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Samenvatting 
Het project ‘Schar in het schap’ is geïnitieerd door dhr. Rems Cramer, eigenaar van Visserij- en 
Exploitatiemaatschappij Noordwijk BV (VEM BV) en eigenaar / schipper van het vissersvaartuig  
KW 2 ‘Astrid’, in samenwerking met Ursa Major Services BV (UMS BV), dochteronderneming en 
projectorganisatie van de Nederlandse Vissersbond.  
 
De aanleiding voor het project ‘Schar in het schap’ vormt de economische onderwaardering van 
schar. Momenteel wordt schar niet of nauwelijks naar waarde gebruikt, maar bijvoorbeeld als 
“vulmiddel” en aanlenggrondstof voor “scholproducten” of verdwijnt het in de puf. 
 
Het project heeft als doel onderzoek te doen naar de kostprijs en afzetmogelijkheden van schar 
en in het bijzonder van de schar die wordt gevangen door de Nederlandse staand want vloot, 
waar de KW 2 deel van uit maakt. Dit haalbaarheidsproject richt zich op het onderzoeken van 
nieuwe afzetmogelijkheden van schar, waarbij kwaliteit/verwerking is onderzocht in relatie tot 
de kostprijs.  
 
Tijdens het eerste projectjaar is er door de projectgroep onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden om schar warm en koud te roken en op grotere schaal te vermarkten. Uit 
onderzoek van de projectgroep is gebleken dat gerookte schar met diverse concurrenten te 
maken heeft waaronder makreel, rode poon, forel en pangasius. Door de uitgevoerde 
onderzoeken  en na  overleg met de visverwerkende industrie is naar voren gekomen dat de 
bewerking van de gestoomde  schar, met name het fileren en verpakken, lastig en (te) kostbaar 
is.  Het aanbieden van gestoomde scharfilet is financieel niet haalbaar, temeer daar met name de 
“bite” en smaak minder blijken te zijn dan bijvoorbeeld (gerookte) paling en zalm. Koud 
gerookte schar blijkt een product voor de liefhebber die zelf zijn vis schoonmaakt en bereidt. 
 
Een tweede onderdeel binnen het onderzoek is de trend, met name gezien de huidige 
economische situatie, om goedkopere alternatieven voor goederen en ook voedsel te vinden. Via 
vanuit het project geïnitieerde acties heeft de pers, waaronder o.a. het tv-programma ‘De Wilde 
Keuken van Wouter Klootwijk’ (NTR) en ‘Kassa Groen’ (VARA) aandacht besteed aan de 
aantrekkelijkheid van schar als verantwoorde, gezonde en lekkere vervanger voor duurdere 
vissoorten en voor met name kweekvis. Verschillende vishandelaren hebben mede hierdoor 
succes met het aanbieden van “3 kilo schar om zelf schoon te maken en te bakken voor € 5,-”. 
Vanuit het project is aangehaakt bij het uit te voeren project “Vers van de Visser” om een 
verkoopkanaal te creëren waarbij de visser zijn hele schar direct aan de consument verkoopt. 
Chefs van restaurants zijn graag bereid schar op het menu te zetten als alternatief voor 
bijvoorbeeld griet en tong. Echter de kwaliteit laat vaak te wensen over. Een missie voor de 
leverancier! 
 
Een derde deelonderzoek heeft zich er op gericht een verantwoord en gezond eindproduct op 
basis van schar “hoog in de markt” in te zetten. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een 
“trendy, gezonde, verantwoorde snack”, die diepgevroren en panklaar verkrijgbaar moet zijn.  
Tevens is voor dit product een basis marketing concept ontwikkeld. 
 
Tenslotte is onderzocht hoe de vissers in samenspraak en in samenwerking met de (groot) 
handel de prijs van schar op een stabieler en hoger niveau kunnen brengen. Zo werd het 
clusteren van kleinere partijen schar onderzocht en was er overleg met handelaren over de 
mogelijkheden van schar op de wereldmarkt. Clusteren blijkt teveel haken en ogen te hebben 
door het grote verschil in grootte en kwaliteit tussen verschillende, vaak kleine, partijen schar. 
De Japanse markt neemt in plaats van schar, ‘rock sole’ af. De bulkmarkt (Afrika) zou op langere 
termijn interessant kunnen zijn vanwege de verwachte schaarste aan proteïnerijk voedsel in de 
komende jaren. 
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1. Inleiding 
In dit eerste hoofdstuk worden de aanleiding van het project en de doelstellingen, zoals deze bij 
aanvang van het project zijn benoemd, omschreven. Daarnaast wordt de vissoort schar beschreven 
en worden de te verwachten resultaten, zoals deze bij aanvang van het project zijn omschreven in 
het projectplan, benoemd. 

1.1 Aanleiding 
De aanleiding voor het project ‘Schar in het schap’ vormt de economische onderwaardering van 
de vissoort schar. Schar is mede-afkomstig van duurzame vormen van visserij als staand want en 
twinrig. Momenteel wordt schar niet of nauwelijks naar waarde gebruikt, maar bijvoorbeeld als 
“vulmiddel” en aanlenggrondstof voor “scholproducten” of verdwijnt in de puf1. Schar is 
commercieel gezien een ondergewaardeerde vissoort.  
 
Schar is, ondanks dat het een ondergewaardeerde vissoort is, een kwalitatief goede en 
smakelijke vis. Insiders waarderen schar zowel gebakken als gerookt of gestoomd (= warm 
gerookt) in hoge mate. Schar is ongequoteerd, in de winterperiode, van oktober tot maart, 
kwalitatief het best en dan ook goed te vangen. Zowel met de borden (single/ twinrig) als met 
staande netten. Vissers mijden de vangst van schar omdat het werk (plukken en strippen bij 
staand want, strippen bij de bordenvisserij) niet opweegt tegen de opbrengst. De doordraaiprijs 
van schar is € 0,37 voor de “dichte” (= ongestripte) en € 0,47 voor de gestripte schar. Hoewel er 
geen wettelijke minimummaat geldt, wordt er een minimummaat voor aanvoer van 23 cm 
gehanteerd. In de praktijk wordt er door de handel een prijs betaald voor schar tussen de 
doordraaiprijs en € 2,00 per kg. De laatstgenoemde prijs wordt betaald voor grote scharren 
(tussen de 170 en 300 gram) in de periode dat deze kwalitatief het best zijn; met name in januari 
als de schol mager is. De gemiddelde prijs ligt tussen de € 0,40 en € 1,00 per kg. In de praktijk 
wordt er voor grotere schar in de winterperiode een prijs betaald die ligt tussen de ophoudprijs 
en € 1,60 per kg. Bij een gemiddelde prijs van € 1,50 kunnen staand want vissers op een 
rendabele manier gericht op schar vissen en/of ze gestript aanvoeren. Vanwege de afgenomen 
visserij met de borden  op de kust  en vanwege het meer heldere water  is volgens de vissers de 
hoeveelheid schar met name in de kustzone enorm toegenomen.  
De visserij op  tong vindt plaats in de periode van maart tot en met oktober. Bij de visserij op 
tong wordt ook schar bij gevangen, welke kleiner van stuk (80% is kleiner dan 150 gram) en 
minder van kwaliteit is dan de schar die gedurende de winter wordt gevangen. Deze schar draait 
dan ook vaak door. 

1.2 Schar 
De schar is een straalvinnige vis uit de familie 
van schollen, orde van platvissen. De 
wetenschappelijke benaming is Limanda 
limanda. Een schar heeft een gemiddelde lengte 
van 20-30 cm, maar kan echter uitgroeien tot 
ruim 40 cm. Kenmerkend en anders dan bij 
andere platvissen zijn de zijlijn, die ter hoogte 
van de borstvinnen een scherpe boog maakt, en 
de ruw aanvoelende rug. Dat laatste komt, 
doordat de randen van de schubben kleine 
tandjes hebben. De rechterzijde is de bovenkant; 

deze is lichtbruin of grijsbruin tot donkerbruin, met kleine donkere vlekjes verspreid over het 
hele oppervlak. De vlekjes kunnen ook oranje zijn, waardoor op het eerste gezicht verwarring 
met de schol  mogelijk is. De schar heeft een tamelijk kleine kop. 

