordt daardoor ook
verwacht verder naar het noorden te migreren. Voor tong wordt verwacht dat klimaatverandering
een positieve invloed zal hebben op groei en populatieaantallen. Wel zal de populatie migreren uit
gebieden met een lager zuurstofgehalte. Voor de Nederlandse platvisvisserij betekent dit dat zij nog
steeds toegang zullen hebben tot gezonde tongbestanden in de Noordzee en het Engels Kanaal. De
visserij op schol wordt steeds moeilijker te realiseren vanwege hoge brandstofkosten
die samenhangen met een langere reis naar het noorden.

Summary
Plaice (Pleuronectes platessa) and sole (Solea solea) are flatfish species which are of economic
importance to the Dutch beam trawl fisheries and are caught in the North Sea and English Channel.
These populations of plaice and sole are influenced by climate change, however, to what extent is
unknown to the Dutch fisheries and their representative the Nederlandse Vissersbond. To determine
what the influence of future climate change will be on the Dutch plaice and sole fishery, research has
been done on the different life stages of plaice and sole and how these are influenced by multiple
climate factors. The focus in this research is on the climate factors temperature, acidity, salinity and
oxygen. After it is determined how these climate factors influence the life stages, the future changes
in these factors are researched. Based on IPCC reports the influence of climate change on the
individual climate factors is determined and how they will change in a scenario from 2001 to 2099.
The influence of these specific changes on plaice and sole is determined on an individual level as well
as on population level with use of scenario maps. From these maps it is concluded that plaice will be
negatively impacted by climate change, especially by the increase in temperature. It is expected that
this will lead to the plaice population migrating towards northern areas. The growth and population
numbers of sole are expected to be positively influenced by climate change. However, it is expected
that the population will migrate from the areas with lower dissolved oxygen levels. This means that
the Dutch fisheries will still have access to stable sole stocks in the North Sea and English Channel. The
plaice fishery will be difficult due to high fuel prices related to the longer travel to northern areas.
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1. Introductie
Sinds de 17e eeuw is de Nederlandse visserij een belangrijke inkomstenbron voor veel mensen in de
Nederlandse maritieme gebieden (Neefjes, 2017). Volgens de geschiedenis typeert de sector zich met
innovaties en transitieprocessen om zich aan te passen aan technologische, ecologische, economische
en politieke ontwikkelingen (Van Hoof et al., 2020).
De Nederlandse Vissersbond behartigt de belangen van en ondersteunt vissers in alle sectoren van de
beroepsvisserij. De kottervisserij heeft het grootste aandeel wat betreft de capaciteit en omzet in de
Nederlandse visserijsector. De bruto-inkomsten van de demersale vloot tussen 2016 en 2019
bedroegen meer dan 300 miljoen euro. Daarnaast was de sector verantwoordelijk voor de
werkgelegenheid van 1.198 opvarenden in 2019 (Van Hoof et al., 2020; WEcR, 2020). De economisch
belangrijkste soorten zijn schol (Pleuronectes platessa) en tong (Solea solea). Deze worden door
Nederlandse vissers gevangen in de Noordzee en het Engels Kanaal (Van Hoof et al., 2020). Om als
Nederlandse Vissersbond de visserijsector te kunnen ondersteunen, is het belangrijk om hen te
kunnen waarschuwen en voorbereiden op bijvoorbeeld mogelijke toekomstige veranderingen in de
platvispopulatie (Van Hoof et al., 2020). Een aspect dat van invloed is op de populatiegrootte is de
reactie van vissoorten op de veranderingen in omgevingsfactoren, veroorzaakt door
klimaatverandering. De visserijsector zal moeten kunnen anticiperen op mogelijke veranderingen
in de platvispopulaties. Op deze manier kunnen de toekomstige economische belangen worden
beschermd (McKenzie et al., 2021).
Klimaatverandering is een veelzijdig probleem. Hierbij warmt de aarde niet alleen op, in dit proces
worden ook andere abiotische factoren beïnvloed, zoals: de zuurgraad, de hoeveelheid opgeloste
zuurstof en het zoutgehalte in de zee (Peck et al., 2020). De gevolgen van klimaatverandering kunnen
op drie manieren de vispopulatie beïnvloeden (McKenzie et al., 2021):
1. Veranderende levensomstandigheden die leiden tot een verplaatsing van het
oorspronkelijk leefgebied.
2. Verandering in de timing van levenscyclus-evenementen zoals reproductie.
3. De afname van de maximale lichaamsgrootte.
Als economisch belangrijke soorten in aantallen afnemen, of als de maximale lengte en het maximale
lichaamsgewicht van soorten afneemt, kan dit een uitdaging vormen voor de Nederlandse platvisvisserijsector. Daarnaast kan klimaatverandering eventueel ook kansen bieden voor de platvisvisserijsector (Figuur 1).
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Figuur 1: Schematische weergave van de factoren die elkaar beïnvloeden binnen het project.

Het is de Nederlandse Vissersbond niet bekend wat het effect van klimaatverandering is en in de
toekomst zal zijn op de visstanden zoals die van schol en tong en op de Nederlandse kottervisserij in
de Noordzee en het Engels Kanaal. Een aantal effecten van klimaatverandering op de
omgevingsfactoren in de Noordzee en het Engels Kanaal is beschreven in de literatuur (McKenzie et
al.,
2021;
Peck
et
al.,
2020).
Daarnaast
zijn
de voorkeuren
voor
een
aantal omgevingsfactoren van schol en tong bekend. De link tussen de veranderde
omgevingsfactoren door klimaatverandering en het effect daarvan op schol- en tongpopulaties in de
Noordzee en het Engels Kanaal is nog niet in volledigheid beschreven. Het is mogelijk dat de huidige
leefomgeving, migratie,
overlevingskans,
reproductie
en
individuele
groei
van schol en tong zal veranderen onder invloed van klimaatverandering (McKenzie et al.,
2021). Eventuele veranderingen zullen van invloed zijn op de Nederlandse schol- en tongvisserij. In
dit rapport zal de informatie over de effecten van klimaatveranderingen op de omgevingsfactoren en
de schol- en tongvisserij geïntegreerd worden
tot
een voorspelling
over
de effecten
van klimaatverandering op de schol- en tongvisserij. Op basis van deze informatie worden mogelijke
kansen en uitdagingen in kaart gebracht en een advies opgesteld voor de Nederlandse schol- en
tongvisserij. Om dit doel te bereiken, is de volgende onderzoeksvraag met deelvragen opgesteld:
Onderzoeksvraag: Wat zijn de effecten van de klimaatverandering op de Nederlandse scholen tongvisserij in de Noordzee en het Engels Kanaal?





Wat zijn belangrijke omgevingsfactoren die effect hebben op het leefgebied, overlevingskans,
reproductie en individuele groei van schol (Pleuronectes platessa) en tong (Solea solea)?
Wat zijn de belangrijkste omgevingsfactoren die worden beïnvloed door klimaatverandering
in de Noordzee en het Engels Kanaal en wat verandert er?
Welke effecten hebben de veranderingen van omgevingsfactoren op schol en tong
op individueel en populatieniveau?
Wat is het gevolg van de veranderingen van de individuele vissen en de totale
visbestanden voor de Nederlandse schol- en tongvisserij?

De rest van dit rapport is als volgt gestructureerd. In de methodologie wordt uiteengezet welke
werkwijze is gebruikt, en met welke opbouw de resultaten zijn ingedeeld. In de resultaten worden de
omgevingsfactoren elk apart behandeld, met daarbij de invloed op de tong en de schol. Vervolgens
worden in de resultatensectie toekomstscenario’s geschetst, waarop een analyse volgt van de kansen
2

en bedreigingen van de Nederlandse schol- en tongvisserij. Hierin wordt ingegaan op concrete
gevolgen van behandelde literatuur voor de Nederlandse schol- en tongvisserij. In de discussie en
conclusie worden de implicaties van het onderzoek nader besproken en toegelicht.

2. Methodologie
2.1 Identificeren omgevingsfactoren schol en tong
Om een verwachting op te stellen over de invloed van de omgevingsfactoren op de schol- en
tongpopulatie werd een overzicht gemaakt van de huidige waarden van de omgevingsfactoren die
belangrijk zijn voor schol en tong. Dit werd gedaan op basis van een systematisch literatuuronderzoek
in Scopus in september 2021. Op basis van een rapport van CERES 'Climate change and European
Fisheries and Aquaculture' over de toekomst van de visserijen in Europa werden specifieke
omgevingsfactoren geselecteerd (Peck et al., 2020). Dit CERES-rapport is gericht op het begrijpelijk
maken van de oorzaken en gevolgen die klimaatverandering heeft op de Europese vis- en
schaaldierpopulaties, en identificeert de belangrijkste omgevingsfactoren met betrekking tot
klimaatverandering (Peck et al., 2020). In totaal benoemde het CERES-rapport zes omgevingsfactoren.
Vanwege tijdsrestricties is er gekozen om vier omgevingsfactoren mee te nemen in de
literatuurstudie, zijnde:





Temperatuur
Zoutgehalte
Zuurgraad (pH-waarde)
Opgelost zuurstof

Twee andere factoren genoemd door CERES, zijnde primaire productie en waterstroming, zijn niet in
de analyse meegenomen. De reden hiervoor is dat deze factoren geen direct effect op de interne
fysiologie van de vis hebben. Anderzijds hebben vier bovengenoemde factoren wel direct invloed op,
de interne fysiologie van de vis, bijvoorbeeld, op de vertering van de vis. Primaire productie en
waterstroming hebben dit niet (Bœuf & Payan, 2001).

2.2 Effect van klimaatverandering op omgevingsfactoren
Om te waarborgen dat op wetenschappelijke en onbevooroordeelde wijze naar bronnen werd gezocht
en om het aantal artikelen te beperken, was de volgende methode gebruikt om literatuur te zoeken
over de invloed van klimaatverandering op de afzonderlijke omgevingsfactoren in de Noordzee en het
Engels Kanaal. De zoektermen hiervoor bestonden uit: de locatie (Noordzee of Engels Kanaal),
klimaatverandering en de desbetreffende omgevingsfactor (Appendix 1). Wanneer het aantal
artikelen boven de 50 uitkwam, is een ‘cut-off’-jaar gebruikt, gezien de beperkte tijd voor het
onderzoek. De samenvattingen van de gevonden artikelen zijn doorgelezen en de artikelen die van
toepassing waren op ons onderzoek zijn in hun geheel gelezen. Gevonden waarden en kaarten van
huidige en toekomstige omgevingsfactoren in de Noordzee en het Engels Kanaal werden opgeslagen.

2.3 Effect omgevingsfactoren op schol/tong algemeen
Om de invloed van de individuele omgevingsfactoren op schol en tong te onderzoeken is ook een
systematisch literatuuronderzoek gebruikt, met het doel om hier een interval te verkrijgen waar de
vis voor kan functioneren. De vier gekozen omgevingsfactoren werden los van elkaar toegevoegd aan
de zoektermen. Dit gebeurde in combinatie met de wetenschappelijke naam van de vis en algemene
Engelse naam van de vissoort en het gebied (Noordzee en Engels Kanaal) van belang (Appendix 2). De
samenvattingen van de gevonden artikelen zijn doorgelezen. Op basis daarvan waren de artikelen die
van toepassing waren op ons onderzoek geselecteerd en gebruikt. In deze artikelen werd gezocht naar
3

gerapporteerde waarden van omgevingsfactoren voor de leefgebieden van schol en tong. Er werd
geregistreerd welke waarden dit waren, in welk jaar deze gevonden waren en voor welk levensstadia
deze relevant waren. Deze waarden zijn opgeschreven in deze paragraaf, aanvullend gevonden
informatie uit deze literatuurmethode is bijgevoegd aan de ‘integratie’, de volgende paragraaf.

2.4 Integratie klimaatvoorspelling en omgevingswaardes op individueel niveau
schol/tong
De gevonden waarden voor de omgevingsfactoren van schol en tong (paragraaf 2.1) werden
vergeleken met de gevonden kaarten en voorspelde waarden van de omgevingsfactoren (paragraaf
2.2). Daarnaast werd aanvullende informatie uit de literatuurstudie van de vorige paragraaf
toegevoegd aan deze paragraaf over ‘integratie’. Op deze manier werd een beeld geschetst van de
mogelijke veranderingen in locatie en totale biomassa van schol- en tongpopulaties in de toekomst.

2.5 Voorspellingskaarten distributie schol- en tongpopulaties
Om een voorspelling te maken van de distributie van schol- en tongpopulaties werd de informatie
over de effecten van de omgevingsfactoren op de verschillende levensfases op individueel niveau van
schol en tong geïntegreerd met de klimaatvoorspellingen. Dit werd gevisualiseerd door de gevonden
klimaatkaarten te integreren met de gevonden waardes en vervolgens de kaarten van de individuele
omgevingsfactoren over elkaar te leggen om zo een ruwe schatting van de verwachte verspreiding
van schol en tong in kaart te brengen.

