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Verspreiding tongschar  (Aquampas.org)

De Vruchten van 
De Zee

Via deze rubriek helpen we je in  
je zoektocht naar objectieve  
informatie over duurzame visserij en 
visconsumptie, en over andere eetbare 
kust- en zeeproducten. 

Tong, schar, scharretong en tongschar … 
Het zijn allen platvissen, maar de gelijkende 
Nederlandse namen zorgen bij heel wat 
consumenten voor verwarring*. Echte 
kenners waarderen tongschar vanwege een 
smaak die sterk aan tong doet denken. De 
filets zijn even wit, hoewel ze wat dikker 
uitvallen en het vlees wat zachter is. Maar 
vooral de prijs van tongschar is zachter 
dan die van tong. Maar hoe duurzaam is 
tongschar eigenlijk? 

Is het een tong? Is het een schar? 

Tongschar (Microstomus kitt ) is een 
platvis uit de familie van de schollen, 
verwant aan schol, schar, bot en heilbot. 
De tong behoort dan weer tot de familie 
van de tongen. Je herkent deze laatste twee 
families gemakkelijk omdat hun ogen op hun 
gekleurde “rechterkant” zitten.  
Bij platvissen zoals tarbot, griet en 
scharretong (van de tarbottenfamilie) vind je 
de ogen op de linkerkant (zie foto’s).

Tongschar heeft helaas geen sterk 
uitgesproken kenmerken. Dat maakt het 
moeilijk om hem tussen andere soorten van 
de scholfamilie te spotten. Let vooral op de 
combinatie van een gladde, warmbruine en 
fijn gemarmerde ‘rechterzijde’, een kleine 
kop en mond, en een rechte zijlijn.  
Bij levende en heel vers gevangen 
exemplaren is de ovale geel-oranje vlek 
net achter de borstvin kenmerkend, maar 
die verdwijnt nogal snel. Ook schol heeft 
een gladde huid en een rechte zijlijn, maar 
vertoont (meestal) oranje vlekken. Schar 
heeft dan weer een ruwe huid en een sterk 
gebogen zijlijn boven de borstvin.

Belang van de tongschar voor  
de Belgische visserij

Tongschar komt voor van de Barentszee 
tot het noorden van de Golf van Biskaje. 
Talrijkst is ze in de Noordzee en op 

visgronden rond de Britse Eilanden. Ze leeft 
op harde ondergronden, waar ze zich voedt 
met wormen en ander bodemgrut.

Hoewel tongschar voor Belgische vissers 
een bijvangstsoort is in de visserij op tong 
en schol, bedraagt de jaarlijkse aanvoer om 
en bij de 1000 ton. Zo bekleedt tongschar 
de zesde plaats van de meest aangevoerde 
vissoorten in de Vlaamse visveilingen. 
Slechts 2 procent van de Belgische gezinnen 
koopt de soort geregeld, goed voor amper 
een tiende van de aanvoer. De kleine vraag 
bij de consument en horeca leidt ertoe dat 
vissers een relatief lage prijs voor de lekkere 
tongschar krijgen in de vismijn (gemiddeld 
5,70 EUR per kilo, versus voor tong tot 13 
EUR). 

Wordt tongschar duurzaam 
bevist? 

Twee derde van de tongschar die onze 
vissers aanvoeren komt uit de Noordzee 
en het Oostelijk Engels kanaal. Op basis 
van jaarlijkse opvolging beoordeelt de 
wetenschap dit tongscharbestand als 
gezond. Het andere derde van de Belgische 
aanvoer komt uit de Keltische Zee.  
Hier wordt geen officiële wetenschappelijke 
bestandsevaluatie georganiseerd.  
Wel tonen voorlopige analyses dat ook rond 
de toestand van deze stock geen redenen tot 
ongerustheid bestaan. 

Tongschar is voor de Belgische vissers 
geen doelsoort op zich, maar bijvangst 
bij het vissen op tong en schol met 
bodemsleepnetten (voornamelijk boomkor). 
Deze weinig selectieve techniek staat bekend 
om zijn hoge ongewenste ecosysteemimpact 
en bijvangsten. Andere, selectievere of 
minder bodem beroerende vistechnieken 
worden door Belgische vissers niet gebruikt 
bij het vissen op tongschar en/of op de 
doelsoorten tong en schol. Anderzijds is voor 
tongschar kiezen, wel kiezen voor ‘lokaal’ 
en ‘Belgisch’ (want de soort wordt niet van 
elders geïmporteerd op de Belgische markt). 

Tongschar plant zich voort vanaf een 
lengte van 20-30 cm. Verkoop mag pas vanaf 
25 cm. Dus ook dat zit goed. 

De Belgen vissen de meeste tongschar 
van eind augustus tot in het najaar, buiten de 
paaiperiode van de soort. Vanuit biologisch 
én culinair standpunt is dit de ideale periode 
om voor een tongschar te kiezen. Nog even 
wachten tot volgende zomer, dus!

  Tongschar (boven links) is niet zo heel gemakkelijk te onderscheiden van andere populaire 
leden van de scholfamilie, zoals schol (boven midden), schar (boven rechts), witje (midden links) 
en bot (midden midden). Net als tong (midden rechts) hebben ze hun ogen op de rechterkant 
staan, in tegenstelling tot de leden van de tarbotfamilie: scharretong (onder links), griet (onder 
midden) en tarbot (onder rechts) (VLAM)

Lees meer

http://pers.vlam.be/nl/pers/detail/5174/vis-van-het-jaar-
2016-tongschar

* We houden het hier op de officiële handelsbenamingen en laten 
de dialectbenamingen voor tongschar het liefst achterwege om 
de verwarring niet nog groter te maken (melktong, hoteltong, 
steenschar, steenschol, nesttong, tongschol of op zijn West-Vlaams 
ook ‘steenschulle’, ‘scheve muile’, ‘scheve toote’ …).
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