                                                             
1 Puf is de generieke benaming voor ondermaatse vis uit de familie der haringachtigen. Puf wordt gevangen als bijvangst en blijft over als 
de visvangst gesorteerd is. 
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De schar eet voornamelijk kreeftachtigen, maar ook wormen, slangsterren, slakken en kleine 
vissen. De schar is een zichtjager. Hij kan een prooi besluipen en met het voorste deel van zijn 
lichaam opgericht een hele tijd roerloos in het water staan. Zodra de prooi zich bloot geeft, schiet 
de schar bliksemsnel toe.  
 
De paaitijd van de schar is van december tot augustus. De eieren worden in het water bevrucht. 
Ze stijgen daarna naar de oppervlakte, waar ze 1 tot 2 weken blijven zweven. Dan komen ze uit. 
Als de jongen zo'n 1,5 cm lang zijn gaan ze op de bodem leven. Ze moeten dan nog een deel van 
de gedaanteverwisseling van larve tot platvis volvoeren. Geslachtsrijp worden ze in hun 2e of 3e 
jaar, maar de noordelijker levende scharren doen daar flink langer over. De maximale leeftijd 
bedraagt ongeveer 10 jaar. 
 
De schar leeft vooral op zandgrond, waarin hij zich goed kan ingraven. De volwassen dieren 
leven meestal tussen 20 en 70 meter diepte, maar in de winter kunnen ze naar 150 meter diepte 
gaan. De jonge scharren zitten vaak tussen 2 en 25 meter diepte. De schar komt voor van Noord-
Scandinavië, de Witte Zee en IJsland, de westelijke Oostzee, de Noordzee en de Britse Eilanden 
tot Baskenland. 

1.3 Doelstellingen project 
Het project heeft als doel onderzoek te doen naar de kostprijs en afzetmogelijkheden van schar 
en in het bijzonder van de schar die wordt gevangen door de Nederlandse staand wantvloot. De 
gehele Nederlandse vloot voert momenteel schar als bijvangst aan. De staand wantvloot vist in 
de winter met zogenaamde spiegelnetten op kabeljauw, tarbot, griet en schar. Kabeljauw, tarbot 
en griet waren tot het winterseizoen 2010/2011 de belangrijkste doelsoorten, waarmee 80 tot 
90 % van de besomming werd gerealiseerd. Slechts 10 tot 20 % van de besomming werd 
gemaakt met de waarde van de aangevoerde schar.  
 
De laatste jaren wordt er steeds minder kabeljauw gevangen, is quotumhuur relatief duur en 
staan de prijzen onder druk door relatief goedkope import van vis uit Noord-Europa. Ook 
variëren de vangsten van tarbot en griet van jaar tot jaar sterk. Dit haalbaarheidsproject richt 
zich op het doen van onderzoek naar nieuwe afzetmogelijkheden van schar, 
kwaliteit/verwerking gerelateerd aan kostprijs. De resultaten van deze studie kunnen ten goede 
komen aan de gehele visserijsector, incl. de ketenpartijen als verwerking en handel/export en 
aan natuurorganisaties. Voor de staand want vloot zou een structureel goede prijs van € 1,50 
voor grote schar in de winter inhouden dat er door gevist kan worden en dat de vloot niet geheel 
afhankelijk is van de visserij op tong. Een redelijke prijs voor de kleinere schar die wordt 
bijgevangen bij de tongenvisserij zou een aanvulling zijn op de besomming en voorkomt het 
doordraaien ervan.  
 
Gerookte schar is een delicatesse en een in Nederland van oudsher bekend product. Het 
projectteam wenst ervoor te zorgen dat deze ondergewaardeerde en relatief onbekende vissoort 
opnieuw in de belangstelling komt te staan en op die manier kan bijdragen aan het vermarkten 
van schar tegen een goede prijs/kwaliteit verhouding voor zowel visserman, verwerker, handel 
als consument. 
 
Het project richt zich op de volgende punten: 
 beter beheer van visstanden (beter gebruik van ondergewaardeerde schar), 
 gebruik van duurzame vismethoden (staand want en/of twinrig); 
 ketensamenwerking (visser, verwerker/handelaar, afnemer); 
 samenwerking tussen vissers, verwerkers/handel, NGO's, beroepsverenigingen en 

onderzoekers; 
 kennisuitwisseling tussen de betrokken partners bij regelmatig geplande 

projectvergaderingen en via publicaties, demonstraties, presentaties.   
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1.4 Opzet project ‘Schar in het schap’ 
De gehele Nederlandse vloot voert schar als bijvangst aan. Momenteel is er weinig tot geen vraag 
naar schar, waardoor de prijzen voor schar erg laag zijn. Met dit project wil het projectteam op 4 
manieren onderzoeken of en hoe er een grotere en structurele vraag naar schar kan worden 
gerealiseerd. 
 
1. Gestoomde en koud gerookte schar 
In de periode november/ december wordt gericht op schar gevist door een twinrigger en/of een 
staand want kotter. De schar wordt aan boord gestript en zo vers mogelijk aangevoerd en aan 
wal diepgevroren. Een rokerij rookt de ontdooide vis en levert deze als gereed- en vers gerookt 
product af. Vissers en rokerij werken samen, testen en leveren bij een positief resultaat de vis 
aan de consument. Er wordt gedacht aan het opzetten van een samenwerkingsverband tussen de 
verschillende schakels binnen de visserijketen. Deze samenwerking kan op termijn uitgroeien 
tot het opzetten van een gezamenlijke coöperatie of V.O.F. Promotie en verkoop worden 
uitgevoerd door het samenwerkingsverband met de ondersteuning van een NGO, het 
Productschap Vis en het LEI. Eventueel positief resultaat wordt op basis van prestatie, risico en 
resultaat onderling tussen de samenwerkingspartners verdeeld. 
 
2. Verkoop verse hele schar aan de Nederlandse consument 
Het projectteam wil onderzoeken of er belangstelling bestaat in Nederland voor schar onder het 
motto  “van dichtbij, gezond, verantwoord gevangen en betaalbaar”. Hiervoor zal worden 
samengewerkt met de vakhandel (levering) en de pers (communicatie/promotie). 
 
3. Ontwikkelen concreet eindproduct 
Doelstelling van dit onderdeel is het om  naast het roken de marktmogelijkheden voor schar als 
grondstof voor visproducten, dan wel een “scharproduct” te onderzoeken. Er zal in 
samenwerking met de handel en visverwerkende bedrijven onderzocht worden op welke wijze 
schar, scharfilet en/of andersoortige scharproducten ontwikkeld kunnen worden en in de markt 
gezet kunnen worden. 
 
4. Optimaliseren samenwerking handel 
Er wordt onderzoek gedaan naar de wijze waarop vissers in samenspraak- en samenwerking 
met de (groot)handel de prijs van schar op een stabieler en hoger niveau kunnen brengen. Biedt 
het clusteren van kleinere partijen voordelen, waarom is de aantrekkelijke Japanse markt voor 
schar in de jaren 1990 weggevallen en wat zijn de mogelijkheden voor schar op de wereldmarkt 
in de toekomst? 
 
Te verwachten resultaten: 
 Alternatieve visserijmogelijkheden voor staand want vissers, kabelaars en twinriggers 

(voor visserij op schol en kabeljauw); 
 Betere  prijs voor ondergewaardeerde en ongequoteerde soort, in casu schar; 
 Beter gebruik natuurlijke grondstoffen; 
 Alternatieve producten voor (paling)rokerijen; 
 Verantwoord, gezond, smakelijk en betaalbaar product voor consument; 
 Promotie Nederlandse, wild gevangen vis. 