2.6 Toekomstvisie experts in visserij vakgebied
Naar aanleiding van de klimaatvoorspellingen en de interviews, werd een sterkte-zwakte analyse
gedaan om de sterke en zwakke punten, en de kansen en de bedreigingen voor schol- en tongvisserij
te identificeren (Coman & Ronen, 2009).
Om inzicht te krijgen in de verschillende visies van mensen in het vakgebied werden er
semigestructureerde interviews afgenomen. Er zijn experts geïnterviewd uit de visserij en de
visserijwetenschappen. Vanuit hun expertise en praktische kennis gaven zij inzicht in hoe zij de
effecten van klimaatverandering ervaren op de schol- en tongvisserij. Verder werd er gevraagd waar
de experts vanuit hun vakgebied denken dat er mogelijke kansen en uitdagingen liggen voor de
toekomst van de schol- en tongvisserij. Deze interviews waren een aanvulling op de bevindingen uit
de systematische literatuuranalyse. De interviews werden getranscribeerd met behulp van het
programma HappyScribe. De ruwe versie werd vervolgens nagekeken en verbeterd waar nodig
(Appendix 3 & 4). Naar aanleiding van de getranscribeerde interviews zijn er thema's geselecteerd die
de experts relevant vonden. Uitspraken rondom deze thema's zijn gebruikt ter aanvulling van het
onderzoek om standpunten aan te geven en waar nodig zijn feitelijke statements ondersteund met
aanvullende literatuur.
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3. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de omgevingsfactoren en hun invloed op schol en tong uiteengezet. Hierbij
wordt elke omgevingsfactor en het effect daarvan op schol en tong eerst afzonderlijk onderzocht.
Waarna deze gecombineerd wordt tot een volledig toekomstperspectief voor beide soorten. Als
laatste wordt er een sterkte-zwakte analyse gedaan om de vertaalslag naar het effect op de
Nederlandse schol- en tongvisserij te maken.

3.1 Algemene informatie
3.1.1 Omgevingsfactoren en het effect op reproductie, groei en leefgebied
Vele activiteiten en processen in vissen zijn afhankelijk van zowel interne als externe (ecologische)
factoren (Bœuf & Payan, 2001). Ecologische factoren kunnen onderverdeeld worden in twee groepen.
Ten eerste, bepalende factoren, die direct waargenomen worden door receptoren, bijvoorbeeld
temperatuur en zoutgehalte. Ten tweede, beperkende factoren, die alleen bij bepaalde minima en
maxima functioneren, bijvoorbeeld zuurgraad (pH-waarde) en zuurstofgehalte (Figuur 2). Het belang
van deze ecologische factoren voor vissen wordt in dit hoofdstuk beschreven.

Figuur 3: Beschrijving van de reacties van fysiologische systemen van vissen op klimaatverandering. De linker-kolom geeft
een overzicht van abiotische factoren van zoutwater-ecosystemen die worden beïnvloed door klimaatverandering. Deze
kenmerken beïnvloeden op hun beurt vier fysiologische systemen binnenin de vis beïnvloeden. De rechterkolom beschrijft
hoe wetenschappers of belanghebbende de ecologische reacties als gevolg van klimaatverandering op fysiologie kunnen
meten.

Zowel schol als tong hebben vier levensstadia: ei, larve, juveniel
en volwassene. De twee soorten vis bevinden zich op
verschillende locaties gedurende de verschillende cycli van hun
levens.
Schol paait uit de kust gedurende december tot begin mei
(Wegner et al., 2003). Na het paaien drijven de eieren in de
oppervlaktelaag van het water, richting de kust (Figuur 3). De
larven verspreiden zich in het oppervlaktewater langs de kust. Na
de metamorfose tot juveniel, zullen zij zich verplaatsen richting
diepere wateren. Vanaf ongeveer twee jaar oud zullen de eerste
mannetjes geslachtsrijp worden en voor vrouwtjes is dat
gemiddeld na vier jaar (Rijnsdorp, 1989; Wimpenny, 1953).
Tong paait van april tot juli langs de kust (Figuur 4). Na het paaien
drijven de eieren in de oppervlaktelaag van het water naar de

Figuur 2: kaart van paaigebieden en
verspreiding van eieren van de schol
(Skjæraasen, 2020).
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kraamkamers in de kustwateren en de estuaria (brakwater-zones). In de kraamkamers vindt de metamorfose
van larven naar juveniel plaats. Hierna zal de ongeveer 1jarige juveniele vis migreren naar diepere wateren waar zij
na twee jaar volwassen zijn (Fonds, 1979; Van Beek, 1989).

3.1.2 Klimaat
Door de toename van de concentratie van broeikasgassen
in de atmosfeer, voornamelijk van CO2, verandert het
klimaat
wereldwijd
(Pachauri
et
al.,
2014).
Klimaatverandering heeft invloed op verschillende
omgevingsfactoren in de zee, omdat 90% van de toename
van energieopslag plaatsvindt in de zeeën en oceanen
Figuur 4: Paai gebieden en paai periodes van
(Pachauri et al., 2014). Daar worden de leefgebieden van tong in de Noordzee (Wegner et al., 2003).
schol en tong door beïnvloed. Het is daarom van belang om
de verwachtingen voor deze omgevingsfactoren uit te werken. Alvorens de afzonderlijke
verwachtingen per omgevingsfactor te bespreken, wordt er toegelicht op welke manier algemene en
specifieke klimaatscenario’s in de literatuur worden beschreven.
Scenario’s gebaseerd op toekomstvoorspellingen van klimaatveranderingen worden eens in de zeven
jaar gepubliceerd door het IPCC, de “Intergovermental Panel on Climate Change”. Deze voorspellingen
hebben in de afgelopen dertig jaar sterke veranderingen doormaakt. Dit doen zij in rapporten, geheten
de ‘Assessment Report (AR)’. Eerder geformuleerde scenario’s uit het jaar 2000 zijn de Special Report
Emission Scenario’s (SRES). Deze scenario’s zijn gebaseerd op data van het IPCC uit 1992 (Nakicenovic
et al., 2000). De SRES-scenario's zijn extremer en omvatten hogere emissiewaarden dan de huidige
gebruikte scenario’s. In verband met de actualiteit van de scenario’s zal de focus liggen op de nieuwe
scenario’s: de RCP scenario’s, ofwel de “The Representative Concentration Pathways (RCP)”. Het IPCC
heeft in het meest recente Assessment Report uit 2014 deze verschillende ‘up-to-date’ scenario’s
uiteengezet op basis van de ontwikkeling van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer (Stocker
et al., 2014).
De RCP scenario's kunnen als volgt worden omschreven. Er zijn vier RCP scenario’s: 2.6, 4.5, 6.0 en
8.5. Deze waardes staan voor de stralingsforcering (W/m^2), het verschil tussen de hoeveelheid
straling van de zon invallend op een oppervlakte en de hoeveelheid straling wat wordt teruggekaatst
in de atmosfeer (Peck et al., 2020). Met een hogere concentratie broeikasgassen wordt er minder
straling teruggekaatst vanaf de aarde naar de ruimte. Op deze manier is er meer straling die in onze
atmosfeer blijft hangen, en dus is de energie en de temperatuur rondom de aarde hoger (Stocker et
al., 2014). Welk van de scenario’s het dichtst bij de toekomstige realiteit ligt, hangt af van het
gehanteerde mondiale klimaatbeleid. RCP 8.5 is het minst gunstige klimaatscenario, hierbij wordt
uitgegaan van ‘business as usual’, oftewel, we zullen verdergaan met de huidige broeikasgas-uitstoot.
In dit scenario zal de aarde het sterkst opwarmen in vergelijking met de andere scenario’s. RCP 2.6 is
het meest gunstige scenario, waarbij er een intensief klimaatbeleid wordt toegepast en de toename
van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer zeer beperkt blijft (Peck et al., 2020). In Tabel 1
is een overzicht van de verschillende RCP scenario’s en de bijbehorende atmosferische CO 2concentraties in parts per million (ppm), ofwel 1 massa-eenheid CO2 op een miljoen massa-eenheden
lucht. In Figuur 5 is het verloop van de verschillende RCP scenario’s te zien over de periode van 2000
tot 2100.
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Tabel 1: De verschillende klimaatscenario's met de bijbehorende CO2 concentraties (in 2100) (Jubb et al., 2013).

SRES

RCP

A1FI
8.5
A1B
6
B2
4.5
B1
2.6

Geschatte CO2-equivalentconcentraties tegen 2100 (ppm)
1550
>1370
850
850
800
650
600
490

De IPCC scenario's genereren data, welke wereldwijd
toegepast wordt in verschillende modellen om
toekomstvoorspellingen te genereren voor specifieke
gebieden en omgevingsfactoren. Dit geldt in sommige
gevallen ook voor de gekozen omgevingsfactoren in de
Noordzee en het Engels Kanaal. Voor de analyse van de
omgevingsfactoren zal vooral gekeken worden naar RCP
8.5, indien aanwezig voor de betreffende factor. RCP 8.5 is
een scenario dat veel terugkwam in de literatuur en geeft
een realistisch beeld van de huidige trend waarmee de CO2uitstoot plaatsvindt. Door middel van het aanhouden van
RCP 8.5 kan er een eenduidig beeld gegeven worden voor
schol en tong in een situatie waarbij de aarde en haar zeeën
Figuur 5: Het verloop van de verschillende RCP
scenario’s weergegeven over de 21e eeuw (Peck
en oceanen sterk zullen opwarmen, om zo de meest
et al., 2020; Van Vuuren et al., 2011).
extreme kansen en uitdagingen in beeld te brengen.

3.2 Omgevingsfactor: Temperatuur
3.2.1 Effect temperatuur op vis
Het opwarmen van de zee zal invloed hebben op vissen. De invloed van temperatuur op schol en tong
kan als volgt worden beschreven. Schol en tong zijn net zoals de meeste vissen koudbloedig (Tattersall
et al., 2012). Koudbloedig houdt in dat het organisme zelf geen warmte kan produceren en volledig
afhankelijk is van de omgevingstemperatuur. De temperatuur heeft invloed op het metabolisme, en
daardoor op de energiebalans en het gedrag. De temperatuur
heeft een klokvormige prestatiecurve voor elk fysiologisch proces
zoals groei en reproductie, zie Figuur 6 (Huey & Stevenson, 1979).
Binnen deze prestatiecurve is er een optimale temperatuur
waarbij er optimale prestaties zijn en er is een maximale en
minimale kritische temperatuur (Miller & Stillman, 2012). De
voorkeur voor een temperatuur wordt beïnvloed door intrinsieke
factoren zoals visgrootte, leeftijd, ontwikkeling en
Figuur 6: Prestatiecurve met als functie temperatuur. De
reproductiefase (Neubauer & Andersen, 2019). De
prestatie is maximaal in de optimale temperatuur
prestatiecurves van fysiologische processen verschilt ook per
(Topt). Prestatie is niet meer mogelijk onder de minimale
vissoort (Whitney et al., 2016). Daarnaast is het effect van
kritische temperatuur (CTmin) en boven de maximale
temperatuur afhankelijk van het tijdstip, de intensiteit, de duur
temperatuur (CTmax) (Volkoff & Rønnestad, 2020).
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van de blootstelling en de snelheid waarmee temperatuurveranderingen optreden. Acute
temperatuurschommelingen kunnen op korte termijn een drastisch effect hebben op het
functioneren van de vis. Daarentegen kunnen geleidelijke variaties op lange termijn leiden tot
adaptatie. Wanneer een vis blootgesteld is aan een gematigde temperatuurverandering is de vis in
staat om dicht bij de optimale prestaties te blijven door het gedrag te veranderen of hun fysiologie
aan te passen. Fysiologie betekent de biofysische en biochemische processen,
evenwichtsmechanismes en communicatie tussen cellen. Deze fysiologische en gedragsveranderingen
zijn omkeerbaar. Langere blootstelling aan temperatuurverandering over meerdere generaties kan
leiden tot evolutionaire veranderingen (Tattersall et al., 2012). Het aanpassen van fysiologische
processen heeft tijd nodig, maar is belangrijk voor de aanpassing op seizoensveranderingen of
langzame temperatuurveranderingen (Volkoff & Rønnestad, 2020). Klimaatverandering is in veel
gevallen niet gradueel genoeg voor een volledige aanpassing van de fysiologisch processen van een
vis (Davis et al., 2005). Vissen lijken ook niet in staat om de fysiologische processen aan te passen in
reactie op te snelle en extreme veranderingen in omgevingsfactoren zoals hittegolven. Daarom is het
waarschijnlijker dat vissoorten in dergelijke situaties naar andere leefgebieden zullen trekken, om het
gebrek aan tijd voor fysiologische aanpassingen uit de weg te gaan.
De relatie tussen watertemperatuur en fysiologische processen beïnvloedt de voedselinname die
nodig is om aan de energievereisten te voldoen (Volkoff & Rønnestad, 2020). Voedsel zorgt voor
genoeg energie om de basale processen te onderhouden en de overmaat aan energie wordt
toebedeeld aan activiteiten, groei, reproductie of als reserve. Doordat temperatuur het metabolisme
beïnvloedt, beïnvloedt het ook wat er met de energie gebeurt en daarmee de fysiologische processen
zoals groei, reproductie en voedingsgedrag. De voedselinname neemt toe bij kleine
temperatuurstijgingen, maar daalt wanneer de temperatuur buiten het optimale bereik is. Daarnaast
beïnvloedt temperatuur ook de vertering en opname van voedsel. Zo zorgt watertemperatuur, lager
dan de optimale temperatuur, voor verminderde vertering van het voedsel.

3.2.2 Temperatuurverwachting
Het voorkomen van schol en tong hangt nauw samen met de temperatuur van het water. Er zijn vele
modellen gebruikt voor de verwachtingen omtrent temperatuur. Deze modellen zijn vrijwel allemaal
gebaseerd op de gegevens van de IPCC (Holt et al., 2010; Peck et al., 2020; Tinker et al., 2016). In het
CERES rapport zijn een deel van deze IPCC-scenario’s uitgewerkt (Peck et al., 2020). Voor de
gemiddelde oppervlaktetemperatuur (Sea Surface Temperature = SST) in de Noordzee en het Engels
Kanaal, onder RCP 4.5 en RCP 8.5, staan de gemodelleerde scenario’s in Figuur 7.
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Figuur 7: Weergave van de RCP scenario's 4.5 en 8.5 voor de oppervlaktetemperatuur van de Noordzee en het Engels
Kanaal. Present day = referentieperiode = 2000-2019, Mid century = 2040-2059 en End century = 2080-2099. In de vier
kaarten rechts wordt het verschil weergegeven in temperatuur ten opzichte van de referentieperiode (Peck et al., 2020).

