
•m m . . - *  1

D e V r u c h t e n  v a n  
D e Z ee  .

We willeri ook in de toekomst vis-, 
schaal- en schelpdieren kunnen blijven 
eten. Vis is immers lekker en gezond! 
En ais consument weten we graag wat 
we eten. Is de vis wel van goede 
kwaliteit? Hoe groot zijn de visbestan
den? Wordt erop een duurzame wijze 
gevist, gekweekt en verwerkt? Via deze 
rubriek helpen we je in je  zoektocht, 
door nieuwe initiatieven, technieken en 
wetenschappelijke kennis over al het 
lekkers uit de zee de revue te laten 
passeren.

WAAR KOMT 
ONZEVERSEVIS 
VANDAAN ?

Heb je je ook al eens afgevraagd waar 
dat stukje kabeljauw of die gepelde garnalen 
uit het grootwarenhuis vandaan komen? 
W ette lljk gezien zou het etiket moeten 
vermelden of het dier voortkom t uit kweek 
of wlldvangst, en waar het vandaan komt. 
Meestal maakt de verm elding ’’gevangen In 
de Noordoost-Atlantlsche Oceaan”  je echter 
niet veel wijzer. Is de bewuste vis gevangen 
door een Belgische visser en aangeland via 
één van de drie Vlaamse vismijnen? En zo ja, 
uit welke zee of deel van de oceaan Is ze 
afkomstig? We gingen op zoektocht naar 
meer Informatie...

I M in d e r  v is s e r s , m in d e r  v is

Op heden vissen nog 98 schepen onder 
Belgische vlag. In 2007 landden ze samen 
19.000 ton vis aan In vnl. de Zeebrugse 
en Oostendse vism ijn. Daarnaast landden 
vaartuigen varend onder Belgische vlag -

maar soms In handen van een buitenlandse 
(veelal Nederlandse) bedrijfs leider - In 2007 
ook nog eens een kleine 3.000 ton vis aan 
In Nederlandse en Deense vismijnen. Dat 
brengt de totale aanlanding op 22.000 ton 
verse vis. Dat was ooit anders. In het naoor
logse recordjaar 1955 bijvoorbeeld lag de 
aanlanding 3,5 keer zo hoog (70.000 ton).

De Belgen zijn gespecialiseerd In de 
vangst op platvis, met schol en pladijs ais 
voornaamste soorten. Kabeljauwachtlgen en 
roggen zijn een belangrijke bijvangst.
Onze vissers vissen vooral In de centrale en 
zuidelijke Noordzee. Ze zijn zowel actief In de 
eigen zeegebieden ais In de EU wateren, d.l. 
bulten de 12-rmjlszone. Het zijn vooral de 
kleinere vaartuigen (een 50-tal kustvlssers 
en eurokotters) die In de Belgische kustwate
ren blijven. Grosso modo brengen zij slechts 
1.600 ton binnen.

Ga r n a a l  u it  z u id e l ij k e  
N o o r d z e e , z e e k a t  u it  h e t  En g e l s  
Ka n a a l

De 10 belangrijkste vissoorten voor 
Belgische vissersschepen kennen deels een 
andere verspreid ingen oorsprong.
Schol wordt vooral gevangen In de centrale 
Noordzee en het Kanaal, te rw ijl men voor 
tong meer naar de zuidelijke Noordzee, het 
Kanaal en de Engelse westkust trekt.
In de zomer worden ook tongen meegebracht 
uit de Golf van Blscaje. Tongschar - verkozen 
to t ‘vis van het jaar 2008’ - en kabeljauw 
vangt men dan weer vooral In de centrale 
Noordzee. Voor roggen en zeeduivel moet 
men In de Keltische en Ierse zee zijn. 
Belgische vissers brengen veel zeekat mee 
uit het Kanaal. Deze soort staat op de vierde 
plaats In de Belgische aanvoercljfers, maar 
wordt hier bijna niet lokaal gegeten. Rode 
poon en Slnt-Jacobsschelpen vist men vooral

In het Kanaal. Grijze garnalen zijn dan 
weer een typisch product uit de zuidelijke 
Noordzee.

Va n g e n  Be l g is c h e  v is s e r s
GENOEG OM ONZE VISCONSUM PTIE  
TE DEKKEN?

De ca. 20.000 ton door Belgen via onze 
vismijnen aangevoerde vis volstaat hoe
genaamd niet om aan de vraag naar vis op 
de Belgische markt te voldoen. Omdat deze 
vraag vanwege particulieren, horeca, 
vlsverwerkende Industrie, etc...veel hoger 
ligt, dient jaarlijks 288.000 ton vis, schaal- 
en schelpdieren te worden Ingevoerd uit het 
buitenland. Vooral rondvlsfllets, mosselen, 
vlsconserven en garnalen worden geïmpor
teerd, met name uit Nederland, en In 
mindere mate uit Frankrijk en Denemarken. 
België heeft daarenboven een grote 
(en groeiende!) vlsverwerkende nijverheid 
en vishandel. Een grote hoeveelheid 
(153.000 ton) van de geïmporteerde vis
producten wordt na verwerking weer 
uitgevoerd. Denk maar aan diepvriesmaal
tijden, kroketjes, scampi In lookboter,...etc. 
Al bij al eten de Belgen dus zes keer meer 
vis, schaal- en schelpdieren dan de lokale 
vissers kunnen aanvoeren.
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M  De Belgische vissers gaan op  vele plaatsen vissen, m aar de meeste d oo r hen aangelande vis komt u it het Engels K anaal (Aj. Schol is voor
nam elijk  afkomstig u it het Engels K anaal en de centrale N oordzee  (B). Roggen haa lt men voora l in de Keltische en ierse Zee (C), te rw ijl g rijze  
garna len in de kustwateren van de zu ide lijke  N oordzee  opgevist worden (Dj
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