1.5 Activiteiten 
Het project is opgedeeld in vier fasen. Per fase zijn verschillende activiteiten uitgevoerd. 
 
1. Ontwikkelfase 
Gedurende de ontwikkelfase is schar aangeland en zijn proeven gedaan met het gericht vangen 
en conserveren van schar. Uitsluitend schar verkregen van de staand want visserij  is aangeland 
en gebruikt voor verwerking en levering. De schar is diepgevroren voor verdere 
verwerking/levering. 
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2. Startfase 
Tijdens de startfase zijn verschillende bereidingswijzen van schar getest. In samenwerking met 
verschillende verwerkingsbedrijven zijn verschillende scharproducten getest, met name  
gestoomde en gerookte schar. Daarnaast zijn contacten gelegd met verschillende handelaren en 
afnemers. 
 
3. Projectfase 
De gerookte scharproducten zijn getest en geëvalueerd. Omdat het resultaat niet aan de 
verwachtingen voldeed is vervolgens alle aandacht gegeven aan het onderzoek naar andere 
mogelijkheden om de prijs voor schar te verbeteren. Zo is er meegewerkt aan een kookboek en 
TV opnames waarbij schar is geïntroduceerd bij de consument. Daarnaast is er gewerkt aan een 
ander gereed product en is er intensief overleg geweest met de (internationale) vishandel om 
knelpunten  in kaart te brengen en zo mogelijk op te lossen. 
 
4. Eindfase 
Gedurende de eindfase van het project is het project geëvalueerd met de projectgroep. Tevens is 
er nagedacht over het vervolg van het project en op welke wijze de resultaten van het project 
kunnen worden geïmplementeerd in de praktijk. De resultaten van het project zijn beschreven 
in de volgende hoofdstukken in dit eindrapport. 
 
In hoofdstuk 3 zullen de uitgevoerde activiteiten in detail beschreven worden. Hierbij worden 
eveneens de resultaten van de uitgevoerde activiteiten benoemd. 
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2. Organisaties in het samenwerkingsverband 
In dit hoofdstuk worden de organisaties beschreven die het samenwerkingsverband vormen voor de 
uitvoering van het project ‘Schar in het schap’. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
hoofdaanvrager, medeaanvrager(s) en als derden bij het project betrokken partijen. Daarnaast 
wordt de samenwerking binnen het project beschreven. 

2.1 Gegevens van de aanvrager(s) en samenwerkende partijen 
Hoofdaanvrager 
Ursa Major Services BV 
Contactpersoon: dhr. Derk Jan Berends (directeur, manager) 
Postbus 64 
8300 AB EMMELOORD 
Tel.: 0527 – 69 81 51 
Fax: 0527 – 69 87 76 
E-mail : secretariaat@vissersbond.nl 
 
Medeaanvragers 
Visserij- en Exploitatiemaatschappij Noordwijk BV (VEM BV) 
Contactpersoon: dhr. Rems Cramer (eigenaar/schipper KW 2) 
Golfweg 24 
2202 JK NOORDWIJK 
Tel.: 06 – 14 87 57 65 
E-mail: rrcramer@ziggo.nl  
 
Rederij Fam. J. van der Plas & Zn. BV 
Contactpersoon: dhr. Nico van der Plas (visser/eigenaar KW 1 & KW 5) 
Dillenburgdreef 13 
2224 AB KATWIJK 
Tel.: 071 – 407 66 96 
E-mail: kw.5@casema.nl  
 
Vishandel Roeleveld 
Contactpersoon: dhr. Ben Roeleveld 
Dr. Lelykade 158 
2583 CN SCHEVENINGEN 
Tel.: 070 – 354 96 26 
E-mail: info@vishandelroeleveld.nl  
 
Vereniging Kust & Zee 
Contactpersoon: dhr. Mike Mannaart (directeur) 
Breestraat 89A 
2311 CK LEIDEN 
Tel.: 071 – 512 29 00 
E-mail: admin@eucc.net  
 
Derden 
Stichting De Noordzee 
Contactpersoon: mw. Christien Absil 
Drieharingstraat 25 
3511 BH UTRECHT 
Tel.: 030 234 00 16 
E-mail: info@noordzee.nl  

mailto:secretariaat@vissersbond.nl
mailto:rrcramer@ziggo.nl
mailto:kw.5@casema.nl
mailto:info@vishandelroeleveld.nl
mailto:admin@eucc.net
mailto:info@noordzee.nl
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LEI-WUR 
Contactpersoon: dhr. Kees Taal 
Alexanderveld 5 
2585 DB  DEN HAAG 
Tel.: 070 335 83 30 
E-mail: informatie.lei@wur.nl  
 
InnoPartner 
Contactpersoon: dhr. Rob Janssens 
Postbus 92 
6700 AB  Wageningen 
Tel.: 06 21 707 397 
E-mail: info@innopartner.nl  
 

2.2 Achtergrondinformatie betrokken organisaties 
 
Ursa Major Services BV 

Ursa Major Services BV (UMS) is een projectbureau en dochteronderneming 
van de Nederlandse Vissersbond, belangenbehartiger voor de Nederlandse 
beroepsvisserij. De Nederlandse Vissersbond bestaat uit 8 medewerkers en 
behartigt de belangen van de +/- 280 aangesloten visserijondernemingen. Het 
doel van de Nederlandse Vissersbond is het bevorderen van de nationale en 
internationale belangen van de Nederlandse vissers in de ruimste zin van het 
woord. 

 
Visserij- en Exploitatiemaatschappij Noordwijk BV (VEM BV) 
VEM BV te Noordwijk is het visserijbedrijf van dhr. Rems Cramer, schipper/eigenaar en 
exploitant van het vaartuig KW 2. Als kleiner vaartuig beoefent de KW2 de kleinschalige visserij, 
met name met passieve vistuigen. Rems Cramer is initiatiefnemer en projectcoördinator binnen 
het project ‘Schar in het schap’.  
 

 
Vissersvaartuig KW 2 'Astrid' - R. Cramer 

mailto:informatie.lei@wur.nl
mailto:info@innopartner.nl
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Rederij Fam. J. van der Plas & Zn. BV 
Visserijbedrijf Van der Plas & Zonen vist al generaties lang op de Noordzee en beschikt over de 
KW 1 ‘Art Jan’, een staand want kotter van 12 m en de KW 5 ‘Leendert de Mol’, een moderne 
Eurokotter 24 m, state of the art, uitgerust met de zogenaamde pulskor, twinrig, boomkor en 
garnalentuig. De KW 1 vist kleinschalig, met staand want vanuit Scheveningen en IJmuiden. De 
KW 5 vist in de winter met de bordentrawl op de kust.  
 
Vishandel Roeleveld 
Vishandel Roeleveld is sinds 1950 begonnen om op verschillende markten, Zwijndrecht en 
Sliedrecht, vis van de Scheveningse Visveiling te verkopen. In 1975 werd de eerste winkel 
geopend, die gevestigd is aan de Scheveningse haven. Door de jaren heen heeft Vishandel 
Roeleveld een goede naam opgebouwd, en is het één van de bekendste vishandels. Het bedrijf is 
tevens uitgegroeid tot een groothandel en visrokerij. Vishandel Roeleveld is gespecialiseerd in 
het fileren, roken en verwerken van makreel, haring en sprot etc. Met haar HACCP systeem 
streeft het bedrijf naar kwaliteit en voedselveiligheid van de verkochte producten. 
 
Vereniging Kust & Zee 

Vereniging Kust & Zee is het samenwerkingsverband van de 
Nederlandse en Belgische leden en lid organisaties van de Europese 
Coastal & Marine Union (EUCC). Kust & Zee wil een rijke, gezonde en 
aantrekkelijke kust en zee voor zowel mens als natuur realiseren, 
waar behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan. Om dit te 
bereiken zet Kust & Zee overlegstructuren op om de duurzame 
bescherming en ontwikkeling van de kust en zee te realiseren. Maar 

ook zet zij projecten op en werkt Kust & Zee mee aan onderzoek. Hierbij houd de vereniging 
ontwikkelingen binnen de Europese Unie nauwlettend in het oog en vertaalt deze, indien 
noodzakelijk, naar voorstellen voor Nederland en België. 
 