In het Engels Kanaal ligt de gemiddelde oppervlaktetemperatuur rond de 12 tot 13°C en in de zuidelijke
en centrale Noordzee rond de 11 tot 12°C. Deze temperaturen zijn gebaseerd op de gemiddelde
oppervlaktetemperatuur in de referentieperiode van 2000-2019. Op basis van scenario RCP 4.5, zal de
gemiddelde watertemperatuur ten opzichte van de referentieperiode met 1°C stijgen in 2080-2099.
De verwachting bij scenario RCP 8.5 is dat de gemiddelde watertemperatuur ten opzichte van de
referentieperiode met (ruim) 2°C graden zal stijgen in 2080-2099 (Figuur 7) (Peck et al., 2020; Tinker
et al., 2016). Dit geldt voor zowel de oppervlaktetemperatuur als de temperatuur dicht bij de bodem
(Near Bottom Temperature = NBT) (Tinker et al., 2016). Beiden zijn belangrijk voor schol en tong,
vanwege de verschillende levensstadia (pelagisch en demersaal).
Naast een verandering in de jaarlijkse gemiddelde temperatuur zijn er ook modellen beschikbaar voor
de verandering in de temperatuur per seizoen (Tinker et al., 2016). Deze modellen zijn gebaseerd op
klimaatscenario A1B (SRES), welke equivalent is aan RCP 6.0. De referentieperiode is van 1960-1989
en voor de toekomstverwachting is de periode van 2070-2098 gebruikt. Voor zowel de
oppervlaktetemperatuur als de temperatuur dicht bij de bodem zijn er kaarten beschikbaar, zie
(Figuur 8 en 9). Voor beide temperaturen zijn er met name in de zomer (+3 tot 4°C) en in de herfst (tot
+4°C) grote temperatuurstijgingen zichtbaar ten opzichte van de referentieperiode. Dit soort
seizoensgebonden temperatuurstijgingen kunnen de fysiologische processen en het voorkomen van
een vis sterk beïnvloeden (Lacroix et al., 2018; Maltby et al., 2020). Voor een overzicht van de
temperaturen in de referentieperiode en de toekomstverwachting, (Tabel 2 en 3).
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Figuur 8: Weergave van de oppervlaktetemperatuur (SST) per seizoen (van links naar rechts: winter, lente, zomer, herfst),
voor klimaatscenario A1B (=RCP 6.0), met de referentieperiode (bovenaan, 1960-1989), het toekomstbeeld (midden, 20702098) en het verschil (onderaan). Aangepast van (Tinker et al., 2016).
Tabel 2: Overzicht van de waarden uit Figuur 8, voor de oppervlaktetemperatuur (SST) in de referentieperiode en voor de
toekomst, in de Noordzee en het Engels Kanaal.

Winter
Lente
Zomer
Herfst

Oppervlaktetemperatuur (SST) in de Noordzee en het Engels Kanaal
Toekomstverwachting (2070Referentieperiode (1960-1989) 2098)
5°C tot 10°C
9°C tot 13°C
6°C tot 10°C
10°C tot 13°C
13°C tot 18°C
16°C tot 20+°C
12°C tot 16°C
14°C tot 20°C
De laagste temperatuur geeft de temperatuur in de centrale en/of noordelijke Noordzee
weer, de hoogste temperatuur geeft de temperatuur in het Engelse Kanaal of in de
kustwateren weer. Voor de verspreiding zie Figuur 8
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Figuur 9: Weergave van de temperatuur dicht bij de bodem (NBT) per seizoen (van links naar rechts: winter, lente, zomer,
herfst), voor klimaatscenario A1B (=RCP 6.0), met de referentieperiode (bovenaan, 1960-1989), het toekomstbeeld
(midden, 2070-2098) en het verschil (onderaan). Aangepast van (Tinker et al., 2016).
Tabel 3: Overzicht van de waarden uit Figuur 9, voor de temperatuur dicht bij de bodem (NBT) in de referentieperiode en
voor de toekomst, in de Noordzee en het Engels Kanaal

Winter
Lente
Zomer
Herfst

Temperatuur dicht bij de bodem (NBT) in de Noordzee en het Engels Kanaal
Toekomstverwachting (2070Referentieperiode (1960-1989) 2098)
6°C tot 10°C
9°C tot 13°C
4°C tot 9°C
7°C tot 12°C
6°C tot 16°C
9°C tot 20°C
8°C tot 14°C
10°C tot 18°C
De laagste temperatuur geeft de temperatuur in de centrale en/of noordelijke Noordzee
weer, de hoogste temperatuur geeft de temperatuur in het Engels Kanaal of in de
kustwateren weer. Voor de verspreiding zie Figuur 9.

Extreme weersomstandigheden zoals mariene hittegolven zullen door klimaatverandering vaker en
langduriger voorkomen. Dit zijn periodes waarin de oppervlaktetemperatuur van de zee extreem
warm wordt, voor een bepaalde periode (dagen/maanden), in een bepaald gebied (Frölicher et al.,
2018). Deze extreme omstandigheden kunnen ertoe leiden dat een gebied zoals de Noordzee of het
Engels Kanaal niet meer geschikt is voor een vissoort, omdat deze de duur en temperatuur van zo’n
hittegolf niet kan overleven (Tattersall et al., 2012). Dit kan leiden tot massasterfte (Frölicher et al.,
2018). Volwassen vissen hebben een bredere tolerantie voor dergelijke temperatuurschommelingen
dan de eerste levensstadia (eieren, larven en juvenielen). Daarmee zijn de eerste levensstadia extra
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kwetsbaar voor dergelijke temperatuurveranderingen en -extremen. Een hogere mortaliteit in de
eerste levensstadia kan een grote negatieve effecten hebben op de populatie van een vissoort (Irvin,
1974).
Extreem koude winters kunnen ook leiden tot massasterfte onder platvissen (Fincham et al., 2013),
afhankelijk van de temperatuurtolerantie van de betreffende platvissoort. De grootte van een platvis
is positief gerelateerd aan de overlevingskans in de winter (Post & Parkinson, 2001). Met de
opwarming van de aarde zullen er minder vaak strenge winters en zal de watertemperatuur toenemen
(Figuur 7, 8 en Figuur 9) . Door de afname van strengen winters en toename van de watertemperatuur
zal er minder massasterfte door extreme kou voorkomen.

3.2.3 Invloed van temperatuur op schol
Om een toekomstvoorspelling te maken is het belangrijk om te weten bij welke temperaturen schol
voornamelijk voorkomt. De eieren van schol hebben een temperatuurtolerantie van 2,0°C tot 8,0°C
(Harding, 1974). Door Ryland en Nichols (1975) is een studie uitgevoerd waarbij er larven en juveniele
vissen zijn gevangen in de Waddenzee. Daaruit kwam naar voren dat deze voorkomen bij
temperaturen tussen de 6,5 tot 8,0°C. Hetzelfde is gedaan voor volwassen schol vanaf één jaar, deze
leven in een gemeten bereik van 5,1 tot 17,0°C (Hunter et al., 2003).
3.2.3.1 Toekomstperspectief van schol
Uit paragraaf 3.2.3 is gebleken dat een aantal processen in schol, zoals reproductie, temperatuur
gedreven zijn (Fox et al., 2000; Wegner et al., 2003). Vandaar dat het effect van temperatuur belangrijk
is om te onderzoeken. Daarnaast is het van belang om de effecten per stadium te beschrijven, omdat
het effect op elk stadium anders kan zijn.
Beginnende met het eistadium. Eieren van schol ontwikkelen zich in de winter. Bij een toename van
de oppervlaktetemperatuur in het geval van RCP 8.5 zal de watertemperatuur boven het
getolereerde bereik komen van 8,0°C in de winter, omdat de verwachte oppervlaktetemperatuur in
de toekomst in de centrale en zuidelijke Noordzee en het Engels Kanaal in deze periode tussen de
9°C en 13°C ligt, (Tabel 2). Daarnaast is gevonden door Ryland en Nichols (1975) dat bij een
temperatuur hoger dan 10,5°C, larven significant kleiner uit het ei komen ten opzichte van hun
tegenhangers die zich wel binnen het getolereerde bereik ontwikkelen. Daarmee is het realistisch
dat larven van schol in de toekomst kleiner uit de eieren komen.
Schollarven leven langs de kust, waarbij de zeestromingen ze transporteren langs de kust. De
verwachting is dat langs de kust de zeewatertemperatuur het sterkst zal stijgen (Figuur 8). Op de lange
termijn zullen de kustwateren rondom de zuidelijke Noordzee en het Engels Kanaal te warm (> 8°C),
en daarmee ongeschikt worden, voor schollarven. Als een reactie op de opwarming van de Noordzee
onder invloed van klimaatverandering is een trend ontdekt dat juveniele schol naar diepere wateren
migreert, vanwege de lagere watertemperatuur daar (van Hal et al., 2016).
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Figuur 10: De breedtegraad waar schol gemiddeld wordt gevangen per jaar (a) en de diepte waarop (b).
Aangepast van (Engelhard et al., 2011)

Voor volwassen schol was er geen effect van een verhoogde temperatuur op de groei (Rijnsdorp &
Van Leeuwen, 1996). Hoewel schol bij temperaturen van 5,1 tot 17,0 °C is gevonden, verplaatsen ze
hun leefgebied naar de noordelijke Noordzee, waar de temperaturen lager zijn (Figuur 10). Daarnaast
worden zij ook steeds meer gevonden in diepere wateren (van Hal et al., 2016; van Keeken et al.,
2007).
Een belangrijk onderdeel van het volwassen leven van schol is de rijping met als gevolg paaien. Dit is
een temperatuur gestuurd proces, waarbij een hogere omgevingstemperatuur correspondeert met
een kortere rijpingsperiode (Lange & Greve, 1997). De rijping van de gonaden van schol begint in juli
en dit kan mogelijk worden beïnvloed door omgevingstemperaturen. Als de rijping voltooid is, zal schol
zich voortplanten tussen december (Engels Kanaal en zuidelijke Noordzee) en mei (noordelijke
Noordzee). Met de verwachte temperatuursverandering, zal schol in de zuidelijke Noordzee en het
Engels Kanaal minder lang de tijd hebben om te paaien of ze zullen helemaal niet paaien. Dat heeft
een negatieve impact op het voorkomen van schol in deze gebieden. Tegelijkertijd zal schol naar het
noorden migreren waar wel gebieden zijn met geschikte watertemperaturen (Wegner et al., 2003).
Een koude winter is belangrijk voor een goede recruitment van schol. Er is een positieve correlatie te
zien tussen koude winters en de grootte van de jaargroep die naderhand wordt geboren (Fox et al.,
2000). Echter, zoals beschreven in paragraaf 3.2.2 kunnen extreem koude winters juist een negatief
effect hebben op schol, resulterend in een massasterfte (Fox et al., 2000).

3.2.4 Invloed van temperatuur op tong
Zoals beschreven in paragraaf 3.1.1, wordt de temperatuurtolerantie mede bepaald door de leeftijd.
De eitjes komen tussen een temperatuur van 7,0°C en 16°C succesvol uit. Larven die succesvol de
eerste voeding verkrijgen, hadden een smallere temperatuurtolerantie van tussen de 12,0°C en 16,0°C
(Irvin, 1974). Fonds (1979) bemerkte dat larven die grootgebracht werden bij een temperatuur van
22°C maximaal groeiden en eerder de metamorfoses ondergingen. De groeisnelheid van 0-jarigejuvenielen is optimaal bij 24°C (Teal et al., 2008) en is bijna nul bij 6°C (Fonds & Saksena, 1977). Voor
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volwassen vissen is 3°C de minimumtemperatuur. Tong wordt over het algemeen gevonden bij een
gemiddelde watertemperatuur van 12,52°C (Maltby et al., 2020) en heeft een duidelijke voorkeur voor
de zuidelijke Noordzee met zeebodem-temperaturen van 17 °C in de zomer en herfst (Rijnsdorp et al.,
1992).
3.2.4.1 Toekomstperspectief van temperatuur en tong
Tong komt momenteel voornamelijk op plekken voor waar verwacht wordt dat de temperatuur het
sterkst zal toenemen volgens de scenariokaarten in paragraaf 3.2.2 (Tinker et al., 2016). Dit is voor de
volwassen tong vooral in de zuidelijke Noordzee en voor het juveniele stadium is dit in de oostelijke
kustwateren.
Temperatuur is de belangrijkste factor die de ei-ontwikkeling en de duur van de larvale periode
beïnvloedt (Vaz et al., 2019). De eerste levensfases zijn pelagisch. Daarom wordt er bij de analyse van
deze stadia gekeken naar de toekomstscenario's van de gemiddelde oppervlaktewatertemperatuur
(Engelhard et al., 2011).
De groei van larven, juveniele en volwassen tong is positief gecorreleerd met temperatuur (Rijnsdorp
et al., 2010; Teal et al., 2008). Groeisnelheden en de duur van de groeiperiodes nemen beiden toe met
een toenemende watertemperatuur (Teal et al., 2008). Hoewel de groeisnelheid toeneemt, wordt er
een algemene trend gezien in de afnamen van de maximale lichaamsgrootte (McKenzie et al., 2021).
Dit resulteert in het sneller volwassen worden van juveniele tong (Rijnsdorp et al., 2010; Teal et al.,
2008).
Ten opzichte van de jaren tachtig gaat tong nu vroeger in het jaar terug naar kustgebieden om te
paaien (Henderson & Seaby, 2005; Teal et al., 2008). Het paaien wordt geïnitieerd bij een
watertemperatuur van 7 tot 10°C in de late winter en lente (Figuur 9). Vanwege de
temperatuurstijging kan verwacht worden dat tongpopulaties rondom Nederland vroeger in het jaar
gaan paaien, wat bijdraagt aan snellere groei en eerdere kolonisatie van de opgroeigebieden
(Martinho et al., 2013). Dit is ook te zien in zuidelijke populaties rondom Italië en Portugal, waar tong
al in december paait (Conover & Present, 1990; Vaz et al., 2019). Door toenemende
watertemperatuur, wordt verwacht dat tong zich meer zal kunnen verspreiden naar de centrale
Noordzee. Daarnaast wordt ook verwacht dat er minder sterfte zal zijn door strenge winters, doordat
koude winters minder vaak voor zullen komen (Rijnsdorp et al., 2010).

