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Project VersvandeVisser.nl 

 Project, gesubsidieerd door het ministerie van Economie, Landbouw en 

Innovatie, met als doel het realiseren van een online webwinkel waar 

consumenten echt verse vis direct bij de visser kunnen kopen  

 Project aanvragers: vijf vissers, visafslag Scheveningen, vereniging Kust & Zee 

en VersvandeKweker.nl 

 Organisaties die betrokken zijn bij de realisatie: LEI, Sparc advies, Schipper 

accountants, stichting Noordzee and Kenlog b.v. 

 



 
Hoe is het begonnen?

 Behoefte Nederlandse visser: 

 Marktinformatie en contact met de consument 

 Een eerlijke marge voor hun producten (korte keten) 

 Verbeteren imago visserij 

 Consumenten echt verse, smaakvolle en gezonde vis aanbieden 

 Dit willen ze realiseren met:  

 

www.versvandevisser.nl 

 

http://www.versvandevisser.nl/


        
Pilot VersvandeVisser.nl

 De webwinkel. www.versvandevisser.nl, waar consumenten echt verse vis 

direct bij de visser kunnen kopen  

 Pilot draaien met de webwinkel van VersvandeVisser.nl in regio Den Haag 

vanaf juni 2014  

 Succesvol  opzetten van de cooperatie 

 

http://www.versvandevisser.nl/


 
Pilot VersvandeVisser.nl

Tijdens de pilot, wil VersvandeVisser het volgende bereiken: 

 Markt informatie verkrijgen m.b.t. de behoefte van consumenten 

 Welke soort vis zouden ze graag willen bestellen? 

 Willen ze hun bestelling ophalen of thuis laten bezorgen? 

  Testen van de webwinkel: 

 Consumenten tevredenheid 

  Werking logistiek   

 



 
Het plan in het kort

 De webwinkel VersvandeVisser.nl verkoopt direct van de visser verse vis 

gevangen in de Noordzee 

 Op de webwinkel worden consumenten geïnformeerd over: 

 De visser en het product (wat doet de visser aan duurzaamheid, waarom 

doet de visser mee aan VersvandeVisser.nl en waar/hoe is de vis gevangen) 

 Beste bewaarwijze, het verwerken en bereiden van vis (o.a. recepten) 

 De vis wordt verwerkt en verpakt zoals is aangegeven door de consument 

 De VersvandeVisser.nl bestellingen worden thuisbezorgd (tegen een bepaald 

bedrag) of kunnen worden opgehaald op een afhaallocatie. 

 In eerste instantie zal VersvandeVisser.nl op vrijdag uitleveren (na/in pilot 

mogelijke meerdere afleverdagen) 

 O.a. avondwinkels in de regio den Haag zijn potentiële afhaallocaties 

 







 Samenwerking met Stichting de Noordzee en vereniging Kust & Zee 

 Aansluiting Haagse voedselstrategie: gezonde, verse vis  tegen een eerlijke 

prijs aanbieden 

 Duurzame vangstmethoden 

 O.a. MSC gecertificeerde vis 

 Korte keten (direct van de boot), minder verspilling  

 Streekproduct 

 Bijvangst en seizoensvis aanbieden  

 

 

 
VersvandeVisser.nl en duurzaamheid?



 Sluit aan op de behoefte van de consument 

 Bewuste consument 

 Gezondheid: eten van gezond en vers voedsel 

 Consumenten willen de herkomst van versproducten weten  

 Verse, smaakvolle vis uit de lokale omgeving 

 Duurzaamheid 

 Producten zijn verser, gezonder en smaakvoller (korte keten) 

 

 
Waarom wordt de webwinkel een succes?



 

 

 

Hoe krijgt VervandeVisser.nl, volgens u,  

heel Den Haag aan de duurzame vis? 

 
Discussie



Juni 2014: heel Den Haag aan de 

duurzame vis via VersvandeVisser.nl 

 

Heeft u nog vragen? 

 

 

 