Stichting De Noordzee 

Stichting De Noordzee is een onafhankelijke natuur- en 
milieuorganisatie die zich inzet voor een duurzaam gebruik van de 
Noordzee. De speerpunten zijn: scheepvaart, duurzame visserij, 
ruimtegebruik op zee, (groene) energie en beschermde gebieden. De 
activiteiten variëren van lobby, educatie van het brede publiek tot, 
indien nodig, het starten van gerechtelijke procedures. Stichting De 
Noordzee streeft ernaar dat visserij op de Noordzee duurzaam is. 

Deze situatie ontstaat door effectieve regelgeving, zelfbeheer door vissers en waardering voor 
duurzaamheid van de consument. 
 
LEI-WUR 

LEI-WUR (=Landbouw Economisch Instituut, 
Wageningen University and Researchcentre) 
verricht sociaaleconomisch onderzoek en is de 
strategische partner voor overheden en 

bedrijfsleven op het gebied van duurzame- en economische ontwikkeling binnen het domein van 
voeding en leefomgeving. Het LEI is ruim zeventig jaar geleden opgericht als stichting Landbouw 
Economisch Instituut, op initiatief van enkele landbouworganisaties en met steun van de 
overheid. Het LEI is tevens onderdeel van de Social Sciences Group; het samenwerkingsverband 
van het LEI en het departement Sociale wetenschappen van Wageningen University. Deze 
samenwerking bevordert onderlinge afstemming en integratie van onderzoek en onderwijs op 
het gebied van de groene en blauwe ruimte. Er wordt gewerkt aan het opzetten van 
gezamenlijke onderzoekprogramma's en het gezamenlijk ontwikkelen van expertise binnen haar 
onderzoekvelden. Met onafhankelijk onderzoek biedt het LEI haar afnemers houvast voor 
maatschappelijk en strategisch verantwoorde beleidskeuzes. 
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InnoPartner 
InnoPartner is een onafhankelijk, professioneel 
adviesbureau op het gebied van technologie, innovatie, 
milieu, energie en internationale samenwerking en houdt 
zich bezig met projectsubsidies, fiscale aftrek, 

investeringspremies, fondsen en innovatiekredieten. De dienstverlening van InnoPartner richt 
zich op het ondersteunen van ondernemers en organisaties ten aanzien van financiële 
ondersteuning vanuit de regionale, Nederlandse en Europese overheid bij uitvoeren van hun 
innovatie- en investeringsplannen. Ondersteuning kan plaatsvinden op het gebied van het 
oriënteren op potentiële regelingen door middel van een subsidiescan, het toetsen van 
conceptplannen met uitvoerende adviseurs, het opstellen en indienen van een complete 
subsidieaanvraag op basis van uurtarief of no cure, no pay, het uitvoeren van projecten 
(projectadministratie, declaraties, mutaties en rapportages) en het afhandelen van 
subsidieprojecten (accountantsverklaring, inhoudelijke/financiële eindrapportage). 

2.3 Samenwerking NGO’s 
Gedurende de looptijd van het project is nauw samengewerkt met projectpartner Vereniging 
Kust & Zee. Vereniging Kust & Zee heeft o.a. meerdere gesprekken gevoerd met Stichting De 
Noordzee over de positie van schar in de VIS wijzer. 

  
Stichting De Noordzee beoordeelt vissen, schaal- en 
schelpdieren die in Nederland en België te koop zijn op 
duurzaamheid en plaatst dit in de VIS wijzer. Zij hebben 
in de VIS wijzer een groene (=prima keuze), oranje 
(=tweede keuze) of rode kleur (=liever niet) gekregen. 
Ook is er een aparte categorie voor visproducten met het 
MSC-keurmerk. Vis met een groene beoordeling is Goede 
VIS. De VIS wijzer is een gezamenlijk initiatief van 
Stichting De Noordzee en het Wereld Natuur Fonds 
(WNF)2. 
 

Zowel Vereniging Kust & Zee als Stichting De Noordzee waren aanvankelijk zeer positief over 
het initiatief om schar te vermarkten. Met name schar gevangen middels de passieve 
visserijmethode staand want werd positief beoordeeld. Inmiddels wordt de geringe kans op 
bijvangst van bruinvissen door Stichting De Noordzee daarentegen wel benoemd als een 
knelpunt. Ook is het niet onderzochte en gekwantificeerde bestand van de schar een reden om 
geen “groene” beoordeling op de VIS wijzer te verkrijgen.  
 
Vereniging Kust en Zee is tevens kritisch, maar ziet ook de voordelen om een 
ondergewaardeerde vissoort van een kleinschalige lokale visserij in Nederlandse wateren te 
promoten. Daarbij werkt Vereniging Kust en Zee nauw samen met  de staand want vissers om 
eventuele bijvangst van bruinvissen in kaart te brengen en te helpen voorkomen in het project 
‘Bijvangstmitigatie bruinvis’. Dit project wordt eveneens (mede)gefinancierd vanuit het 
Europees Visserijfonds. 

                                                             
2 Voor meer informatie zie: http://www.goedevis.nl  

http://www.goedevis.nl/
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3. Projectresultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het project. Gedurende de looptijd van het 
project is o.a. onderzoek gedaan naar het vermarkten van gerookte en gestoomde schar, het 
aanbieden van hele schar aan de consument, het ontwikkelen van een concreet eindproduct en is 
onderzocht op welke wijze de samenwerking binnen de keten kan worden bevorderd. 

3.1 Onderzoek gerookte en gestoomde schar 
Tijdens het eerste projectjaar is er door de projectgroep onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden om schar/scharfilet te roken en op grotere schaal te vermarkten. Een voorraad  
door de KW2 aangevoerde, gestripte schar is ingevroren door de Gebroeders Roeleveld. 
Vervolgens is de schar verwerkt door verschillende rokerijen. De Gebroeders Roeleveld hebben 
schar warm en koud gerookt, de Firma Admiraal de Witt te Noordwijk warm gerookt en 
Palingrokerij Dirk & Anneke Eveleens te Burgerveen eveneens warm gerookt. De schar is op 
twee verschillende wijzen bereid; koud gerookt en gestoomd (= warm gerookt). Koud roken, 
nadat de vis eerst gezouten is, werd oorspronkelijk gedaan om de vis te conserveren. Het roken 
en zouten geeft daarbij een unieke smaak. Warm gerookte of gestoomde vis wordt eerst met 
warmte gegaard en daarna op smaak gebracht met rook.  
 

 
De verwerking van gerookte scharren 

Koud gerookte schar is in de koelkast ongeveer drie weken 
houdbaar, de warm gerookte schar ongeveer een week. Er 
worden naast keukenzout geen smaak- of conserveringsmiddelen 
toegevoegd.  
 
Het roken en verwerken gebeurt ambachtelijk, maar uiteraard 
professioneel en volgens de HACCP regelgeving. HACCP, de 
afkorting voor ‘Hazard Analysis and Critical Control Points’, is een 
risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Door de 
gezondheidsrisico's in bereidings- en behandelingsprocessen op 
te sporen en deze vervolgens beheersbaar te maken, wordt de 
veiligheid van het product verhoogd. 
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In december 2011 is door het projectteam medewerking verleend aan een Kerstmarkt van de 
Vereniging Kust en Zee. Het publiek was erg positief over het promoten van ondergewaardeerde 
vis. De ambachtelijke uitstraling van de gerookte en gestoomde schar deed het erg goed. De 
vraag moet wel worden gesteld of het product het publiek aanspreekt of de wijze waarop het 
product is gepromoot. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

Kerstmarkt Vereniging Kust en Zee, 2011. Op de foto's vlnr. Daniëlle en Nick Marinus (KW 2), Barbara 
Rodenburg (TS 31) en Nico van der Plas (KW5) 

Uit onderzoek van de projectgroep is gebleken dat gestoomde en gerookte schar met diverse 
concurrenten te maken heeft waaronder paling, makreel, forel, bokking en pangasius. Uit 
gesprekken met de visverwerkende industrie is naar voren gekomen dat het fileren van met 
name gestoomde en gerookte schar lastig en kostbaar is. Nadat de schar is gestoomd wordt de 
platvis gefileerd zodat het zonder graat aan kan worden geboden aan de consument. Door hoge 
mate van vocht in het vlees kan de gestoomde schar niet efficiënt worden gefileerd en is de het 
vlees los van structuur (“papperig”). Helaas vraagt de Nederlandse markt naar een gefileerd 
product in de supermarkten. De gerookte vis wordt schoongemaakt door de kantgraten er met 
een schaar af te knippen. Daarna kan het vlees met vel gemakkelijk van de graat worden 
gefileerd. Vervolgens wordt het vel van het vlees gesneden, met het vel naar beneden.  
 