3.3 Omgevingsfactor: Zoutgehalte
3.3.1 Effect zoutgehalte op vis
Naast temperatuur beïnvloedt ook zoutgehalte een vissoort. De specifieke invloed van zoutgehalte op
de vissoort is afhankelijk van de tolerantie en voorkeur van elke individuele vissoort (Elliott et al.,
1990). Deze tolerantie wordt voornamelijk bepaald door de osmoregulatie van de vis. Osmoregulatie
is het vermogen van de vis om met betrekking tot zouten en vloeistoffen een evenwicht te
onderhouden met diens omgeving.
Schol en tong worden beschreven als ‘euryhaliene soorten’. Dit zijn soorten met een grote tolerantie
voor uiteenlopende zoutgehaltes. Deze soorten veranderen met de leeftijd van fysiologie. Waarbij in
een bepaald stadium de vis kan leven in brak water, maar later juist beter functioneert in zout water.
Door middel van osmoregulatie weten schol en tong hun eigen zoutgehalte constant te houden.
Hierbij gebruiken zij wel veel energie (Bœuf & Payan, 2001). Wanneer deze vissen zich dus in
suboptimale wateren bevinden, zullen zij door een hogere stofwisseling minder energie overhouden
voor zowel groei als reproductie.
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Schol en tong kunnen zich dus goed aanpassen aan een verscheidenheid van zoutgehaltes, echter kan
een suboptimaal zoutgehalte alsnog hun capaciteit tot groei en reproductie negatief beïnvloeden.

3.3.2 Zoutgehalteverwachting
Het zoutgehalte in de Noordzee wordt beïnvloed door de instroom van water vanuit het noorden van
de Atlantische oceaan, water uit de Baltische zee en het zoete water afkomstig uit de rivieren (Mathis
& Pohlmann, 2014). Het zoutgehalte in zeewater wordt aangeduid met de eenheid psu (practical
salinity unit) wat gelijk staat aan gram zout per kilo water (g/kg). Het zoutgehalte van het zeewater
heeft dus directe invloed op de vis (paragraaf 3.3.1) maar ook op de zuurstofgehaltes in het water.
Een afnemend zoutgehalte zorgt voor een toenemende gasoplosbaarheid (Wakelin et al., 2020).
Het huidige zoutgehalte van het zeewater is gebaseerd op de voorspellingen die starten in 2001. Deze
varieert voor de Noordzee en het Engels Kanaal tussen de 34 en 35 psu (Wakelin et al., 2020). Weinert
et al. (2016) geeft een algemene waarde voor de Noordzee van 34,3 psu. Dicht bij de kust wordt een
psu van rond de 30 gemeten en verder van de kust tot 35,2 psu. Rond de 30 meter diepte is er een
gemiddelde psu van 32 tot 33.
Als gevolg van klimaatverandering zal de Noordzee afnemen in zoutgehalte, door het afnemende
zoutgehalte in het instromende water vanuit het noorden van de Atlantische oceaan, een toename
van brak water instroom vanuit de Baltische zee en een toename van zoet water instroom vanuit
rivieren (Mathis & Pohlmann, 2014). De verwachte afname in zoutgehalte voor de Noordzee verschilt
tussen de verschillende bronnen. Dit wordt verklaard door het gebruik van verschillende modellen en
scenario's. Het zoutgehalte in afzonderlijke regio's van de Noordzee en het Engels Kanaal volgens
scenario RCP 8.5 worden gegeven in Figuur 11 waar de toekomstige waardes worden weergegeven in
de grafieken (Wakelin et al., 2020).

Figuur 11: Toekomstvoorspellingen zoutgehaltes (psu) in verschillende regio's van de Noordzee en Engels Kanaal gebaseerd
op scenario RCP 8.5. NBS is zoutgehalte dicht bij de bodem en SSS is oppervlakte zoutgehalte. Aangepast van (Wakelin et
al., 2020).

Wegens beperkte beschikbaarheid van literatuur wordt er ook gekeken naar scenario A1B (gelijk aan
RCP 6.0) om de bevinding uit scenario RCP 8.5 te ondersteunen. Er wordt verwacht dat de Noordzee
zal dalen naar 33,7 psu in 2099 (Figuur 12) (Weinert et al., 2016). Mathis en Pohlmann (2014) neemt
de Noordzee als geheel met een verwachte afname van 0,6 psu met het laagste zoutgehalte in 2070
van 33,5 psu (Figuur 13). De algehele consensus is dus dat de Noordzee en Engels Kanaal zullen dalen
in zoutgehalte.

15

Figuur 12: Toekomstvoorspelling zoutgehalte (psu) in de Noordzee gebaseerd op scenario A1B (gelijk aan RCP 6.0).
Aangepast van (Weinert et al., 2016)

Figuur 13: Jaarlijks zoutgehalte voor de periode van 1980 tot 2100 in de Noordzee. De trendlijn geeft de verwachte afname
voor een toekomst periode van 100 jaar gebaseerd op scenario A1B. Grijze markering om de lijn geeft de foutmarge van de
trend (Mathis & Pohlmann, 2014).

3.3.3 Invloed van zoutgehalte op schol
Over het zoutgehalte van schol in de Noordzee en het Engels Kanaal is niet veel beschreven in de
literatuur. In het artikel van Selleslagh en Amara (2008) werd schol niet gevangen in water met een
zoutgehalte lager dan 15 psu.
3.3.3.1 Toekomstperspectief van zoutgehalte en schol
Van het zoutgehalte voor schol is nog niet zoveel bekend. Echter, de verwachting is dat het
zoutgehalte minimaal zal veranderen, waardoor dit weinig effect zal hebben op schol.

3.3.4 Invloed van zoutgehalte op tong
Uit literatuur komt naar voren dat larvale- en juveniele tong voorkomt in wateren met zoutgehaltes
tussen de 20,2 en 42 psu. De lage zoutgehaltes die gevonden worden in brak water zorgen voor betere
groeicondities voor larvale- en juveniele tong (Depestele et al., 2014; Kjesbu & Witthames, 2007;
Morat et al., 2014). Eieren worden gevonden in de zuidelijke Noordzee en het Engels Kanaal, met een
psu van 34 tot 35 (Eastwood et al., 2001).
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3.3.4.1 Toekomstperspectief van zoutgehalte en tong
Afname van het zoutgehalte kan leiden tot gunstigere omstandigheden voor larven en juveniele tong,
het zoutgehalte lijkt geen reden voor tong om weg te migreren.

3.4 Omgevingsfactor: Zuurgraad
3.4.1 Effect zuurgraad op vis
De zuurgraad en het effect daarvan op schol en tong is nog niet volledig onderzocht (Kroeker et al.,
2013). Vissen kennen een tolerantie voor zuurgraad met een minimum, maximum en optimum. Bij
het passeren van het minimum of maximum kan de vis niet meer leven in de omgeving, of zal de vis
significant minder gaan presteren. Van bepaalde ongewervelden is het bekend dat zij een lage
tolerantie hebben voor veranderingen in zuurgraad (Kroeker et al., 2013). Echter wordt gedacht dat
de tolerantie van vissen groter is, doordat zij een efficiëntere zuur-base-regulatie hebben
(Widdicombe & Spicer, 2008). Daarnaast zijn er mogelijke connecties tussen de gevoeligheid voor
zuurgraad en het levensstadium van de vis. De gevoeligheid van vislarven voor een lagere zuurgraad,
oftewel een zuurdere omgeving, is waarschijnlijk soort-specifiek (Catalán
et al., 2019).

3.4.2 Zuurgraadverwachting
De wateren zullen door klimaatverandering mogelijk verzuren, op de
volgende manier. De oceanen en zeeën zullen dienen als een buffer voor
het verhoogde CO2-gehalte in de atmosfeer. Naar verwachting zullen zij
minstens 20% van de CO2 opnemen die extra in de atmosfeer zal zitten ten
opzichte van het pre-industriële niveau (Gypens et al., 2011). De
chemische reacties die dit veroorzaken zullen er dan voor zorgen dat
zeeën en oceanen zullen verzuren, ofwel, het pH-gehalte zal dalen. De
daling van de pH-waarde van de oceaan zal niet op elke locatie hetzelfde
zijn, en is onder andere afhankelijk van de mate waarin er CO2 in de
atmosfeer aanwezig zal zijn (Artioli et al., 2012; Becker et al., 2021;
Caldeira & Wickett, 2003; Stocker et al., 2014).
De huidige stand van de pH-waarden in de Noordzee en het Engels Kanaal
kunnen worden bekeken in onderstaande figuren, evenals projecties voor
de toekomst. De huidige standen van de pH-waarden zijn onderzocht met
metingen en modellen, en de toekomstprojecties zijn voornamelijk
afkomstig van de RCP 8.5 modellen van het IPCC.
In Figuur 14 is te zien dat de variabiliteit van pH-waarden in het Engels
Kanaal een jaarlijkse trend doormaken, waarbij de pH-waarden gemiddeld
tussen 7,95 en 8,30 liggen. Deze trend is genomen over een
klimatologische periode van 1994 tot 2004. De jaarlijkse trend waarmee
de pH-waarde van water verandert is overeenkomstig met de variabiliteit
over de verschillende seizoenen waarin oppervlaktewater CO2 opneemt
en daarbij in meer of mindere mate verzuurt. Deze verschillen in
seizoenen worden hier getoond om jaarlijkse waarden te illustreren.
In Figuur 15 is te zien dat in het jaar 2001 in de hele Noordzee en het
Engels Kanaal pH-waarden werden verwacht van ongeveer 7,9 tot
Figuur 14: De seizoensvariabiliteit van
maximaal 8,5.
pH-waarden in het Engels Kanaal op basis
van klimatologie uit 1994-2004 (Gypens et
al., 2011).
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In zowel Figuur 14 als Figuur 15 is te zien dat pH-waarden in de Noordzee en het Engels Kanaal hoger
ofwel basischer zijn in de lente en zomer, en zuurder ofwel minder basisch zijn in de herfst en winter.
Waar Figuur 14 voor de periode 1994-2004 een range van 7,95 en 8,30 toont voor het Engels Kanaal,
toont Figuur 15 voor het jaar 2001 een range van 7,9 tot 8,5 voor zowel het Engels Kanaal als de
Noordzee. Sinds de laatste range wat breder is, zullen we deze aanhouden in het vervolg van deze
tekst.

Figuur 15: Een beschrijving van de pH-waarden van de Noordzee en het Engels Kanaal in de verschillende seizoenen in 20012002 (Artioli et al., 2012).

Een toekomstvisie over verzuring van de Noordzee en het Engels Kanaal is voor dit rapport ingewikkeld
te vormen. In de literatuur is een enorme consensus betreffende de verzuring van de zeeën en
oceanen ten gevolge van klimaatverandering, echter, er zijn er helaas nog geen specifieke projecties
voor de verzuring van de Noordzee en het Engels Kanaal. Wel lijkt verzuring samen met de verandering
van de temperatuur een van de meest genoemde consequenties van klimaatverandering voor de
internationale wateren te zijn.
Om toch een projectie in te schatten, gebruiken wij globale IPCC-projecties die mondiale trends
weergeven. De IPCC-projecties zijn erg eenduidig over de verzuring van de oceaan aan de hand van
verhoogde CO2-niveaus in de atmosfeer. In Figuur 1616 is zichtbaar dat onder RCP 8.5 de verwachting
van een lagere jaarlijks gemiddelde pH-waarde in ieder geval tussen –0,3 en –0,55 liggen voor de
periode 2081-2100. Deze prognose van oceaanverzuring wordt in de literatuur breed gedragen (Artioli

18

et al., 2012; Stocker et al., 2014). Het is dus goed te onderbouwen dat de Noordzee en het Engels
Kanaal een dergelijke verandering zullen ondergaan in het RCP 8.5 scenario.
Als gevolg hiervan betekent dit voor de aangenomen range van een jaarlijks fluctuerende pH-waarde
tussen 7,9 en 8,5 dat deze zal dalen tot maximaal een jaarlijkse range van 7,35 en 7,95 in de periode
2081-2100. Deze prognose is een ruwe schatting op basis van de beschikbare data en geeft vooral een
indicatie weer van de toekomstige trend van de pH-waarde in de Noordzee en het Engels Kanaal.

Figuur 16: De veranderingen in pH-waarden voor de verschillende RCP scenario's voor de periode 2081-(Stocker et al.,
2014).

3.4.3 Invloed van zuurgraad op schol
De effecten van pH op schol in de Noordzee en het Engels Kanaal is een kennishiaat. Geen literatuur
over dit onderwerp kon gevonden worden.
3.4.3.1 Toekomstperspectief van zuurgraad en schol
Uit een analyse van Catalán et al. (2019) blijkt dat de literatuur op verzuring nog niet toereikend is en
er dus nog vervolgonderzoek gedaan moet worden. Er is een positief effect van verzuring op groei in
demersale vissen aangetoond (Harvey et al., 2013). Daarnaast denkt men dat vissen een betere zuurbase regulering hebben in vergelijking met ongewervelde dieren, en vandaar minder lijden onder de
effecten van verzuring.

