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Snoekbaars: lekkernij onder bescherming
De snoekbaars is
een populaire
sportvis én een
lekkernij. Genie-
ten dus, zolang
het kan. Er wor-
den strenge maat-
regelen genomen
om ‘Glasoog’ te
beschermen.

HENK MULDER

H
ij is een rover van de die-
pe, donkere wateren. Het
verklaart de grote ogen,
die de snoekbaars zijn

bijnaam ‘Vader Glasoog’ heeft be-
zorgd. Wat de namen betreft zijn we
er dan overigens nog niet. De vis
werd door ons Nederlanders ge-
makshalve snoekbaars genoemd
omdat hij wel wat op de snoek lijkt
en door zijn brede strepen op de
flanken ook wel op de baars.

Het beestje moest een naam heb-
ben toen het vanuit de regionen bij
de Zwarte Zee eind negentiende
eeuw naar onze contreien werd ge-
haald als consumptievis. In de we-
tenschap luistert onze vis naar de
naam Sander lucioperca en daar ha-
len we de logica van snoekbaars ook
weer uit. De snoek heet op zijn zon-
dags Esox lucius, de gewone baars
Perca fluviatalis. Maar eigenlijk zou-
den we hem ‘gewoon’ Zander moe-
ten noemen, zoals in bijna heel Eu-
ropa. In het Duits zander, in het
Deens sandart, in het Pools sandacz
en in het Frans sandre.

Als snoekbaars echter doorkruist
hij onze wateren en belandt niet zel-
den op ons bord in een restaurant.
Hij smaakt uitstekend, hetgeen bij
andere zoetwatervissen nog wel
eens wil tegenvallen, en er wordt
(ook) daarom door zowel beroeps-
als sportvissers fanatiek jacht op
hem gemaakt. Er is de laatste jaren
de klad gekomen in de aantallen.
Omdat hij nu eenmaal een jager van

de donkerder of troebeler wateren is
en in die habitats veelal de plaats
van de snoek – veel meer een vis van
helder zicht – inneemt, ziet hij zich
steeds meer met problemen gecon-
fronteerd. Het water wordt in rap
tempo en op grote schaal schoner en
helderder. Om de snoekbaars meer
bescherming te bieden – tegen het
helder worden van het water is geen
kruid gewassen – is er sinds iets
meer dan een jaar niet alleen een mi-
nimummaat (42 centimeter) van
kracht, maar ook een maximum-

maat (70 centimeter), het zoge-
noemde ‘snoekbaarsslot’. Dit is me-
de om de grotere en vaak kuitdra-
gende vrouwtjes levend aan het wa-
ter terug te geven.

Met ingang van 2017 voerde
Sportvisserij Friesland de maxi-
mummaat in. De Hengelsportfede-
ratie Groningen Drenthe reageerde
daar tijdens de algemene ledenver-
gadering van mei dat jaar meteen
op. Met algemene stemmen (160
aangesloten verenigingen) werd het
lengteslot ook door deze federatie

ingevoerd, ingaande januari 2018.
Directeur Henk Mensinga: ,,Het

was eigenlijk wel een logische beslis-
sing. Samen met Friesland hebben
wij het visrecht op het Lauwersmeer

en dan is het niet handig om daar
verschillende regelingen te hebben.
Dan is het gewoon voor de mensen
in het Noorden duidelijk en het is
bovendien in het voordeel van de
snoekbaars.’’

Ook werd het meeneemverbod
uitgebreid met de maand maart, al
mag er dan nog wel op gevist wor-
den. April en mei is echt gesloten
tijd. De snoekbaars paait in april en
mei, maar verzamelt zich al op de
paaiplaatsen in maart, waardoor er
grotere aantallen op die plaatsen

kunnen worden gevangen.
Het is verboden, maar aan de hen-

gel gevangen snoekbaars wordt wel
verkocht aan vishandelaren en res-
taurants. Lieden die dit doen wor-
den ‘kloppers’ genoemd. Zij worden
door dit voorstel ontmoedigd
zwaardere vissen (illegale prijs per
kilo!) mee te nemen.

Henk Mensinga: ,,Als iemand
kwaad wil, zal hij dat doen. Maar er
zit een risico aan. Onze boa’s (bui-
tengewo0n opsporingsambtena-
ren) controleren veel en er wordt ge-

regeld iemand gesnapt. Wij krijgen
telefoontjes van sportvissers maar
ook niet-vissers dat mensen op be-
paalde plaatsen teveel vis meene-
men. De boa’s hebben hun lijntjes
met de politie en de hotspots zijn bij
ons bekend. Het blijft zo dat je ze de
ene keer pakt en ze de andere keer
door de mazen van het net slippen,
maar ze weten wat er aan de hand is.
Er wordt gecontroleerd en er staat
een fikse straf op overtreding: een
paar honderd euro boete. En dat is
een snoekbaars niet waard!’’

Door schoner en
helderder water is
de klad gekomen
in de aantallen

Snoekbaars is een ‘interessant visje’
als de kok hem onder handen neemt
Als consumptievis is de snoekbaars

waardevol. Door liefhebbers wordt hij

hogelijk gewaardeerd, zozeer zelfs

dat hij met de paling de reputatie van

lekkerste zoetwatervis geniet. Restau-

rant ’t Backhuys in Winschoten heeft

hem geregeld op het menu staan.

Chef-kok Dirk Kuiper noemt de

snoekbaars ‘een interessant visje’.

,,Je kunt er alle kanten mee op: bak-

ken, braden, stoven, grillen, alle

baktechnieken. Hij is geliefd omdat

het een zoetwatervis is, misschien

wel de lekkerste. Op dit moment staat

hij hier niet op het menu, het is meer

een zomergerecht. Sowieso wordt in

de winter wat minder vis gegeten. De

snoekbaarzen die ik via mijn leveran-

cier krijg zijn zo tussen de 70 en 90

centimeter. Van grotere exemplaren

krijg je te dikke filets, die doen er te

lang over om te garen. Over de pro-

blematiek van het afnemen van de

aantallen rond de snoekbaars weet ik

niet zo veel, daar verdiep ik me niet

zo in, maar ik denk dat dit wel een

goede maatregel is. Je kunt ze ook

wel uit Russische kwekerijen krijgen,

maar wij serveren wildvang. Ja, een

goede maatregel, waardoor ik denk

dat hij wel blijft. Hij zal hier niet

uitsterven.’’ Een sportvisser staat op het punt een zojuist gevangen grote snoekbaars terug te zetten. FOTO ARCHIEF DVHN
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