De verschillende scharproducten zijn voorgelegd aan de projectgroep, visdetailhandel en  
onafhankelijke testpanels. De voorkeur ging zeker niet uit naar de koud gerookte schar die te 
zout en te droog werd bevonden. Koud gerookte schar is in prijs en smaak de mindere 
vergeleken met respectievelijk bokking en zalm. De warm gerookte schar werd als redelijk 
beoordeeld. In vergelijking met andere soorten scoorde de gestoomde schar matig (paling 9, 
gestoomde makreel 8, gestoomde poon 8, gestoomde schar 6). De smaak werd redelijk 
bevonden, de “bite” scoorde zeer matig. Voor het fileren van gestoomde schar is vanuit de 
verwerkersmarkt geen interesse. Dirk Eveleens van de bekende palingrokerij in Burgerveen 
heeft een aantal monsters schar gestoomd en vond de schar redelijk, maar ziet er zeker geen 
vervanger voor paling(filet) in.  
 
Het roken en stomen van schar zal geen commercieel succes worden. Beide soorten zijn bestemd 
voor een zogenaamde nichemarkt. Zowel koud- als warm gerookte schar kan worden gezien als 
een goed, smaakvol en eerlijk product. Het blijkt een product voor de liefhebber die zelf zijn 
scharretje schoonmaakt en bereidt. Het grotere publiek wil geen hele vis “met koppen en 
graten”. Het aanbieden van gestoomde scharfilet is financieel niet haalbaar, temeer daar met 
name de “bite” en smaak toch minder blijken te zijn dan bijvoorbeeld gerookte paling en zalm. 
Koud gerookte schar blijkt een nostalgisch product dat vanwege met name het hoge zoutgehalte 
niet meer van deze tijd is. 
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3.2 Verkoop verse hele schar aan de Nederlandse consument 
Het projectteam heeft onderzocht of er belangstelling bestaat in Nederland voor verse hele schar 
onder het motto  “van dichtbij, gezond, verantwoord gevangen en betaalbaar”. Tegelijkertijd is 
geprobeerd daadwerkelijk reclame te maken voor  het product schar. Hiervoor is contact 
gezocht en samengewerkt met diverse media en met de vakhandel. De gerealiseerde publiciteit 
wordt samengevat hoofdstuk 5 van dit rapport. 
 

Er hebben  uitgebreide interviews 
plaatsgevonden met onder andere 
dhr. Dan van de Zwan, bedrijfsleider 
Vishandel de Reus in Bennebroek en 
dhr. Arie Kuijt, inkoper Vishandel 
Schuitemaker in Katwijk. Schar heeft 
een relatief korte 
houdbaarheidstermijn (shelf life) van 
2 tot 4 dagen na aanvoer in vergelijk 
met andere vissoorten als tong (1 
week) en schol (4 tot 6 dagen). De vis 
wordt snel “zurig”. Daarnaast is schar 
kleiner dan bijvoorbeeld schol en 
daardoor minder aantrekkelijk om te 
fileren. In de winter, als de schol 
mager is, wordt hele schar gebakken 
aangeboden, waarbij de meeste 
consumenten een voorkeur hebben 
voor filets.  
Echter, mede door de economische 
crisis en door de positieve publiciteit, 
o.a. via TV, is er vernieuwde 
belangstelling om thuis zelf schar 

schoon te maken en te bakken. Vishandel Schuitemaker heeft sinds een jaar succes met de 
verkoop van 3 kg schol, schar, poon en wijting “om zelf schoon te maken” voor € 5,-. De 
detailhandel betaalt in de afslag € 0,50 tot € 1,30 per kilo. 
 
Het projectteam heeft actief deelgenomen aan het opzetten van het initiatief “Vers van de 
visser”.  Vertegenwoordigd door Rems Cramer zullen als proef Scheveningse staand want vissers 
(KW 2, SCH 3, SCH 10, SCH 7, SCH 38, SCH 40, SCH 61, SCH 78, SCH 100, SCH 161) proberen hun 
vis, en met name schar in de winter,  via dit kanaal direct aan de consument te leveren. De vis 
wordt als gebruikelijk aan de afslag gelost en via de afslagklok verkocht.  Afhankelijk van de 
vraag zal “Vers van de visser” via de klok kopen , verpakken, vervoeren en verkopen. Op basis 
van een open calculatie zal een eventueel gerealiseerde meerprijs (na aftrek van kosten) aan de 
vissers ten goed komen. Via de website, die momenteel nog in ontwikkeling is, van “Vers van de 
visser” zal verder promotie worden gemaakt voor schar en zullen achtergrondinformatie en 
recepten worden getoond.  
 
Jaap van Rijn, schrijver van boeken en recensies over “vis” en adviseur van onder meer chef-kok 
Herman den Blijker, stelt dat restaurateurs en  chefs  graag schar op het menu zetten als 
alternatief voor duurdere platvissoorten. De ervaring leert helaas dat er te vaak een mindere 
kwaliteit schar wordt geleverd door de handel. 
 
Tenslotte is er vanuit de staand want vloot en met name door dhr. Gerard van Elst (SCH78) de 
suggestie gedaan schar die doordraait beschikbaar te stellen aan de voedselbank. Dit idee is 
neergelegd bij de Nederlandse Vissersbond. 

Vishandel Schuitemaker te Katwijk biedt met succes o.a. schar 
aan om zelf schoon te maken. 
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3.3 Ontwikkelen concreet eindproduct 
Naast het onderzoek naar de 
markt voor gerookte schar en 
scharproducten  is ook gekeken 
naar de mogelijkheden van 
gerede producten met schar als 
grondstof.  Hierbij is onder 
andere gekeken naar de wijze 
waarop andere, gelijkwaardige 
vissoorten in de markt worden 
gezet. Zo heeft Queens Products 
BV schol en schar uit de 
Noordzee teruggebracht in de 
Nederlandse supermarkten. De 
filets zijn verpakt in een 
verpakking waarop het verhaal 
van de visserij wordt verteld. 
Naar eigen zeggen is dit geen 

groot succes geweest. De oorzaak zou kunnen zijn dat er geen sprake is van een gereed product. 
De filets worden diepgevroren aangeboden aan de consument en zouden eerst moeten worden 
ontdooid en daarna panklaar worden gemaakt.  
 
Voor het ontwikkelen van een concreet eindproduct werden opnieuw scharren ingekocht met 
het basisidee een snack (scharfilets in tempurabeslag) op basis van schar te ontwikkelen.  De 
scharren werden via Vishandel Schuitemaker van de SCH 100 (januari 2012) en via 
Visgroothandel Dayseaday van de UK 128 (januari 2013) ingekocht. Bij Vishandel Schuitemaker 
en bij Vishandel Klok in Voorhout werden de eerste proeven gedaan.  
 
Op advies van dhr. Wim Klok, van Vishandel Klok, werd vervolgens de hulp ingeroepen van 
Yama Products BV in Utrecht. Yama Products ontwikkelt, produceert en distribueert  producten 
voor de Aziatische  (Japanse) keuken in het hoge segment van de markt. Het bedrijf importeert al 
sinds haar oprichting in 1966 de meest bijzondere smaken uit Azië en is met name 
gespecialiseerd in Japanse producten. Vis- en visserijproducten maken niet- of in mindere mate 
deel uit van de producten die het bedrijf in de markt zet.  
 
Voor het onderzoek naar de industriële verwerking werd samengewerkt met Diepvries Urk BV 
is. Diepvries Urk is een moderne visverwerkingsfabriek gespecialiseerd in het invriezen van 
verse vis,- glaceer aanbrengen op de vis (5-20%), inpakken in diverse verpakkingen, klein 
verpakking (inpakken in zakken van bijvoorbeeld 500 gram voor retail), paneer aanbrengen op 
de vis, om een kant en klaar product te bieden en het diepvries sorteren van vis. 
 