3.4.4 Invloed van zuurgraad op tong
De effecten van pH op tong in de Noordzee en het Engels Kanaal is een kennishiaat. Er is één artikel
gevonden waarin door middel van een experimentele opstelling de pH-tolerantie van tong is bepaald.
De basiswaarde van tong die werd genoemd voor pH ligt tussen de 7,6 tot 8 (Tiano et al., 2021).
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3.4.4.1 Toekomstperspectief van zuurgraad en tong
Zoals in de paragraaf hierboven is beschreven, is er weinig bekend over het effect van de
zuurgraadverandering op tong. Uit Figuur 15 blijkt dat aan de kust de pH van het water hoger is ten
opzichte van het water verder van de kust. Er wordt verwacht dat de zuurgraad daalt naar een waarde
die dichter bij de pH van het bloed van tong ligt. Hierdoor kunnen de energiekosten verminderd
worden (Lefevre, 2016). Echter wordt er verwacht dat de verandering van de pH geen groot effect zal
hebben op tong.

3.5 Omgevingsfactor: Zuurstof
3.5.1 Effect zuurstof op vis
Schol en tong hebben zuurstof nodig voor processen als metabolisme, groei en reproductie (Bennett,
1978). Wanneer een vis meer energie verbruikt voor bijvoorbeeld groei, zal de zuurstofconsumptie
toenemen. Bij een normaal zuurstofniveau kan de vis optimaal presteren, wanneer het
zuurstofgehalte afneemt tot onder een bepaalde grenswaarde zullen de prestaties van de vis
afnemen. Dit kan zich uiten in verminderde groei, het later volwassen worden van de vis, of in een
verlaagde voedselinname. Opgeloste zuurstof in het water wordt veelal weergeven in mg/L. In
extreme gevallen kan het zuurstofgehalte dalen tot onder 3 mg/L, bij deze waarde stagneert de groei
van schol en tong, dit kan zelfs dodelijk zijn (Petersen & Pihl, 1995). Binnen grote wateren zoals de
Noordzee en het Engels Kanaal is het goed mogelijk voor schol en tong om weg te trekken van plekken
waar zij een tekort aan zuurstof ervaren.

3.5.2 Zuurstofverwachting
Zeewater bestaat deels uit opgeloste zuurstof, en klimaatverandering zal waarschijnlijk een effect
hebben op de hoeveelheid beschikbaar opgeloste zuurstof in het zeewater. Er lijkt nog geen consensus
te zijn over de mate waarin dit fenomeen zal plaatsvinden. Verschillende directe oorzaken voor de
vermindering van oplosbare zuurstof worden in de literatuur genoemd. Een veelgenoemde oorzaak
hiervoor is het mechanisme waarbij een hogere water- en omgevingstemperatuur leidt tot een
verminderde oplosbaarheid van gassen in het water, waaronder zuurstof (Bendtsen & Hansen, 2013;
Breitburg et al., 2018; Keeling et al., 2010). Een tweede mechanisme waarop er minder zuurstof zal
voorkomen is de indicatie voor een verhoogde verticale stratificatie in het zeewater. Deze vindt plaats
omdat een lager zoutgehalte in de oceanen zal zorgen voor minder verticale menging van water, ten
gevolge van een meer uniforme verdeling van het gewicht van het water (Breitburg et al., 2018).
Peck et al. (2020) vermelden dat de ruimtelijke verdeling van een zuurstofvermindering in de oceanen
dezelfde trends zal volgen als de veranderingen in oppervlaktetemperatuur van het water, zoals
beschreven in paragraaf 3.2.1. De hoeveelheden opgeloste zuurstof uit het verleden en geprojecteerd
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Figuur 17: Gemodelleerde minima van opgeloste zuurstofstanden in de Noordzee. V.l.n.r.: a) een terugblik op de
minimumstanden [mg/L] van opgeloste zuurstof in de oceaan, b) een terugblik op de minimumstanden van opgeloste
zuurstof in de oceaan onder RCP8.5 in ‘recent past’ (1980-2009), c) een vooruitblik naar de nabije toekomst van minimale
zuurstofwaarden in 2025-2054 onder RCP8.5, d) een vooruitblik naar de verre toekomst 2077-2090 (Wakelin et al., 2020).

In de bovenstaande Figuur 17 is te zien wat de jaarlijkse minima van zuurstof (in mg/L) zijn geweest,
en hoe dit in de toekomstige jaren naar verwachting zal veranderen onder het genoemde scenario. Er
wordt over minima gesproken omdat vissen onder een bepaalde grenswaarde niet meer kunnen
functioneren. Er is geen maximum-waarde waarvoor een vis niet meer functioneert. Te zien is dat de
minimale zuurstofstanden zullen dalen en dat dit voornamelijk in de noordelijke Noordzee zal
plaatsvinden. In de verre toekomst is echter ook een daling van opgeloste zuurstof in het Engels Kanaal
te zien. In Figuur 17a is de periode 1980-2009 te zien. Er is een minimum van 8 mg/L te zien voor een
deel van het Engels Kanaal, en waarden tot 3 mg/L in de Noordelijke Noordzee. In Figuur 17c is de
periode van 2025-2054 te zien, waar het Engels Kanaal tot een waarde van ongeveer 6 tot 7 mg/L
opgeloste zuurstof komt, en de Noordelijke Noordzee daalt tot waarden rond de 4 mg/L. In Figuur
17d, van 2077-2090, daalt het Engels Kanaal tot waarden rond de 4 tot 5 mg/L en de Noordelijke
Noordzee tot waarden rond de 0 tot 3 mg/L.

3.5.3 Invloed van zuurstof op schol
Over de invloed van opgeloste zuurstof in de Noordzee of het Engels Kanaal op schol is vrij weinig
bekend en wij zien dit als een kennishiaat. Een onderzoek van Petersen en Pihl (1995) over schol
gevangen in het Kattegat bij Zweden toont aan dat bij een verlaging van het zuurstofgehalte van 10
mg/L naar 3 mg/L in het water, de groei significant minder was. Daarnaast toont het onderzoek ook
aan dat schol bij het acclimatiseren weer in groei toeneemt, maar niet zo efficiënt als bij het optimale
zuurstofgehalte.
3.5.3.1 Toekomstperspectief van zuurstof en schol
Larven en juvenielen leven in oppervlaktewater dat een optimale zuurstoftoevoer heeft. In paragraaf
3.5.2 zijn mogelijke toekomstscenario’s die modelleren dat de minimumzuurstofwaarden van een
groot gedeelte van het noordoosten van de Noordzee onder de 3 mg/L zitten besproken. Dus in tijden
wanneer het zuurstofgehalte laag is, zal de groei geremd worden. Desalniettemin kan de vis
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vertrekken vanuit gebieden met een zuurstoftekort, vandaar dat schol wegtrekt uit het noordoosten
van de Noordzee. In het zuiden en westen van de Noordzee is er wel genoeg opgeloste zuurstof
aanwezig (van Hal et al., 2016). Echter, wanneer het zuurstofgehalte daalt vanwege de stijging van de
temperatuur als een gevolg van klimaatverandering, zal schol een kleiner geschikt leefgebied hebben
en daardoor lijden onder deze omgevingsfactoren.

3.5.4 Invloed van zuurstof op tong
Een kennishiaat is gevonden over de effecten van opgeloste zuurstof op tong in de Noordzee en het
Engels Kanaal. Er is één artikel gevonden waar in experimentele opstelling een basiswaarde voor
opgeloste zuurstof van 80 tot 85% genoemd werd (Tiano et al., 2021).
3.5.4.1 Toekomstperspectief van zuurstof en tong
Zoals in pararaaf 3.5.2 is beschreven, is het nog onduidelijk in welke mate de opgeloste zuurstof zal
dalen in de Noordzee en het Engels Kanaal door klimaatverandering. In de zuidelijke Noordzee zal de
daling van opgeloste zuurstof niet voor problemen zorgen voor tong (Wegner et al., 2003). Vooral in
de larvale- en juveniele stadia leeft tong in oppervlaktewater dat een optimale zuurstoftoevoer heeft.
Wanneer het zuurstofgehalte te laag is kan het zijn dat tong zijn leefgebied verschuift. Dit zal kunnen
gelden voor de tongpopulaties in de centrale Noordzee.
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3.6 Toekomstscenario’s: integratie van alle resultaten
De beschreven tolerantie bereiken van schol en tong voor de individuele klimaatfactoren en de
voorspelde verandering in deze klimaatfactoren naar aanleiding van klimaatverandering zijn
samengevat en weergegeven in Tabel 4. Op basis van deze informatie zijn toekomstperspectieven
opgesteld voor de schol en tong per individuele klimaatfactoren op individueel niveau. Deze
perspectieven kunnen samengevoegd worden om de toekomst voor schol en tong te schetsen in de
Noordzee en het Engels Kanaal. De samengevoegde bevindingen uit de literatuur worden ruw
geïntegreerd met de gevonden voorspellingskaarten van het RCP 8.5 scenario. Er wordt een ruwe
schatting gemaakt waar schol- en tongpopulaties zich mogelijk zouden kunnen bevinden in de
toekomst (2077-2099). Eerst voor de omgevingsfactoren apart en dan een geïntegreerd. Deze ruwe
verwachtingen worden geïllustreerd door middel van kaarten.
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Tabel 4: Overzicht van het tolerantie bereik en verwachte waarde van omgevingsfactoren per levensfase per soort. Verwachte waardes van de omgevingsfactoren zijn voorspeld voor het jaar
2099 en gebaseerd op scenario RCP 8.5, uitgezonderd van de temperatuur (scenario A1B). Oppervlakte temperatuur (SST) is van toepassing voor de pelagische levensfases ei en larve, bodem
temperatuur (NT) is van toepassing voor de demersale levensfases juveniel en volwassen. Informatie is afkomstig uit hoofdstukken 3.1 t/m 3.5.

Temperatuur
°C
Tolerantie
bereik

Temperatuur °C

Zoutgehalte
PSU

Zoutgehalte
PSU

Zuurgraad
pH

Zuurgraad
pH

Zuurstof
mg/L

Zuurstof
mg/L

Toekomst

Tolerantie
bereik

Toekomst

Tolerantie
bereik

Toekomst

Tolerantie
bereik

Toekomst

Bodem
(NBT)

Oppervlakte
(SST)

Winter

9 - 13 °C

9 - 13 °C

-

Lente

7 - 12 °C

10 - 13 °C

-

Zomer

9 -20 °C

16 - 20+ °C

-

-

-

Herfst

10 - 18
°C

14 - 20 °C

> 15 PSU

-

3 - 10 mg/L

-

-

Schol (Pleuronectes Platessa)
Ei

2 - 8 °C

Larve
6,5 - 8 °C
Juveniel
Volwassen

5,1-17 °C

32 - 34

-

7,35 - 7,95

-

Engels
Kanaal
4 - 5 mg/L
Noordzee
0 - 3 mg/L

Tong (Solea Solea)
Ei

7 - 16 °C

Winter

9 - 13 °C

9 - 13 °C

34 - 35 PSU

Larve

12 - 16 °C

Lente

7 - 12 °C

10 - 13 °C

20,2 - 42 PSU

Juveniel

6 - 24 °C

Zomer

9 -20 °C

16 - 20+ °C

-

-

-

Herfst

10 - 18
°C

14 - 20 °C

-

7,6 - 8

8 - 8,5 mg/L

Volwassen

3 - 17 °C

32 - 34 PSU

-

7,35 - 7,95

-

Engels
Kanaal
4 - 5 mg/L
Noordzee
0 - 3 mg/L
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3.6.1 Verwachting schol
Op basis van de toekomstscenario’s van de omgevingsfactoren en hun effect op schol wordt er
verwacht dat de schol naar het noorden zal migreren. Dit komt vooral door de verwachte
temperatuurstijgingen, die voor alle levensstadia een netto negatief effect hebben (Figuur 18).
Daarnaast zullen bij klimaatscenario RCP 8.5 de zuurstofwaardes te laag zijn in het noordoosten van
de Noordzee voor de schol om te kunnen leven. Vandaar dat verwacht wordt onder de gevolgen van
klimaatverandering dat de scholpopulaties zullen verplaatsen naar het noordwesten van de Noordzee
en noordelijkere wateren en dat er een afname van de maximale lichaamsgrootte zal zijn.

Figuur 18: Effecten van omgevingsfactoren per levenscyclus van schol op de vispopulatie in de Noordzee en het Engels
Kanaal. + geeft een positief effect aan en – een negatief effect.

Op basis van paragraaf 3.2 kan er worden geconcludeerd dat het leefgebied van schol zich meer naar
het noorden zal verplaatsen vanaf 2019 tot 2080 (Figuur 19).
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Figuur 19: Voorspelling van de verspreiding van scholpopulaties gebaseerd op de oppervlaktetemperatuur in °C van de
Noordzee en het Engels Kanaal (RCP scenario 8.5). V.l.n.r.: Present day = referentie periode = 2000-2019 (blauw), End
century = 2080-2099 (zwart). Onderliggende kaart aangepast van Peck et al. (2020) en omgevingstemperatuur bereik
gebaseerd op Rijnsdorp en Van Leeuwen (1996) en (Ryland & Nichols, 1975).

Op basis van paragraaf 3.5 wordt verwacht dat scholpopulaties onder invloed van veranderde
opgeloste zuurstofconcentraties zich meer naar het westen begeven in 2077-2090, waar de
concentratie binnen het getolereerd bereik van schol ligt (Figuur 20).

