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Het belang van het Waddengebied voor de Nederlandse Visserij 
In Nederland kunnen er 14 havens geselecteerd worden die aan de Waddenzee liggen (Waddenhavens). Het gaat hier om 

de havens: Finsterwolde (FL), Harlingen (HL), den Helder (HD), Lauwersoog (LO), Oostdongeradeel (OL), Termunten 

(TM), Terschelling (TS), Texel (TX), Usquert (UQ), Vlieland (VLL), Westdongeradeel (WL), Wonseradeel (WON), 

Wieringen (WR) en Zoutkamp (ZK). De schepen die geregistreerd staan in deze havens kunnen de Waddenvloot 

genoemd worden. Voor de bepaling van de aangelande vis uit het gebied van de Waddenzee is gebruik gemaakt 

logboekge-gevens. Uit deze gegevens zijn de aanlandingen geselecteerd die geregistreerd waren in de zgn. ICES 

kwadranten 35/F5, 35/F6, 35/F7, 36/F5, 36/F6 en 36/F7. 

In figuur 1 wordt een totaaloverzicht gegeven van de aanvoer van vis en garnalen in Nederland. Daarin wordt 

onderscheid gemaakt tussen de vis die gevangen wordt met schepen uit de havens in de Wadden-zee (Waddenvloot), de 

vis die wordt gevangen in het gebied van de Waddenzee (Waddenvis) en de vis die wordt aangevoerd in de havens van 

de Waddenzee (Waddenhavens). De vis en garnalen die aangevoerd worden in de Waddenhavens, worden aangegeven in 

blauw. De Waddenzee levert slechts 12% van de to-taal hoeveelheid vis die door de Nederlandse vloot wordt gevangen 

en draagt 14% bij aan de totale omzet van de Nederlandse vloot. Daarnaast is de Waddenzee ook van belang voor de 

mosselsector en de schelpdiervisserij. De Waddenvloot is meer van belang voor de Nederlandse visserij. Zij staat voor 

33% van de vangsten en 37% van de besomming van de Nederlandse vloot. Daarnaast wordt 35% van de totale 

Nederlandse aanvoer in Waddenhavens aangevoerd.  

 

Figuur 1: Totaaloverzicht aanvoer (links) en omzet (rechts) van de Nederlandse kottervisserij in en het aandeel van de Waddenvloot, Waddenvis en 

Waddenhavens daarin voor 2013. 

De Waddenvloot landde in 2013 rond de 28 mln. kg vis aan met een totale waarde van ruim 91 mln. euro. Bijna 32% van 

dit bedrag werd gerealiseerd met vis en garnalen uit de Waddenzee (28,8 mln. euro). Uit het Waddengebied werd in 

2013 ruim 10.500 ton vis en garnalen gehaald (35,2 mln. euro omzet). Garnalen waren goed voor ruim 90% van de 

totale aanvoer (9.500 ton). Andere belangrijke soorten waren schol (303 ton), spiering (112 ton) en rode poon (107 

ton). 

De werkgelegenheid die de kotters uit de Waddenvloot met zich meebrengen, komt uit op zo’n 560 arbeidsplaatsen. Dit 

is exclusief alle werkgelegenheid aan de wal.  

De visafslagen rondom de Waddenzee zette in 2013  89,9 mln. euro om. Met een omzet van 35,2 mln. euro uit de 

Waddenzee en een totale omzet van 89,9 mln. euro van de Waddenzee visafslagen, is het totaal Waddenzeebelang voor 

deze visafslagen ongeveer 40%. 

Naast de kottervisserij zijn ook de mosselsector en kokkelsector actief in het Waddengebied. In 2013 is 9.221 ton (13,7 

mln. euro) Waddenmosselen aangevoerd in Zeeland en hebben een 30-tal handkokkelaars ruim 1.200 ton mosselvlees (1 

kokkel bestaat uit ongeveer 15% vlees) aangevoerd. 
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