Om goed mogelijk innovatief  en “out of the box” scharproduct te ontwikkelen en in de markt te 
zetten werd door een marketingbureau Volmerk in Noordwijk, dat zijn sporen heeft verdiend in 
de voedingsmiddelenindustrie, een marktanalyse/marketingconcept ontwikkeld voor een aantal 
gerede producten op basis van schar. Het marketingconcept ontwikkeld door Volmerk is 
opgenomen in de bijlagen bij dit rapport. 
 
Samen met Yama Products en Diepvries Urk zijn verschillende bereidingswijzen van scharfilets 
getest:  
1. Traditioneel gepaneerde scharfilets; 
2. Scharfilets in tempurabeslag; 
3. Scharfilets in panko3. 

                                                             
3 Panko is een soort paneermeel (broodkruim) dat in de Japanse keuken wordt gebruikt om gebakken of gefrituurde etenswaren van een 
luchtig, dun en knapperig korstje te voorzien (pan = brood, ko = poeder) 

Scharfilets van Queens Products BV, met op de achterzijde  van de 
verpakking het verhaal van de visserij  
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Uit de uitgevoerde tests kwam naar voren dat de traditioneel gepaneerde vis een (te) dikke korst 
had voor de relatief dunne scharfilets. Daardoor valt de vissmaak weg en onderscheidt het 
resultaat zich niet van standaard gepaneerde vis (lekkerbekjes van verschillende vissoorten).  
De  in tempurabeslag gefrituurde scharfilets zijn redelijk tot goed. De smaak is goed, maar de 
kleur van de bereide scharfilets zou wat te bleek kunnen zijn voor de Nederlandse smaak. 
Daarnaast blijkt het van te voren industrieel verwerken en diepvriezen is een kritisch punt. 
Tempurabeslag hoort net voor het frituren met ijswater te worden aangemaakt tot een klonterig 
beslag voor een optimaal resultaat.  

Op advies van Yama Products werden vervolgens proeven gedaan met panko, een Japans 
broodkruim.  Panko is luchtiger en knapperiger dan het standaard gebruikte paneermeel en laat 
daardoor de smaak van de vis beter intact. Daarnaast is panko beter industrieel te verwerken 
dan tempura beslag. Het resultaat, scharfilets gepaneerd met panko, was positief. Het product 
zag er aantrekkelijk uit en smaakte goed. Door gemalen  zeewier met de panko te mengen kreeg 
de gepaneerde scharfilet een exclusiever uiterlijk en een korstje dat naar de zee smaakt. 
 

 
Scharfilets gepaneerd met panko en gemalen zeewier 

Yama Products ziet in de met panko en gemalen zeewier gepaneerde scharfilets een exclusief 
“sea- of fingerfood” product dat uitermate geschikt is voor “shared dining”4.   
 
Executive chef Arjan Siemerink van Yama Products adviseert porties van 20 tot 30 gram met de 
hand te snijden. Restaurants  zouden een markt kunnen zijn omdat een exclusief product wordt 
aangeboden dat in de keuken zeer gemakkelijk is te bereiden. Aan tafel kunnen de met panko en 
gemalen zeewier scharfilets verder op smaak gemaakt worden door gebruik van diverse sauzen, 
bijvoorbeeld sojasaus, ketjap of oestersaus en evt. diverse kruiden/zaden waaronder sesamzaad. 
 

                                                             
4 Shared dining is gebaseerd op de oude Chinese eetgewoontes: een tafel vol met verschillende gerechten, die de tafelgasten met elkaar 
delen. 

Scharfilets in tempurabeslag 
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Naar aanleiding van de proeven bij Yama Products zijn testen uitgevoerd bij Diepvries Urk met 
het machinaal aanbrengen van panko op de scharfilets. Uit deze testen is gebleken dat de 
apparatuur geschikt is de panko aan te brengen De standaard apparatuur die gebruikt wordt,  
dient wel aangepast te worden om overtollige panko af te voeren. Er is voor het aanbrengen van 
de panko een standaard hechtmiddel (beslag) gebruikt van Diepvries Urk.  
 
Naar aanleiding van de proeven kan worden geconcludeerd dat zowel scharfilets in ‘standaard’ 
tempura beslag als scharfilets gepaneerd in panko en gemalen zeewier kansrijke scharproducten 
zijn om te vermarkten. Als vervolg op het project, wil de projectgroep in gesprek met 
verwerking, handel en restaurants nagaan wat de mogelijkheden zijn om de met panko en 
zeewier gepaneerde scharfilets aan te kunnen bieden als een exclusief ‘fingerfood’ product. 
Inmiddels zijn gesprekken gestart met verschillende geïnteresseerde partijen. 

3.4 Optimaliseren samenwerking handel 
Ter bevordering van de samenwerking met de handel hebben interviews plaatsgevonden met 
een aantal visgroothandels en exporteurs, waaronder  Fish Company in Harlingen, Bertus 
Dekker in IJmuiden en Dayseaday in Urk. Ook werd kennisgenomen van de door het LEI 
overlegde rapporten. De export naar Japan,  opgezet door de bekende vishandelaar Robert 
Osborn (1943-2007) zorgde in de jaren ‘90 voor een zeer goede prijs voor met name kleine 
sorteringen schar. Deze schar werd diepgevroren naar Japan vervoerd om daar in zijn geheel te 
worden gedroogd en gegrild. Genoemde export is de afgelopen jaren erg teruggelopen en dreigt 
geheel te verdwijnen. Als belangrijke oorzaken worden genoemd de concurrentie van andere 
platvissoorten, met name rock sole (Lepidopsetta bilitneata) in combinatie met de relatief dure 
Euro en de voorkeur van de moderne Japanse consument voor moderner voedsel (gedroogde en 
gegrilde schar zijn in Japan inmiddels verouderde producten).  
  
Ondermeer Dayseaday exporteert in de winter filets van grotere schar (bruto gemiddeld 250 
gram/stuk) naar Frankrijk en betaalt daarvoor een prijs van € 1,50 per kilo in de afslag. Kleinere 
partijen zijn niet aantrekkelijk vanwege de administratieve en logistieke overhead. 
 
Volgens Parlevliet en van der Plas BV, multinationale vishandelaar, kan diepgevroren schar als 
bulkproduct anno 2012 op locatie in Afrika € 1,50 per kilo opleveren. Er is in Afrika een 
voorkeur voor pelagische- en rondvis. Platvis is relatief onbekend. Met Parlevliet en van der Plas 
is afgesproken deze markt in de gaten te houden omdat in de nabije toekomst wereldwijd een 
groot gebrek aan proteïnerijk voedsel dreigt. Dit is vanwege de relatief geringe aanvoer niet 
interessant voor de staand want vloot, maar kan een optie zijn voor twinriggers en flyshooters, 
die grotere hoeveelheden schar kunnen vangen. 
 
Tenslotte is onderzocht of het clusteren van kleine partijen schar het de (grotere) kopers 
aantrekkelijk maakt te kopen en dus de prijs positief te beïnvloeden. Het inkopen van meerdere 
kleinere partijen zorgt namelijk voor een hogere administratieve en logistieke overhead.  Uit 
overleg met dhr. Wim Harteveld (bedrijfsleider) van United Fish Auctions en verschillende 
proeven blijkt clusteren van partijen vis voor de staand want vissers nogal wat haken en ogen te 
hebben. Er is tussen de aangevoerde schar zeer veel variatie wat betreft grootte en kwaliteit. 
Oorzaken zijn verschil in maaswijdte, vistijd,  tijd tussen vangst en verkoop en de kwaliteit van 
de verwerking. De prijs van een geclusterde partij zal in de regel worden bepaald door de 
kwaliteit en grootte van de minste deelpartij.  
 