Figuur 20: Voorspelling van de verspreiding van scholpopulaties gebaseerd op opgeloste zuurstof in de Noordzee en het
Engels Kanaal (RCP- scenario 8.5). V.l.n.r.: b) minimumstanden van opgeloste zuurstof in tussen 1980-2009 (blauw), d)
voorspelling van 2077-2090 (geel). Onderliggende kaart aangepast van (Wakelin et al., 2020) en opgeloste zuurstof bereik
gebaseerd op van Hal et al. (2016).

De twee voorgaande scenario’s, temperatuur en opgeloste zuurstof worden hier samengevoegd tot
één algemene voorspelling. Scholpopulaties zullen zich in de toekomst (2077-2090) naar
noordwestelijke gebieden in de Noordzee verplaatsen waar lagere temperaturen en hogere opgeloste
zuurstofconcentraties te vinden zijn (Figuur 21).
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Figuur 21: Voorspelling van de verspreiding van scholpopulaties gebaseerd op temperatuur en opgeloste zuurstof (Peck et
al., 2020; Wakelin et al., 2020). Links) 2000-2019, rechts 2077-2099 (RCP-8.5). Onderliggende kaart aangepast van FAO
(g.d.), omgevingstemperatuur bereik gebaseerd op Rijnsdorp en Van Leeuwen (1996) en Ryland en Nichols (1975) en
opgeloste zuurstof bereik gebaseerd op (van Hal et al., 2016).

3.6.2 Verwachting tong
Op basis van de toekomstscenario’s van de vier omgevingsfactoren in relatie tot tong wordt er
verwacht dat de gevolgen van klimaatverandering in de zuidelijke Noordzee en het Engels Kanaal tong
ten goede zal komen (Figuur 22). Dit omdat de verhoogde temperatuur en het lagere zoutgehalte
zullen leiden tot minder mortaliteit in het ei- en juveniele stadium, betere groeiomstandigheden en
ook het aantal volwassen tong zal toenemen. Daarnaast is echter geobserveerd dat de maximale
lengte afneemt.
Verwacht wordt dat het zoutgehalte gunstiger wordt voor de overleving van pelagische levensfase van
tong, het zal echter weinig tot geen effect hebben op de verspreiding van de tongpopulatie. Verder is
de verwachting dat de vissen weg zullen migreren uit de delen in de centrale Noordzee met te weinig
zuurstof. Tenslotte wordt er verwacht dat in de delen met voldoende opgeloste zuurstof in de centrale
Noordzee, de zuidelijke Noordzee en het Engels Kanaal, vissen niet weg zullen migreren. Het
verspreidingsgebied van tong breidt zich uit naar het noorden door gunstige watertemperatuurstijging
in dit gebied. Door de temperatuurstijging zal de populatie in deze gebieden juist toenemen.
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Figuur 22: Effecten van omgevingsfactoren per levenscyclus van tong op de vispopulatie in de Noordzee en het
Engels Kanaal. + geeft een positief effect aan en – een negatief effect.

Naast dat tongpopulaties in het Engels Kanaal zullen blijven, breiden de populaties zich ook verder
uit richting het Noorden (Figuur 23)

Figuur 23: Voorspelling van de verspreiding van tong populaties gebaseerd op de oppervlaktetemperatuur van de Noordzee
en het Engels Kanaal in °C (RCP scenario 8.5). V.l.n.r.: Present day = referentie periode = 2000-2019 (blauw), End century =
2080-2099 (zwart). Onderliggende kaart aangepast van Peck et al. (2020) en omgevingstemperatuur bereik gebaseerd op
Rijnsdorp et al. (2010).

Op basis van de gecombineerde temperatuur en opgeloste zuurstof kaarten wordt verwacht dat
tongpopulaties zich zullen verplaatsen naar twee specifieke gebieden in het noorden (Figuur 24).
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Verder wordt er verwacht dat tong in het Engels Kanaal zal blijven, dit is gebaseerd op de bevindingen
in het literatuuronderzoek waaruit blijkt dat de temperatuur zal toenemen in het Engels Kanaal, wat
goede omstandigheden vormt voor de tong populatie.

Figuur 24: Voorspelling van de verspreiding van tongpopulaties (rood) gebaseerd op temperatuur in °C (grijs) en opgeloste
zuurstof in mg/L (groen) (Peck et al., 2020; Wakelin et al., 2020). Links) 2000-2019, rechts 2077-2099 (RCP-8.5).
Onderliggende kaart aangepast van FAO (g.d.), omgevingstemperatuur bereik gebaseerd op Rijnsdorp et al. (2010) en
opgeloste zuurstof bereik gebaseerd op van Hal et al. (2016).

3.7 Interviews en sterkte- zwakte analyse
Voorgaande resultaten geven een beeld van de effecten van veranderende omgevingsfactoren op
schol en tong in de Noordzee en het Engels Kanaal. Wat hierbij nog niet is meegenomen, zijn andere
factoren, bijvoorbeeld maatschappelijke, die ook van invloed kunnen zijn op de Nederlandse scholen tongvisserijen. Deze andere factoren zijn ons onder andere duidelijk gemaakt tijdens de
interviews met vissers en experts. Om deze reden volgt in dit hoofdstuk een sterkte-zwakte analyse
van de Nederlandse schol- en tongvisserij, waar naast de veranderende omgevingsfactoren, ook
andere factoren zijn meegenomen die van invloed kunnen zijn op deze visserij.
In deze sterkte-zwakte analyse worden sterkte punten, zwaktes, kansen en bedreigingen voor de
Nederlandse schol- en tongvisserij in kaart gebracht. Het doel is hierbij om uiteen te zetten waar
concrete kansen en bedreigingen liggen voor schol- en tongvissers. Hierbij worden de conclusies uit
voorgaande paragrafen geïntegreerd met de effecten van deze conclusies op de Nederlandse scholen tongvisserij. Ook zijn hierin thema’s die terugkwamen in de interviews met de vissers en
universitair docent samengevat en in de sterkte-zwakte analyse verwerkt (compleet transcript
Appendix 3 & 4). De in tekst uitgewerkte punten van de sterkte-zwakte analyse worden bondig
geïllustreerd in Tabel 5.
De interviews die zijn afgenomen staan hieronder samengevat ter illustratie van de gebruikte
informatie in de sterkte-zwakte analyse, die erna volgt.

3.7.1 Samenvattingen interviews vissers en universitair docent
Samenvatting interview vissers (29 september 2021)
Locatie: Nederlandse Vissersbond Urk
Aanwezigen:
-

Nederlandse Visserbond (Amerik Schuitemaker, Johan K. Nooitgedagt)
Nederlandse vissers (namen bekend bij de Nederlandse Vissersbond en
auteurs)
ACT team (Thijs Glastra, Laura Ossendrijver, Annemijn Sandig)
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Doel: Nieuwe inzichten vergaren over de invloed van klimaatverandering op de tong- en scholvisserij
en visie’s/waarnemingen/trends uit de praktijk.
Tijdens dit interview kwamen verschillende thema’s naar voren die voor de vissers belangrijk zijn:
-

De populatie tong is redelijk stabiel terwijl schol nog weinig voorkomt behalve in de
noordelijke Noordzee, richting de Noorse gronden.
De lengte van de vis is kleiner, terwijl het gewicht goed blijft.
Temperatuur van het water en voeding voor de tong en schol zijn belangrijke factoren.
De visquota die voornamelijk voor schol niet opgevist kan worden.
Ruimtelijke planning van de Noordzee (windmolenparken en natuurgebieden) die geplaatst
worden op visgronden.
De effecten van klimaatverandering op andere vissoorten als rode poon, zeebaars, tarbot en
griet.
Het effect van klimaatverandering op de verspreiding van zeehonden.
De afschaffing van de pulsvisserij.
Er is innovatie nodig want er zit geen toekomst in de traditionele boomkorvisserij met
wekkerkettingen.
Financiën vanwege de veroudering van de boten en tuig en brandstofprijzen.
Tekort aan geschoold personeel en gebrek aan opvolgers voor het bedrijf.

Uit het interview valt te concluderen dat de vissers vertrouwen hebben in de natuur en dat de tongen scholpopulaties zich zullen stabiliseren. Echter de maatschappelijke factoren zoals de nood voor
innovatie na afschaffing van de pulsvisserij, de ruimtelijke planning van de Noordzee, financiën en
tekort aan personeel maken dat deze vissers de toekomst van de Nederlandse schol- en tongvisserij
somber inzien.
Samenvatting interview Universitair docent (4 oktober 2021)
Locatie: Microsoft Teams
Aanwezigen:
-

Universitair docent Wageningen University and Research (naam bekend bij de Nederlandse
Vissersbond en auteurs)
ACT team (Annemijn Sandig, Nynke Schipper en Claire van der Wal)

Doel: Vergaren van informatie/inzichten over het effect van klimaatverandering op de schol- en
tongvisserij, visie/waarnemingen/trends vanuit zijn expertise.
Tijdens dit interview kwamen verschillende thema’s naar voren die volgens Jan Jaap Poos belangrijk
zijn:
-

Temperatuursverhoging is een van de meest invloedrijke factoren voor schol en tong.
Zuurstof heeft vooral invloed in gebieden waar weinig stroming en wind zijn, niet de
Noordzee of het Engels Kanaal.
Eutrofiering is nu minder prevalent dan tijdens de laren 70 en 80.
Schol is aan het wegtrekken uit de zuidelijke Noordzee naar het noorden. Al eerder gebeurt
met andere vissoorten (bijv. Kabeljauw).
Tong doet het minder goed, kan komen door hogere visserijdruk.
Pulsvissen goed, want lagere uitstoot en beter voor de bodem
Visserij moet zich aanpassen aan de verandering, en dat kunnen ze ook.
Geopolitieke effecten zijn belangrijker
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o
o

-

Brandstof prijzen die stijgen.
Onderhandelen met andere landen over een gedeelte van quota van gemigreerde
vissen.
o Nieuwe vissoorten zonder quota kunnen komen.
o Brexit, dit kan ervoor zorgen dat vissen binnen Engelse wateren verboden wordt.
ICES advies toont aan dat schol het beter doet en een grotere paaibiomassa heeft.
ICES doet bestandschattingen op een korte termijn (3 tot 5 jaar)

3.7.2 Sterkte-zwakte analyse
3.7.2.1 Sterke punten
Ervaring
De Nederlandse kottervisserij is al een oude tak van de economie, die teruggaat tot in de 17e eeuw
(Neefjes, 2017). Daarnaast zitten er vaak al meerdere generaties van een familie in het vak (Interview
vissers). Deze ervaring is een waardevolle kennisbron voor de Nederlandse schol- en tongvisserij.
Innovatief
De Nederlandse visserij is een industrie die zeer actief is in innovatie en vernieuwing en hebben al
verschillende transities doorgemaakt (Van Hoof et al., 2020). Vandaar dat de plasticiteit van de
Nederlandse visserijsector een sterkte is, omdat zij zich in grote mate kunnen en willen aanpassen aan
veranderende omstandigheden.
Langere vistochten
Door het maken van langere vistochten, bijvoorbeeld tien dagen op zee in plaats van vijf, kan
brandstof bespaard worden. Door langere vistochten te organiseren wordt er minder brandstof
verbruikt voor de heen en terugreis. Dit kan de mogelijkheid bieden verder van de thuishaven te vissen
waar de visbestanden groter zijn (Interview Universitair docent).

3.7.2.2 Zwakke punten
Afhankelijk van overheid
De Nederlandse overheid is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de visquota per jaar voor de
Nederlandse visserij. Deze visquota worden vastgesteld op basis van vangstadviezen die ICES
opgesteld per soort en vangstgebied (Fisheries, g.d.; ICES, 2021). Deze quota gelden voor de EU als
geheel met een vaste verdeling per lidstaat. Wanneer de visbestanden veranderen door middel van
verplaatsing van het leefgebied of fysiologisch processen moeten de quota veranderd worden en de
Nederlandse overheid is hiervoor verantwoordelijk (Batsleer & Hamon, 2020)(Interview Universitair
docent). Dit wordt gedaan doormiddel van ruilhandel tussen lidstaten, hiervoor is een goede
handelspositie en een goede band met de overige lidstaten belangrijk. Een praktisch voorbeeld is
genoemd tijdens het interview met de vissers dat zij recent meer rog opvissen maar dat daar geen
quota voor is (Interview vissers).
Personeelsbeschikbaarheid
Opvolgers voor een kottervisserijbedrijf zijn er steeds minder. Ook geschoold personeel is
weinig beschikbaar (Taal et al., 2009). Personeel dat wordt opgeleid op schepen van familiebedrijven
worden regelmatig benaderd door grote bedrijven met een beter aanbod en vertrekken dan
(Interview vissers).
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3.7.2.3 Kansen
Nieuw bevisbare vissoorten
De Noordzee en het Engels Kanaal zijn wateren die een open verbinding met de oceaan hebben. Dit
faciliteert vrije toestroom en uitwisseling van onder andere vissoorten. Wanneer de
omgevingsfactoren niet optimaal zijn voor een bepaalde vissoort, zijn er vaak andere vissoorten die
dan wel kunnen presteren (Rijnsdorp et al., 2014)(Interview Universitair docent). Dit kan leiden tot
een verandering van het leefgebied van vissoorten uit zuidelijke wateren naar de Noordzee en het
Engels Kanaal. Deze soorten kunnen een mogelijke nieuwe inkomstenbron worden voor
Nederlandse vissers (Batsleer & Hamon, 2020; Rijnsdorp et al., 2014). Hierbij is het wel belangrijk
om quota te verkrijgen. Vandaar dat ondanks veranderende omgevingsfactoren, er vrij vis
beschikbaar zal zijn.
Pulsvisserij
Pulsvisserij leidde tot hoge vangsten met lager brandstofverbruik en het vistuig op de kotter gaat
langer mee (Interview vissers). ICES heeft de gevolgen van pulsvisserij en de traditionele
boomkorvisserij vergeleken voor de ecologie en omgeving van de Noordzee. Het gebruik van
pulsvisserij leidde tot een lagere vismortaliteit, de visbiomassa nam toe, geen verwondingen aan
platvissen waaronder schol en tong en minder verstoring van de bodem (ICES, 2018).
Handel in quota
Mochten er andere vissoorten interessanter worden voor de Nederlandse schol- en tongvisserij, dan
kan Nederland visquota ruilen met andere landen (WEcR, 2020). Nadat visquota per land zijn bepaald
op basis van vangstadviezen van ICES kunnen deze onderling geruild worden door landen voor het
opeenvolgende jaar. Als er andere vissoorten meer voor zullen komen in de toekomst in de Noordzee
en het Engels Kanaal kan het interessant zijn voor de Nederlandse visserij om deze quota te ruilen of
om te gaan investeren in ruil-relaties met andere landen.

