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1. Marktaandeel
De totale vangsten aan zoetwaterschubvis vanuit het IJssel- en Markermeer bedroegen over de
periode van 2014 tot en met 2016 gemiddeld 415 ton. Deze hoeveelheid kan worden onderverdeeld
in de volgende soorten: 250 ton brasem, 145 ton snoekbaars, 80 ton voorn, 50 ton baars en 15 ton
overige vissoorten (figuur 1).
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Gemiddelde schubvisvangsten IJssel- en Markermeer, 2014-2016

Bron: IJsselmeerafslag Urk.

De totale vangsten aan zoetwatervis in de EU waren in dezelfde periode 2014 tot en met 2016 (nog
geen gegevens over 2017 beschikbaar) gemiddeld 9.375 ton (EUMOFA). Deze hoeveelheid kan
worden onderverdeeld in 1.039 ton snoekbaars, 345 ton snoek, 51 ton karper en 7.940 ton overige
zoetwatervis. Deze laatste categorie wordt in de statistieken niet verder onverdeeld maar bestaat
waarschijnlijk vooral uit brasem en forel.
Naast gevangen vis wordt er ook zoetwatervis gekweekt. Voor Nederland is snoekbaars het meest
belangrijk. Er zijn in Nederland enkele bedrijven die snoekbaars kweken. Andere soorten die in
Europa wel belangrijk zijn zoals karper, meerval en overige zoetwatervis worden in Nederland niet of
nauwelijks gevangen of gekweekt.
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Tabel 1

Hoeveelheid gevangen en gekweekte snoekbaars (in tonnen) in de belangrijkste landen

en regio’s van Europa, 2014-2016
Duitsland

Estland Scandinavië

Polen

Litouwen
Gevangen snoekbaars

Nederland

Totaal EU
1.039

146

123

322

298

n.b.

145

65

0

0

19

196

150

640

211

123

322

317

196

295

1.679

Gekweekte snoekbaars
Totaal

Roemenië
en Bulgarije

Bronnen: IJsselmeervisafslag Urk en EUMOFA database, bewerking Wageningen Economic Research

Voor de totale snoekbaarshoeveelheid (gevangen en gekweekt) die op de markt komt bedraagt het
aandeel van Nederlandse snoekbaars in Europa circa 18%.

2. Bestemming
In tabel 2 staat de bestemming van schubvis uit het IJssel- en Markermeer weergegeven, gebaseerd
op gesprekken met de 5 belangrijkste afnemers van IJsselmeervis van de afslag Urk. Verreweg de
meeste schubvis wordt geëxporteerd, waarbij Duitsland het belangrijkste exportland is. Snoekbaars
kent de meest gevarieerde markt, met bestemmingen in Duitsland, Nederland, Frankrijk en
Zwitserland. Brasem en voorn gaan voor een groot deel naar Duitsland. De belangrijkste
consumentengroep bestaat uit de aldaar verblijvende Russen, Polen en andere Oost-Europeanen. Op
deze specifieke markt wordt een marktaandeel van 25% van de Nederlandse vis genoemd. Andere
bestemmingen zijn Polen en Oekraïne. Vooral als de plaatselijke wateren zijn bevroren is er vraag
naar brasem en voorn uit het IJsselmeer.

Tabel 2

Aandeel per land van bestemming van schubvis uit het IJssel- en Markermeer, %
Nederland

Snoekbaars

20

Duitsland Oostelijk Europa
50

5

Brasem

80-90

10-20

Voorn

80-90

10-20

Baars

80

Frankrijk

Zwitserland

Overig EU

10

10

5

20

Bron: IJsselmeervisafslag Urk en interviews met handelaren

3. Marktsegment en andere schubvisproducenten
De kwaliteit van schubvis uit het IJssel- en Markermeer wordt volgens de afnemers hoog gewaardeerd.
Veel van de duurdere vis (vooral snoekbaars) wordt in de hogere segmenten afgezet, met name in de
horeca.
Uit de interviews blijkt dat de meeste concurrentie afkomstig is uit Estland, Polen, Finland en
Denemarken. Dit wordt bevestigd door de productiecijfers die in tabel 1 zijn weergegeven.

4. Conclusie
De totale vangst van schubvis afkomstig uit het IJssel- en Markermeer is relatief gering ten opzichte van
die van Europa. Voor snoekbaars echter blijkt uit de statistieken dat de Nederlandse snoekbaarsproductie bijna 18% van de Europese snoekbaarsproductie bedraagt. De vangst van Nederlandse
snoekbaars is bijna 9% van de totale productie in Europa. Mocht de Nederlandse snoekbaarsvangst
verminderen of wegvallen, dan zal dit effecten hebben op het prijsniveau in de Nederlandse
afzetgebieden, temeer daar snoekbaars een specifieke kwaliteitsvis is waarvoor geen of nauwelijks
substitutie kan plaatsvinden.
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