Daarnaast is het niet afgeven van een onvoorwaardelijke verklaring wat betreft verantwoorde 
en duurzame vangst van schar is een beperkende factor wat betreft de export naar landen als 
Zwitserland en naar Scandinavië.  
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3.5 Berekening kostprijs gepaneerde scharfilets 
Naar aanleiding van de testen die zijn uitgevoerd met het roken van schar en de testen die zijn 
gedaan om een nieuw scharproduct te ontwikkelen is de projectgroep tot de conclusie gekomen 
dat met name het in de markt zetten van een nieuw scharproduct het meest kansrijk lijkt. 
 
De projectgroep ziet mogelijkheden om scharfilets gepaneerd met panko en gemalen zeewier in 
de markt te zetten. Een eerste stap in het vermarkten van dit product is de berekening van de 
kostprijs. De onderstaande kostprijsberekening is gebaseerd op gegevens van o.a. Dayseaday, 
Diepvries Urk en Yama Products. 
 
Het paneren, inclusief aanbrengen beslag, panko en gemalen zeewier, en verpakken kost 
ongeveer € 1,00 per kg gereed product, uitgaande van verpakkingen van 5 kg. De kostprijs van 
verpakkingen van 0,5 kg en 10 kg komen uit op respectievelijk € 1,45 en € 0,75 per kg. Meerprijs 
voor verpakking: plastic zakken ongeveer € 0,06 inclusief bedrukking, meerprijs doosje 
ongeveer € 0,12 per doosje inclusief bedrukking. Beide verpakkingen zijn geschikt voor een 
inhoud van 300 tot 500 gram. Diepvries Urk adviseert om een doosje als verpakkingsmateriaal 
toe te passen vanwege de uitstraling. De aangegeven prijzen zijn gemaakt op basis van 
schattingen en kunnen hoger/lager uitvallen. Dit heeft o.a. te maken met de hoeveelheid te 
verwerken scharfilets. 
 
Uit ervaring blijkt dat de houdbaarheid van diepgevroren scharfilets minimaal een half jaar is. 
Gepaneerde scharfilets zijn minimaal 1½ jaar houdbaar na diepvriezen. 
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4. Conclusies & aanbevelingen 
Op basis van de uitgevoerde deelonderzoeken en behaalde projectresultaten kunnen er een aantal 
conclusies getrokken worden over o.a. de kansen voor het vermarkten van schar. Vervolgens zullen 
aan de hand van deze conclusies een aantal aanbevelingen worden gedaan. Tot slot wordt 
ingegaan op het vervolg van het project en de wijze waarop kennis en informatie betreffende het 
project wordt gemaakt. 

4.1 Conclusies 
Voor de uitvoering van het project ‘Schar in het schap’ zijn door de projectpartners en derden 
verschillende activiteiten uitgevoerd ten behoeve van de doelstellingen van het project. De 
doelstellingen van het project zijn: 
 
 beter beheer van visstanden (beter gebruik van ondergewaardeerde schar), 
 gebruik van duurzame vismethoden (staand want en/of twinrig); 
 ketensamenwerking (visser, verwerker/handelaar, afnemer); 
 samenwerking tussen vissers, verwerkers/handel, NGO's, beroepsverenigingen en 

onderzoekers; 
 kennisuitwisseling tussen de betrokken partners bij regelmatig geplande 

projectvergaderingen en via publicaties, demonstraties, presentaties.   
 
Op basis van de projectresultaten kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
 
1. Gestoomde en koud gerookte schar 
Het grootschalig(er) verwerken en aanbieden van gestoomde en gerookte scharfilet blijkt niet 
aantrekkelijk en haalbaar te zijn. Deze aanpak blijkt te arbeidsintensief en is daardoor te duur. 
Smaak en consistentie rechtvaardigen niet de vereiste consumentenprijs. Door de uitgevoerde 
onderzoeken  en na  overleg met de visverwerkende industrie is naar voren gekomen dat de 
bewerking van de gestoomde  schar, met name het fileren en verpakken, lastig en kostbaar is.  
Gerookte en gestoomde schar blijkt een product voor de liefhebber die zelf zijn scharretje 
schoonmaakt en bereidt. Het aanbieden van gestoomde scharfilet is financieel niet haalbaar, 
temeer daar met name de “bite” en smaak toch minder blijken te zijn ten opzichte van 
bijvoorbeeld gerookte makreel , paling en zalm. De consument zal om deze reden eerder kiezen 
voor deze alternatieven. 
 
2. Verkoop verse hele schar aan de Nederlandse consument 
Recent is er veel aandacht voor eerlijke, gezonde producten zonder veel poespas en opnieuw 
actueel vanwege de economische crisis. Er blijkt, mits er de nodige publiciteit aan wordt 
gegeven,  een markt te zijn voor “vergeten vissoorten”, waar schar onder kan worden gerekend. 
Verkoopargumenten zijn: de schar is betaalbaar, lekker, van dichtbij en direct van de visser. De 
consument houdt van gemak en het kan om deze reden een nadeel zijn dat men zelf de vis 
schoon moet maken en bereiden. Via de pers en via internet kan hier aandacht aan besteed 
worden o.a. door het aanreiken van recepten en aandacht te schenken aan de fileermethode, om 
zo de consument toch enthousiast te maken over het zelf schoonmaken en bereiden van vis. 
Gedurende het project is in samenwerking met o.a. Vishandel Schuitemaker te Katwijk succesvol 
geëxperimenteerd met de verkoop van verse, hele schar aan de consument.   
 
Vanuit het project is aangehaakt bij het uit te voeren project “Vers van de Visser” om een 
verkoopkanaal te creëren waarbij de visser zijn hele schar direct aan de consument verkoopt. 
Volgens Jaap van Rijn (tekstschrijver, viskenner en adviseur van onder andere chef-kok Herman 
den Blijker) willen restaurants onder het motto “vis in het seizoen”,  schar graag als alternatief 
voor andere  platvissoorten serveren. Hiervoor is echter goede kennis van het product voor 
nodig die te vaak ontbreekt.  
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3. Ontwikkelen concreet eindproduct 
Ten aanzien van het in de markt zetten van een gereed (diepvries)product concludeert de 
projectgroep dat vanwege de relatief hoge verwerkingsprijs van schar moet worden ingezet op 
een positie hoog in de markt.  De projectgroep ziet mogelijkheden om scharfilets gepaneerd met 
panko en gemalen zeewier in de markt te zetten. Meerwaarde kan worden gecreëerd door in te 
spelen op huidige trends: als “fingerfood, seafood, shared dining, verantwoord en gezond 
voedsel zonder teveel poespas”. Een verantwoord, hip, gezond, lekker en gemakkelijk klaar te 
maken product als scharfilet gepaneerd met panko en gemalen zeewier is hierin als kansrijk 
voorbeeld ontwikkeld.  
 
4. Optimaliseren samenwerking handel 
Op basis van ervaring concludeert de projectgroep dat voor grotere partijen grote schar in de 
winter een redelijke tot goede prijs wordt betaald. 
 
Voor de kleinere sortering schar kan vanwege de relatief hoge verwerkingskosten (fileren) geen 
redelijke prijs worden betaald. Op termijn kan de internationale markt (Afrika) interessant zijn 
voor grotere hoeveelheden diepgevroren (kleine) schar. De ooit lucratieve Japanse markt voor 
kleine sorteringen schar is verloren gegaan door concurrentie met rock sole en mogelijk door 
het niet nakomen van kwaliteitsnormen die in Japan worden gehanteerd. Vishandelaren geven 
uit concurrentieoogpunt niet graag informatie over hun markten. 
 
Het clusteren van kleine partijen schar van bijvoorbeeld staand want vissers blijkt lastig, omdat 
de prijs van de partij wordt bepaald door de prijs van minst aantrekkelijke (deel)partij.  Er is te 
veel verschil in grootte en kwaliteit van de aangelande vis bij de verschillende aanvoerders. 

4.2 Aanbevelingen 
Aan de hand van de in de vorige paragraaf beschreven conclusies zijn een aantal aanbevelingen 
opgesteld. De aanbevelingen bestaan uit een aantal belangrijke aandachtspunten van belang 
voor het vervolg van het project. 
 