3.7.3.4 Bedreigingen
Brandstofprijzen
De accijnzen op brandstof stijgen nu al een aantal jaren onder het mom van verminderde uitstoot
(Rijnsdorp et al., 2014; van Oostenbrugge & Mol, 2021). Daarnaast zou de mogelijke invoering van
belastingen op brandstof de prijzen nog meer omhoogdrijven (Interview vissers). Met een hogere
brandstofprijzen zal het de visser meer geld kosten om te varen.
Kleinere vis
Een gevolg van klimaatverandering is het kleiner blijven van vis (Daufresne et al., 2009; McKenzie et
al., 2021). Hierdoor zal de maximale lengte van de vis afnemen met als gevolg dat de fractie vis die
de visser legaal kan vangen en verkopen kleiner wordt.
Minder schol
Zoals in de eerdere paragrafen al is besproken, trekt schol weg uit de Noordzee rondom Nederland.
Dit is al waargenomen door Nederlandse vissers, die minder schol vangen in de zuidelijke Noordzee
en hun quota niet halen (WEcR, 2020) (Interview vissers).
Ruimtelijke planning
De Noordzee wordt zo gestructureerd dat de Nederlandse visserij wordt beperkt in de ruimte waar zij
mogen vissen. Er worden onder andere windmolenparken gebouwd. Aangezien deze een overlap
hebben met de paaigronden van platvis, waaronder schol en tong, zullen deze een negatief effect
hebben op de visbestanden (Barbut et al., 2020). Daarnaast is er een groot gedeelte, (19%) van de
Nederlandse Exclusieve Economische Zone van de Noordzee, in 2009 benoemt tot Natura 2000 gebied
32

(Noordzeeloket, z.d.). Dit gebied is opgedeeld in zones waar geen vormen van visserij toegestaan zijn;
zones waar bodem verstorende visserij verboden is; gebieden geschikt voor innovatie; zones waar vrij
vissen toegestaan is en zones waar onderzoek gedaan wordt (Wijnstroom, 2013). Deze verschillende
zones hebben als doel om een duurzaam en maatschappelijk gerespecteerde Noordzeevisserij te
realiseren. Ondanks dat dit leidt tot ruimtelijke beperkingen voor de beroepsvissers is een duurzaam
visbestand van belang voor hun sector. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat er minder ruimte is
voor de visserij en de druk van de visserij op de visbestanden in die ruimtes neemt toe (Hamon et al.,
2021).
Verstoring voedselweb
Klimaatverandering heeft ook invloed op andere organismen van het ecosysteem van de Noordzee en
het Engels Kanaal. Anderzijds vinden er ontwikkelingen plaats in natuurbehoud waardoor de
verspreiding van soorten verandert. Beide situaties kunnen het huidige voedselweb verstoren, wat de
schol- en tongvisserij kan bemoeilijken. Bijvoorbeeld de gewone zeehond (Phoca vitulina) en grijze
zeehond (Halichoerus grypus) zijn de toppredatoren die jagen op platvis (waaronder schol en tong).
Deze soorten worden zuidelijker en in grotere getalen langs de Nederlandse kust waargenomen waar
zij foerageren op visbestanden waar ook de Nederlandse vissers vissen. Dat zorgt voor competitie
(Interview vissers).
Tabel 5: De sterkte-zwakte analyse, met alle sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen samengevat.

Parameter:

