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Visserij in cijfers 

 Jaarlijkse publicatie: 

www.agrimatie.nl/visserij of www.visserijincijfers.nl  

 

 Trends economische prestaties Nederlandse vissersvloot 

● Kottervisserij 

● Grote zeevisserij 

● Overige kleine zeevisserij 

● Mosselkweek 

● Oestervisserij 

 Gegevens over handel in vis 
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Visserij - Vlootsamenstelling 
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• Stabilisatie kottervisserij met lichte groei vanaf 2015 (280 kotters in 2015) 
• Grote zeevisserij naar 8 trawlers in 2015 (10 trawlers in 2014)  



Visserij - opvarenden 
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• Lichte afname aantal opvarenden in de visserijvloot 



Visserij - aanvoer 
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• Aanvoer kottervisserij 81 mln. kg (schol, tong en garnalen) 
• Aanvoer grote zeevisserij van 296 mln. kg (2014) naar 243 mln. kg (2015) 



Grote zeevisserij - Aanvoer 
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• Belangrijkste soorten Haring (76 mln. kg), Blauwe wijting (56 mln. kg)  
    en Horsmakreel (47 mln. kg) en Makreel (43 mln. kg) in 2015  



Grote zeevisserij - Resultaat 
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• Opbrengst van 124 naar 102 mln Euro in 2015 
• Kosten van 142 naar 111 mln Euro in 2015 
• Resultaat negatief vanwege vertikaal geintegreerde bedrijven 



Kottervisserij - Inzet 
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• Transitie Boomkor – Puls voltooid (19,2 mln. pk-dagen) 
• Flyshootvisserij neemt fors toe (2,8 naar 4,1 mln. pk dagen) 
• Garnalenvisserij neemt licht af (5,3 naar 4,8 mln. pk dagen) 



Kottervisserij - visprijzen 
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Schol +19% 
Tong +11% 
Tarbot /Griet –13%  

Langoestine +5% 
Garnalen +4% 



Kottervisserij – Aanvoer (1) 

12 

Schol +10% 
Tong +1% 
Tarbot /Griet +19%  

Levend gewicht 

Langoestine -6% 
Garnalen -19% 



Kottervisserij – Aanvoer (2) 
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• Scholaanvoer per zeedag het hoogst 
• Tong door met name pulsvisserij (23% vd aanvoer per zeedag) 
• Kabeljauw in belangstelling; klein aandeel in totale aanvoer 



Kottervisserij - Brandstof 

14 

Gasolie 2014 – 0,57 euro 
Gasolie 2015 – 0,41 euro 

Verbruik: 89 mln. liter 
Kosten: 36 mln. euro  



Kottervisserij – CO2 uitstoot 

15 

• Forse afname CO2 uitstoot op kotter niveau en per kg vis 
• Afname per kg vis van 9,49 kg naar 3,24 kg (-66%) 



Kottervisserij - Nettoresultaat 
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• Forse toename resultaat van 28 mln. naar 48 mln. Euro 
• Afgenomen kosten en toegenomen opbrengsten... 
• Behalve huur tongquotum 



Kottervisserij – Huur tongquotum 
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• Lager tongquotum 
• Toegenomen vangbaarheid 
• 3,30-3,40 euro in 2015 



Overige kleine zeevisserij - vaartuigen 
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• Afname staandwantvisserij van 55 (2013) naar 23 vaartuigen (2015) 
• Totaal aantal vaartuigen 240 in 2015. Inactief 191 vaartuigen 



Staandwantvisserij - Aanvoer 
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• Tong belangrijke target species 
• Afname tong, maar ook rondvis 



Staandwantvisserij - Resultaat 
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• Resultaat licht positief 
• Opbrengsten en kosten afgenomen 



Oestervisserij - Aanvoer 
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• Aanvoer Creuses neemt fors af (Oesterboorder – Herpes) 
• Aanvoer Zeeuwse oesters neemt toe (kleinere maatvoering) 



Oestervisserij – forfaitaire waarde 
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• Forfaitaire waarde Creuses (0,10 euro) en Zeeuwse oester (0,32 euro) 
• Marktwaarde ligt hoger (afhankelijk van aanbiedingsvorm product) 



Mosselsector – Aanvoer en Besomming 
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• Aanvoer neemt af, 57 mln. kg (2014) naar 54 mln. kg (2015)  
 



Visserij in Cijfers 

Bedankt voor de 
aandacht! 

 

www.visserijincijfers.nl 
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