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Hoofdstuk 1: 

Geschiedenis van de 
Nederlandse Visserij 

IN DE WERELD VAN DE ZEE 



Vroeger al was de visserij erg belangrijk voor Nederland. 
Al zeker sinds de Middeleeuwen is de visserij belangrijk 
voor de economie van ons land. Er zijn heel veel plaatsen 
waar de visserij de belangrijkste bron van inkomsten was 

en soms nog is. Misschien heb je wel eens van Urk 
gehoord. Vroeger werkte daar bijna iedereen in de visserij 

of de visverwerking en nu is het nog steeds één van de 
belangrijkste plaatsen voor visserij en de verwerking van 
vis. Naast Urk zijn plaatsen als Scheveningen, Katwijk, 

Spakenburg en nog een aantal andere plaatsen belangrijk 
geweest in de Nederlandse visserijgeschiedenis.

De manier van vissen was vroeger heel 
eenvoudig. Er werd bijvoorbeeld gevist met 
roeiboten. Het net dat de vissers gebruikten 
heette de ‘zegen’. Als het net vol zat, trokken 
mannen de vis op het strand of op de dijk 
binnen. Soms maakten vissers ook gebruik 
van paarden. Andere vissers liepen zelf in 
het water met een net achter zich om 
garnalen en kleine platvisjes te vangen. Zo’n 
net heet een ‘schrobnet’. In sommige 
plaatsen aan het strand zie je dit nog steeds 
wel. Ga bijvoorbeeld eens naar Katwijk of 
Noordwijk, daar vissen ze nog steeds zo. 

Hoe er vroeger gevist werd

De eenvoudige vismethoden ontwikkelden zich steeds verder. Vissers ontdekten 
dat je met een zeilschip met een platte bodem makkelijk het strand op kon. Met 
een zeilschip kan je natuurlijk verder varen dan met een roeiboot. Die 
zeilschepen heten ‘bomschuiten’. Daarmee werd vooral op haring gevist.



Later ontdekten vissers dat het ‘schrobnet’ aan een boom of stok vastgemaakt kon 
worden en met een schip worden voortgesleept. Door dit te doen, konden de vissers 
meer vis vangen en ook verder de zee op gaan. Later ontwikkelde deze manier van 
vissen zich tot de “boomkorvisserij”. Dat is een manier van vissen waarbij een schip 
aan beide kanten een boom heeft met een net eraan. Je hebt ze misschien wel eens 
gezien. Het lijkt dan net of het schip twee armen aan de zijkant heeft waar het net 
aan hangt. 

De uitvinding van de Boomkorvisserij

De belangrijkste vis die vroeger gevangen werd, was 
de haring. Dat gebeurde met de vleet. Een vleet is 

een serie netten dat als een gordijn in zee 
uitwaaiert. De haring zwom erin en bleef dan in het 

net. De vissers trokken het net met de hand aan 
boord. Je kunt je wel voorstellen dat dit heel zwaar 

werk was. 
 
 

Belangrijke vissoorten van toen 

 
Tegenwoordig wordt haring niet meer in Nederland gevangen, 

maar in Scandinavië (voornamelijk Noorwegen en Denemarken). 
Door onder andere de opwarming van de aarde is het zeewater 

voor onze kust te warm en zwemt de haring in veel noordelijkere 
wateren: vooral rond Noorwegen en Denemarken. Elk jaar wordt de 
haring daar gevangen en in zes weken in Scandinavië gevangen en 

verwerkt door  Nederlandse  verwerkingsbedrijven. Op de 
Hollandse manier wordt in die periode genoeg haring 

schoongemaakt en bewaard voor het hele seizoen van juni t/m 
september. 



Vroeger was naast de Noordzee ook de Zuiderzee 
belangrijk voor de visserij en dan met name voor 
plaatsen als Urk en Spakenburg. 

De Zuiderzee bestaat nu niet meer. De zee is nu 
afgesloten met een dijk (de afsluitdijk) en heet het  ' 
het IJsselmeer'. In de Zuiderzee kwam heel veel 
verschillende vis voor. Die variatie aan vis is na het 
afsluiten van de Zuiderzee helaas verdwenen. Maar 
de visserij heeft zich aangepast. Je hebt misschien 
wel eens een broodje paling gegeten? Paling wordt 
gevangen in het IJsselmeer, maar er zijn ook andere 
vissoorten. Ken je bijvoorbeeld snoekbaars, baars, 
brasem en spiering? Die worden allemaal in het 
IJsselmeer gevangen.

De Zuiderzee 

 
T

Er is veel veranderd in de visserij sinds de Middeleeuwen, en 
gelukkig maar, Verschillende innovaties (vernieuwingen) hebben er 
voor gezorgd dat het beroep van visser iets minder zwaar is en er 
 bijvoorbeeld gerichter gevist kan worden. Zo zorgt de visserij er 

voor dat er ook in de toekomst voldoende vis in de zee is. 
Meer weten over dduurzame visserij en de visserij van nu? 

Lees er alles over op Viskids.nl 

Altijd in beweging 

http://www.viskids.nl/