Positieve factoren

Negatieve factoren

Interne herkomst

Sterke punten

Zwakke punten

Externe herkomst



Ervaring



Afhankelijk van overheid



Innovatief



Personeelsbeschikbaarheid

Kansen

Bedreigingen



Langere vistochten



Brandstofprijzen



Nieuwe bevisbare soorten



Kleinere vis



Pulsvisserij



Minder schol



Handel in quota



Ruimtelijke planning



Verstoring voedsel web
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4. Discussie
Tijdens de literatuurstudie stuitten we op verschillende kennishiaten. Doordat we specifiek op zoek
waren naar informatie over schol en tong in de Noordzee en het Engels Kanaal met betrekking tot
klimaatverandering, werd de hoeveelheid literatuur enigszins beperkt. Dit was wenselijk wanneer er
grote volumes aan informatie beschikbaar waren, maar het leek bij sommige zoektermen ook een
indicatie van een gebrek aan kennis. Met name voor schol was er minder literatuur beschikbaar binnen
de door ons gebruikte zoektermen. Tong in de zoekterm leverde over het algemeen meer resultaten
op. Desondanks waren er een aantal punten waarover niet tot nauwelijks literatuur gevonden konden
worden, bijvoorbeeld het effect van de zuurgraad en de opgeloste zuurstof op zowel schol en tong
(Appendix 2). Voor de populaties in de Noordzee en het Engels Kanaal lijkt dit een kennishiaat. Daarbij
hebben we wel verwachtingen gevonden voor deze omgevingsfactoren en enkele bronnen over
naastgelegen gebieden, waardoor er wel een verwachting is opgezet. Deze is echter nog niet
toereikend en zou in een vervolgonderzoek beter belicht kunnen worden (Appendix 1). Ook het effect
van het zoutgehalte op schol en tong was nauwelijks beschreven, behalve een minimale psu-waarde
voor schol en een studie over het effect van zoutgehalte op de larven van tong (Selleslagh & Amara,
2008). Vanwege de beperkte verwachte verandering in het zoutgehalte leek deze omgevingsfactor
nauwelijks effect te hebben op het voorkomen van schol en tong (Mathis & Pohlmann, 2014).
Voor de verwachtingen van de omgevingsfactoren is per omgevingsfactor gezocht naar de meest
recente kaarten van de verwachte toekomstscenario’s, ofwel ‘scenariokaarten’, maar deze
scenariokaarten waren niet altijd even up-to-date. Met name het AR5 rapport van IPCC uit 2013 en de
data die het IPCC daarbij beschikbaar gemaakt heeft waren een bron voor verschillende studies, welke
in verschillende modellen zijn verwerkt. Op basis van die modellen kan er een nauwkeurig beeld geven
worden over de toekomst van deze omgevingsfactoren in de Noordzee en het Engels Kanaal. Echter
komt in 2022 een nieuw IPCC-rapport uit: het “Sixth Assessment report (AR6)”. Daardoor waren er
nog geen studies en modellen beschikbaar met de meest recente data, waardoor de gegeven
verwachtingen in dit rapport gedateerd kunnen zijn. In een vervolgonderzoek naar klimaatverandering
op de Nederlandse schol- en tongvisserij zou het bevorderlijk zijn om de data uit het IPCC AR6 rapport
mee te nemen.
Het scenario voor de toekomst dat vooral gebruikt is uit het IPCC-rapport is vooral RCP 8.5, omdat de
data die het IPCC beschikbaar heeft gemaakt voor dit scenario in de modellen van veel studies gebruikt
is. Daarbij is RCP 8.5 een scenario waarbij wordt uitgegaan van een wereld met een inefficiënt
klimaatbeleid met een gestage toename van de CO2-concentratie in de atmosfeer. Dit klimaatbeleid
is echter gebaseerd op een voorzetting van het huidige klimaatbeleid. Het is dus een extreem scenario,
maar wel een scenario dat op dit moment realistisch is. Het resulteert in extreme verwachtingen
binnen de gekozen omgevingsfactoren. Het is goed om rekening te houden met dit scenario, zodat de
Nederlandse schol- en tongvisserij voorbereid is op de toekomst. Daarbij staat het nog niet vast hoe
toekomstig klimaatbeleid eruit zal zien. De aangegeven verschuivingen en fysiologische veranderingen
op basis van RCP8.5 zouden in realiteit minder extreem uit kunnen pakken, mits klimaatbeleid wordt
aangescherpt (Stocker et al., 2014).
Met betrekking tot de temperatuur is in het CERES rapport het Engels Kanaal van de temperatuurkaart
voor RCP 8.5 afgesneden. Daardoor komt er uit de analyse dat schol en tong daar beiden niet
waargenomen worden in de gecombineerde temperatuur en opgeloste zuurstof kaarten (Peck et al.,
2020). Er is toch voor gekozen om deze kaarten te gebruiken omdat dit de enige
temperatuurvoorspelling voor RCP 8.5 weergeeft in kaartvorm. Gebaseerd op de bevindingen uit de
literatuur kan er gesteld wordt dat tongpopulaties in de toekomst in het Engels Kanaal zullen blijven.
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De temperatuur zal toenemen in het Engels Kanaal, wat voor goede omstandigheden voor tong zorgt
(Rijnsdorp et al., 2010; Teal et al., 2008).
De kaarten over opgeloste zuurstof voorspelling zijn gebaseerd op data uit 1980-2009, dit is
verouderde data. Omdat er geen recentere kaarten waren, gebaseerd op RCP 8.5, is er toch gekozen
om deze kaarten mee te nemen in de analyse. Temperatuur en opgeloste zuurstof wegen even zwaar
in de analyse. Over temperatuur is meer literatuur beschikbaar en IPCC doet met zekerheid uitspraak
over de voorspellingen van temperatuurverandering in de toekomst. Voor opgeloste zuurstof is
minder literatuur beschikbaar en IPCC is minder zeker in de uitspraken die ze doen over de
voorspellingen van opgeloste zuurstof in de toekomst (Stocker et al., 2014). Uit de besproken
literatuur is er consensus dat de zuurstofconcentratie gaat dalen en wanneer deze daling een
significant effect heeft op visprocessen (Bendtsen & Hansen, 2013; Bennett, 1978; Breitburg et al.,
2018; Keeling et al., 2010). Het blijkt echter dat kaarten met projecties hiervoor in de Noordzee en het
Engels Kanaal lastig te traceren zijn. Daarnaast is er minder consensus in de literatuur over het
toekomstbeeld van opgeloste zuurstof. Dit resulteert in scenariokaarten over schol- en tongpopulaties
die zijn gebaseerd op schattingen en verwachtingen. In de komende jaren lijken hier zeker nog kansen
te liggen voor nader onderzoek, om de grote onzekerheid van de gemaakte kaarten te verminderen.
De verzuring van de internationale wateren wordt omschreven als een van de meest prangende
effecten van klimaatverandering, maar de informatie voor de Noordzee en het Engels Kanaal die
hierover gevonden is blijkt schaars. Er zijn geen kaarten gevonden specifiek voor de Noordzee en het
Engels Kanaal met een toekomstvoorspelling van de pH-waarde ofwel de verzuring. Dit is een
kennishiaat en dit maakt het lastig om gefundeerde voorspellingen te doen van de pH-waarden die op
deze plaatsen zullen voorkomen. Daarnaast is er volgens onze methode nauwelijks literatuur
gevonden over de gevoeligheid van schol en tong op verschillende pH-waarden. Met het oog op de
toekomst zou er dus winst te verkrijgen zijn door meer kennis te vergaren over enerzijds de
toekomstige pH-waarden voorkomen in de Noordzee en het Engels Kanaal, anderzijds de gevoeligheid
van schol en tong op verschillende pH-waarden.
De noordwaartse verplaatsing van het leefgebied van schol wordt ondersteund door de bevindingen
van Hamon et al. (2021). Voor tong wordt er verwacht dat de biomassa zal toenemen in oostelijke
gebieden in de Noordzee. Dit komt niet overeen met de bevindingen in dit rapport. Deze bevindingen
kunnen verklaard worden doordat de tongmodellen in ons rapport gebaseerd zijn op temperatuur en
zuurstof, terwijl de modellen van Hamon et al. (2021) zijn gebaseerd op waterdiepte en temperatuur.
Een reden om stroming niet mee te nemen in de literatuurstudie was omdat stroming geen direct
effect heeft op de fysiologische aanpassingen van een platvis. Desondanks is stroming wel een
belangrijke omgevingsfactor voor schol en tong omdat de stroming in de Noordzee en het Engels
Kanaal invloed heeft op het transport van de larven van schol en tong. Doordat de larven pelagisch
zijn, is de verplaatsing deels afhankelijk van de stroming. Schol en tong hebben een andere fenologie,
omdat schol temperaturen van 2 tot 8°C nodig heeft voor haar eieren, waar de eieren van tong
succesvol uitkomen bij een temperatuur tussen de 7 tot 16°C (Harding, 1974; Irvin, 1974). Daarom
paait schol in de winter en tong in het voorjaar. In de winter is er een sterkere stroming aanwezig in
de Noordzee en het Engels Kanaal. Mede daarom migreert de larve van schol over grotere afstanden
dan de larve van tong. Schol heeft daarmee een hogere connectiviteit en is er ook meer uitwisseling
over de Noordzee en het Engels Kanaal dan bij tong, welke minder ver migreert en vaker in de
kinderkamers, waar ze als larve uitkomen, verblijven (Barbut et al., 2019). Daarbij, met een hogere
temperatuur wordt een kortere larvale fase verwacht (O'Connor et al., 2007), waardoor larven
mogelijk minder goed in staat zijn om gebieden te bereiken gedurende hun larvale fase. Een voordeel
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van de korte larvale fase kan zijn dat schol en tong sneller volwassen zijn en sneller kunnen paaien
voor regeneratie (Lacroix et al., 2018).
Een wijziging in de stroming als gevolg van klimaatverandering kan dus invloed hebben op het
transport van de larve van schol en tong. De aanleg van windmolenparken kan hierbij een effect
hebben op de stroming, hoewel daar voor de Noordzee en het Engels Kanaal nog weinig literatuur
over te vinden is (Barbut et al., 2020). Wijzigingen in de stroming op wereldniveau (oceanen) kunnen
invloed hebben op de besproken omgevingsfactor, doordat de aanvoer van water uit een bepaalde
zone een hele andere temperatuur, zoutgehalte of zuurgraad kan hebben. Voor een vervolgonderzoek
zou een analyse van de verwachtingen voor de stroming in de Noordzee en het Engels Kanaal een
toevoeging zijn aan het totaalbeeld van het effect van klimaatverandering op schol en tong.
Primaire productie is niet meegenomen als omgevingsfactor, omdat platvis een tertiaire consument
is en primaire productie dus geen direct effect heeft op de fysiologie van platvis. Desalniettemin is de
primaire productie de belangrijkste bron van organisch materiaal voor schol en tong (Le Pape et al.,
2013). Voornamelijk in de estuaria en kustwateren voor de juveniele fase van platvissen speelt
primaire productie een cruciale rol. De voedselbeschikbaarheid in de estuaria en kustwatergebieden
hebben een grote impact op de platvispopulaties. De primaire productie in de estuaria en kustwateren
is afhankelijk van zoetwatertoevoer in anorganische nutriënten wat weer de bovenste trofische niveau
de platvis beïnvloedt (Mallin et al., 1993). Onder andere door klimaatverandering kan de
kraamkamerfunctie van de kustwateren en estuaria drastisch veranderen en de maximale
vangstpotentieel van platvis doen afnemen (Cheung & Oyinlola, 2018; Le Pape et al., 2013). In een
vervolgonderzoek zou het effect van klimaatverandering op de primaire productie in de Noordzee en
het Engels Kanaal een toevoeging zijn op het effect van de schol- en tongpopulatie.
Uit het interview met Nederlandse tongvissers werd duidelijk dat predatoren een belangrijke rol
spelen in de populatiegrootte van tong. Predatoren van platvis zijn echter niet meegenomen als factor
in de literatuurstudie, omdat predatoren geen direct effect hebben op de fysiologische aanpassingen
van een platvis. Uit het kennisdocument over schol van Van Emmerik (2007) blijkt dat rondom de
Waddenzee de schol in de kraamkamers over het algemeen weinig met predatoren te maken heeft.
In de Britse baaien zijn meer predatoren aanwezig en zijn de juveniele voor een langere periode
blootgesteld aan predatoren. Uit de interviews blijkt dat de vissers verwachten dat de toename van
zeehonden in de Nederlandse kustwateren een grote impact heeft op het platvisvisbestand. In het
onderzoek van Aarts et al. (2019) is geen direct verband gevonden tussen de afnemende visbestanden
en de toegenomen populatie zeehonden. Zeehonden eten voornamelijk in het voorjaar jonge en
kleine platvis en kunnen tot wel 60% van het visbestand opeten. In het najaar wordt er geschat dat
43% van het visbestand door zeehonden opgegeten wordt. Vooral in de winterperiode is de invloed
van de zeehond het grootst, doordat de groei van de vis dan het meest beperkt is. De zeehond heeft
vooral invloed op het visbestand langs de kust. Er wordt geadviseerd om het effect van de zeehond
op het visbestand te blijven monitoren.
Als gevolg van een opwarmende Noordzee en Engels Kanaal, is de verwachting dat vis kleiner wordt.
Deze observaties worden al gedaan door Nederlandse platvisvissers. Ook kunnen de
omgevingsfactoren zuurgraad, zoutgehalte en opgeloste zuurstof invloed hebben op de groei van een
vis. Lichaamsgrootteverandering wordt niet alleen door de deze omgevingsfactoren beïnvloed. Als
een gevolg van selectieve mortaliteit door visserij, kan de maximale lichaamsgrootte van de populatie
ook afnemen (Hamilton et al., 2007).
Pulsvissen wordt door Nederlandse schol- en tongvissers benoemd als belangrijkste innovatie om de
schol- en tongvisserij rendabel te houden in de toekomst. In 2020 heeft ICES-advies uitgebracht over
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het pulsvissen, waarin wordt geconcludeerd dat pulsvissen duurzamer is dan vissen met de
traditionele boomkor (ICES, 2020). Een paar vissers mochten blijven pulsvissen in 2021 (van Rijssel &
Rijnsdorp, 2021). Pulsvissen kan dus alleen een kans vormen voor de Nederlandse platvisvissers
als het verbod op pulsvissen wordt opgeheven.
Het ruilen van quota wordt geïdentificeerd als een kans voor de Nederlandse platvisvissers in de
toekomst. Dit is naar aanleiding van de mismatch in de toebedeelde quota van Nederland en de
daadwerkelijke vangst zoals gezien wordt in de scholvisserij. Daarnaast is er een toeneemt aantal
bijvangst (WEcR, 2020). Deze waarnemingen zijn van belang wanneer ook de methode van de
quotatoewijzing in acht wordt genomen. Quota worden per land verdeeld, nadat de total allowable
catch (TAC) is berekend, volgens het “relatieve stabiliteit concept” (RS) concept. Dit RS-concept is
gebaseerd op vangsten van veertig jaar geleden (1973 tot 1978) waarna landelijke quota zijn
toegewezen als vaste percentages van de TAC per jaar. Klimaatverandering zorgt voor verplaatsing en
verandering van vispopulaties wat dus wordt waargenomen als quotamismatches en toegenomen
bijvangst. Er kan dus beargumenteerd worden dat het baseren van de quota op het RS-concept
verouderd is. Echter is tot op heden nog geen goed alternatief gevonden voor het RS-concept, meer
onderzoek is nodig om hier uitspraken over te doen (Fernandes & Fallon, 2020; Hamon et al., 2021).
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5. Conclusie
Dit onderzoek leidt tot verschillende conclusies omtrent de invloed van klimaatverandering op schol
en tong in de Noordzee en het Engels Kanaal en het effect op de Nederlandse schol- en tongvisserij.
De toekomst van de Nederlandse scholvisserij staat onder druk door de gevolgen van
klimaatverandering, met als belangrijkste factor temperatuur, en in mindere mate zoutgehalte,
zuurgraad (pH) en opgeloste zuurstof. Dit wordt geconcludeerd op basis van de uitgevoerde
literatuurstudie en de afgenomen interviews. De concrete oorzaken hiervan zijn als volgt. Door de
temperatuurstijging van het zeewater zal de koud water minnende schol naar het noorden migreren,
waardoor in de zuidelijke Noordzee en het Engels Kanaal schol in aantal zal afnemen. De schol die
gevangen wordt in deze gebieden zal kleiner zijn als gevolg van de temperatuurstijging. Deze trend is
al waargenomen door de Nederlandse vissers. Door een verwacht tekort aan opgeloste zuurstof in het
noordoosten van de Noordzee, is de voorspelling dat de scholpopulaties in het noordwesten van de
Noordzee terecht komen, of noordelijker. Langere visreizen naar het noordwesten van de
Noordzee kunnen een oplossing bieden om de Nederlandse scholvisserij in stand te
houden. Daarnaast kunnen visquota voor schol verhandeld worden waardoor de Nederlandse vissers
quota krijgen voor soorten die zich verplaatsen naar de Noordzee en het Engels Kanaal. Internationale
samenwerking is nodig om de uitdagingen die flexibel en toegepast visserijbeheer met zich
meebrengen te overkomen. Dit om ervoor te zorgen dat vissers hun quota kunnen behalen zonder
veel bijvangst.
Betreffende de Nederlandse tongvisserij lijkt de situatie anders te zijn, namelijk, de gevolgen van
klimaatverandering lijken positief uit te pakken voor de tongvisserij. Dit wordt geconcludeerd op basis
van de literatuurstudie. Door de temperatuurstijging van het zeewater, is de verwachting dat de warm
water minnende tong in de zuidelijke Noordzee en het Engels Kanaal in aantal zal toenemen. Ook
wordt er verwacht dat tong door de toenemende watertemperatuur de centrale Noordzee zal
exploiteren. Door de reductie in energiekosten lijken de groeiomstandigheden verbeterd. Echter is de
verwachting dat de maximale lengte van tong zal afnemen door de temperatuurstijging.
Concluderend zullen de verwachte veranderingen veroorzaakt door klimaatverandering de
tongpopulaties in de centrale en zuidelijke Noordzee en het Engels Kanaal doen laten toenemen. Dit
resulteert in kansen voor de Nederlandse tongvisserij.
Naast de ecologische processen en de ontwikkelingen rondom schol en tong, staat de Nederlandse
schol- en tongvisserij onder druk door het verbod op pulsvisserij, de duurdere brandstofprijzen,
mogelijke invoering van belasting op brandstof op zee, tekort aan personeel, afname van visgronden
door windmolenparken en natuurgebieden en door de visquota die bepaald wordt door de
overheidsinstanties. Deze punten vormen een bedreiging voor het voorbestaan van de Nederlandse
schol- en tongvisserij. Echter, met de ervaring en het innovatieve karakter van de Nederlandse scholen tongvisserij, de mogelijkheid tot legalisering van de pulsvisserij en het opstellen van nieuwe
visquota voor nieuwe vissoorten, lijken er ook kansen te liggen om nieuw leven te blazen in de
Nederlandse schol- en tongvisserij.
Advies aan de Nederlandse Vissersbond en de bijhorende Nederlandse schol- tongvisserij


Investeer in gelijksoortig onderzoek naar vissoorten die mogelijk naar de Noordzee en het
Engels Kanaal kunnen migreren. Op basis hiervan kunnen scholquota geruild voor nieuwe
bevisbare soorten



Investeer in onderzoek naar het eventuele verlagen van de minimale vislengte voor vangst
en verkoop
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Investeer in onderzoek naar de invloed van stroming en ruimtelijke planning op schol- en
tongpopulaties



Investeer in innovatie voor duurzame visserij m.b.t. het verlagen van brandstof gebruik



Investeer in onderzoek naar beleid op gebied van quota en draagvlak voor pulsvissen

Toekomstige mogelijke ACT projecten




Vissoorten die mogelijk naar door Nederlandse vissers bevist worden trekken.
Ruimtelijke planning en het effect daarvan op vispopulaties/larve migratie.
Effect van de veranderringen in primaire productie en stroming op schol en tong
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Appendix 1
Zoektermen om huidige waardes en voorspellingen van omgevingsfactoren te identificeren. Gebruikt op 23 september 2021.

Scopus search key

n documenten

n documenten
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(TITLE-ABS-KEY ( "north sea" OR "english channel" ) AND TITLE-ABSKEY ( "Climate change" ) AND TITLE-ABS-KEY ( thermal OR temperature )
)
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15

2016

( TITLE-ABS-KEY ( "north sea" OR "english channel" ) AND TITLE-ABSKEY ( "climate change" ) AND TITLE-ABS-KEY ( salin* ) )

40

6

2016

( TITLE-ABS-KEY ( "north sea" OR "english channel" ) AND TITLE-ABSKEY ( "climate change" ) AND TITLE-ABS-KEY ( acid* OR ph ) )
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9

2000

( TITLE-ABS-KEY ( "north sea" OR "english channel" ) AND TITLE-ABSKEY ( "climate change" ) AND TITLE-ABS-KEY ( oxygen ) )

38

8

2005

( TITLE-ABS-KEY ( "north sea" OR "english channel" ) AND TITLE-ABSKEY ( "ocean" ) AND TITLE-ABS-KEY ( oxygen ) )

5

2

-

Cut off year
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Appendix 2
Zoektermen om de waardes van omgevingsfactoren van schol en tong te identificeren. Gebruikt op 23 september 2021.
Scopus search key

n documenten

n documenten
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(TITLE-ABS-KEY ( "solea solea" OR "common sole" OR "dover sole" ) AND
TITLE-ABS-KEY ( "north sea" OR "english channel" ) AND TITLE-ABS-KEY
(temperature) )
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(TITLE-ABS-KEY ( "solea solea" OR "common sole" OR "dover sole" ) AND
TITLE-ABS-KEY ( "north sea" OR "english channel" ) AND TITLE-ABS-KEY (
salinity ) )
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(TITLE-ABS-KEY ( "solea solea" OR "common sole" OR "dover sole" ) AND
TITLE-ABS-KEY ( "north sea" OR "english channel" ) AND TITLE-ABS-KEY ( ph
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"dissolved oxygen" OR oxygen ) )
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(TITLE-ABS-KEY ( plaice OR "pleuronectes platessa" ) AND TITLE-ABS-KEY (
"north sea" OR "english channel" ) AND TITLE-ABS-KEY (temperature) )
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"north sea" OR "english channel" ) AND TITLE-ABS-KEY (salinity) )
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(TITLE-ABS-KEY ( plaice OR "pleuronectes platessa" ) AND TITLE-ABS-KEY (
"north sea" OR "english channel" ) AND TITLE-ABS-KEY ( ph OR acid* ) )
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