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Corona overleg visketen 

Afgelopen maandag, 6 april 2020, heeft op Urk weer het periodieke coronaoverleg 

plaatsgevonden tussen de aanvoer, afslagen en verwerking/handel. In deze overleggen, 

waar de Visfederatie bij betrokken is, worden de ontwikkelingen in de visketen in de 

huidige crisis besproken.  

 

Ook deze week is weer gekeken wat de huidige situatie is rondom de vraag en het aanbod van de 

Noordzee visproducten tijdens de COVID19-pandemie. Op basis hiervan kunnen de producenten 

organisaties (PO’s) ervoor kiezen om noodplannen te maken voor de aanvoer. Voor deze week (week 

15) hadden de PO’s eind vorige week besloten een 120 uursregeling voor de tongvisserij op te leggen 

om te voorkomen dat er meer tongen aangeland zouden worden dan dat er markt voor was. De PO’s 

hadden besloten de urenregeling met 20 uren te verruimen voor de tongvisserij, omdat de prijzen voor 

tong op de afslagen ook voor vrijdag 3 april hoog waren, wat duidelijk maakten dat er nog steeds 

voldoende vraag voor tong leek te zijn.  

Vanuit diverse leden werd bevestigd dat er voldoende vraag was voor tongen, met name door de 

aankomende feestdagen rondom pasen. De prijzen van afgelopen dagen lieten echter weer een (lichte) 

daling zien, mede ook door de hoge aanvoer van tongen uit het Bristol kanaal. 

In onderstaande tabel staan de aangelande kilo’s en daarbij behorende gemiddelde visprijzen 

weergegeven voor de belangrijkste visproducten voor week 14 op de verschillende afslagen in 

Nederland. De volumes en gemiddelde prijzen zijn vergeleken met de volumes en gemiddelde prijzen 

van week 10.  
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Figuur: Overzicht visaanvoer en -prijzen week 14 2020 vergeleken met week 10 2020. Bron: Visafslag 

Urk 

In de figuur hieronder wordt de prijsontwikkeling per dag voor griet, tarbot en tong weergegeven. Tot 

vorige week vrijdag was een stijgende lijn waarneembaar voor deze belangrijke horeca producten. 

Afgelopen maandag lagen de gemiddelde prijzen van deze producten op de afslagen weer een stuk 

lager dan vorige week vrijdag. Met name de vraag voor deze visproducten voor de paasdagen in Zuid-

Europa was belangrijk voor de prijsontwikkeling, 

 

De PO’s zijn verantwoordelijk voor de regulering van de aanvoer voor zover zij daar voor kiezen. In de 

huidige crisis is de situatie elke week anders. Vanuit de handel en verwerking proberen wij een 

marktbeeld te schetsen. De hoop is dat de afzet van Noordzeevis nog enigszins kan blijven doorlopen 

is deze moeilijke situatie. 

 


