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Zoals weinigen ontgaan zal zijn is het Noordwesten van Spanje getroffen door een milieuramp als gevolg van de 
inmiddels gezonken olietanker de Prestige. Galicië en de vloot die vanuit de diverse havens van deze regio uitvaart, 
zorgen voor het belangrijkste deel van de in Spanje verkochte vis.  
 
Door de ramp met de Prestige is het momenteel verboden om: 
• te vissen in 913 van de 1.100 km kust 
• schaal & schelpdieren te vangen in 789 van de 1.100 km kust 
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De verwachting is dat het herstel van de kusten een flink aantal jaren zal duren. De 
prijzen van met name schaal & schelpdieren zijn reeds gestegen op de Spaanse 
markt en er wordt steeds meer uit andere landen geïmporteerd (o.a. uit Noorwegen, 
Afrika, Chili). 
 
 

 
De mosselvangst, 95% van de 200.000 ton die jaarlijks wordt opgekweekt aan diverse schelpdieren, is voor een 
groot deel ingestort. De schade voor schaal & schelpdieren is groter dan voor gewone vis, daar die vaker verder uit 
de kust wordt gevangen waar voorlopig geen vangverbod heerst. 
 
Hoe cru het ook moge klinken, dit biedt interessante marktkansen voor Nederlandse exporteurs van met name 
schaal- en schelpdieren, maar ook van andere soorten vis.  
 
Om reeds op korte termijn op deze kansen in te springen organiseert het in Spanje gespecialiseerde Transfer 
Consultancy in juni 2003 een handelsmissie tegen zeer aantrekkelijk tarief voor Nederlandse bedrijven uit deze 
sector. Middels individueel voorbereidend marktonderzoek en op maat gesneden partnerselecties voor uw bedrijf zal 
inzicht gegeven worden in de concrete marktkansen en samenwerkingsverbanden in de Spaanse vissector.  
 
Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met: 
De consulent internationale handel van uw Kamer van Koophandel of  
Transfer Consultancy, dhr Gerald Baal (gerald@transfer-lbc.com, tel.: 010 – 478 07 60)  
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