1. Gestoomde en koud gerookte schar 
Het grootschaliger verwerken en aanbieden van gestoomde en gerookte scharfilet blijkt niet 
aantrekkelijk en haalbaar te zijn. Verkoop aan de liefhebber van hele gerookte en gestoomde 
schar is daarentegen wel mogelijk via de visdetailhandel, waarbij kan worden aangehaakt op het 
initiatief waarbij de consument zelf zijn schar schoon maakt en bereidt.  
 
Er zijn kansen voor het vermarkten van scharren aan de consument via deelname aan het 
project “Vers van de visser” en publiciteit via de VIS! App van Ursa Major Services 
BV/Nederlandse Vissersbond, via de website van de Vereniging Kust & Zee etc. Binnen deze 
initiatieven kan aandacht gegenereerd worden voor het roken en/of stomen van schar. 
 
2. Verkoop verse hele schar aan de Nederlandse consument 
Om hele verse schar succesvol in de markt te kunnen zetten is het van belang dat er blijvend 
ingespeeld dient te worden op belangstelling vanuit de vakhandel, het publiek en de pers. Onder 
andere via verschillende media, waaronder  websites van diverse ketenpartijen, dienen 
consumenten en visdetaillisten gewezen te worden op schar: “fun en kwaliteit voor een 
aantrekkelijke prijs”. Voor de consument is het van belang te benadrukken dat hele schar om zelf 
schoon te maken een relatief goedkoop product is. Wel zal er aandacht geschonken moeten 
worden aan het schoonmaken en bereiden van vis, zodat de consument kan worden getoond dat 
vis fileren niet moeilijk hoeft te zijn en juist erg leuk om te doen is. Een extra impuls kan worden 
gegenereerd door de visdetaillisten die bijvoorbeeld zelf een cursus vis fileren kunnen 
aanbieden en/of in samenwerking met de horeca diverse recepten kan ontwikkelen en 
aanbieden. Vanuit het project is aangehaakt bij het uit te voeren project “Vers van de Visser” om 
een verkoopkanaal te creëren waarbij de visser zijn hele schar direct aan de consument 
verkoopt. 
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3. Optimaliseren samenwerking handel  
Er moet worden gewerkt aan een open en blijvende samenwerking tussen vissers en 
(groot)handel om bijvoorbeeld de Japanse markt weer te openen en de bulkmarkt te blijven 
monitoren. Persoonlijk werkt Rems Cramer al jaren met een aantal handelaren aan een 
vertrouwensrelatie met als doel gezamenlijk de markt, voor MSC tong en voor schar, aan te 
pakken.  
 
Om een prijsvoordeel van  gegroepeerd aanbieden via de afslag te krijgen is het van belang dat 
de vissers die schar aanvoeren onderling zaken afstemmen. De gedachte is om 
samenwerkingsverbanden op te zetten , zodat er gezamenlijk vis geleverd kan worden waarbij 
de grootte, versheid en kwaliteit gewaarborgd kan worden en een goede verkoopprijs kan 
worden gerealiseerd.  
 
4. Ontwikkelen concreet eindproduct 
De tijdens het project ontwikkelde formule, waarbij scharfilet wordt vermarkt als een trendy en 
hippe fingerfood, leent zich om voor alle relatief goedkopere vissoorten (schol, wijting etc.) uit 
de sfeer van het bulkproduct te komen.  De basis  voor een succesvol product is gelegd. In de 
markt zetten door bijvoorbeeld (een groep) vissers op coöperatieve basis is een optie waar 
belangstelling voor is. Ook is er aan gewerkt partijen als Queens Products BV en Ekofish Group  
te  interesseren. 
 
De mogelijkheden om scharfilet als gereed product in de markt te zetten zijn aanwezig. Met de 
toevoeging om andere vissoorten op een zelfde wijze in de markt te zetten, verwacht de 
projectgroep dat er een goede afzetmarkt gecreëerd kan worden. In eerste instantie wordt 
gedacht om naast schar ook schol als fingerfood in de markt te zetten. Voorwaarden om de kans 
van slagen te vergroten zijn o.a. een goede samenwerking tussen vissers, verwerkende bedrijven 
en handel, voldoende publiciteit genereren bij de consument d.m.v. bijvoorbeeld promotionele 
acties. 
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5. Publiciteit 
Gedurende het project is er op verschillende wijzen aandacht gegenereerd voor het project en met 
name voor de vissoort schar. Rems Cramer heeft o.a. zijn medewerking verleend aan verschillende 
tv-programma’s en een kookboek, waarbij schar centraal stond. Daarnaast is er middels diverse 
publicaties op o.a. websites van de projectpartners informatie verstrekt aangaande het project. In 
dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de diverse publicaties en media waarin het project 
is uitgelicht. 

5.1 Het Nederlands Viskookboek 
In 2011 is ‘Het Nederlands Viskookboek’ van schrijver Bart van 
Olphen verschenen. Bart van Olphen vertelt in het Nederlands 
Viskookboek het verhaal achter de lekkere en verantwoord 
gevangen Nederlandse vis.  In ruim 60 recepten laat Bart zien hoe 
verschillende duurzame Nederlandse vissoorten worden gevangen 
kunnen worden bereid. Gerechten die wellicht ingewikkeld 
klinken, maar verrassend eenvoudig zijn klaar te maken: tong 
Meunière, op de huid gebakken snoekbaarsfilet, inktvis van de 
plaat. 
 
Waar koop je de meest duurzaam gevangen vis? Welke 
basissauzen zijn lekker bij vis? Bart geeft antwoord, vertelt over 
zijn slag tegen overbevissing en zijn strijd voor duurzame 
visvangst. Ook legt hij uit hoe je vis schoonmaakt, Hollandse 
garnalen pelt en oesters zonder schade aan het levende beestje, en 
je hand. 
 

Bart van Olphen is de oprichter van Fishes en zet zich in voor het consumeren van uitsluitend 
duurzaam gevangen, wilde vissoorten. Hij staat in de top 100 van meest duurzame Nederlanders 
en won de Seafood Champion Award voor de meest duurzame visonderneming ter wereld. Zijn 
eerste kookboek ‘Het Fishes Kookboek’, werd in Parijs bekroond met een ‘Gourmand Best 
Cookbook of the World Award.’ 
 
Rems Cramer heeft gedurende het project ‘Schar in het schap’ zijn medewerking verleend aan 
dit kookboek, waarbij Rems naast MSC tong ook schar onder de aandacht heeft gebracht. De 
bijdrage van Rems Cramer is terug te vinden op pagina’ s  130 t/m 154  in het Nederlands 
Viskookboek. Voor meer informatie zie www.hetnederlandsviskookboek.nl.  

5.2 De Wilde Keuken van Wouter Klootwijk 
Medio 2012 zijn er voor het programma ‘De Wilde Keuken van Wouter Klootwijk’ opnamen 
gemaakt aan boord van de KW 2 van Rems Cramer, waarbij het verhaal van de schar centraal 
stond. Op vrijdag 4 januari 2013 is de aflevering aangaande vis van de serie van ‘De Wilde 
Keuken van Wouter Klootwijk’ uitgezonden op TV.  
 
De Wilde Keuken, seizoen 2013, aflevering 1: Vis 
De Wilde Keuken zwerft van Duinkerken tot Delfzijl. Wouter Klootwijk beleeft avonturen rond 
en in zijn keetwagen waarin hij gasten ontvangt en zelfs vis bakt. Een kakelverse schar, zo uit de 
zee, die tot verbijstering van heel Scheveningen niet krom trekt in de pan. Scheveningen laat 
scharren altijd minstens twee dagen dood liggen boven water. Dat moest van vroeger. Het is 
voorgoed voorbij dankzij doortastend culinair onderzoek in De Wilde Keuken op Wielen. 
 
Als de vis voor Scheveningen slaapt en met rust gelaten wordt, komt verse vis van ver. Klootwijk 
reist naar IJsland, het spoor terug naar waar de beste vis voor Europa vandaan komt. IJsland 
heeft er zat van. En dan is er het verhaal van de lekkerste vis, de schar, kakelvers, van dichtbij 

Het Nederlands Viskookboek 

http://www.hetnederlandsviskookboek.nl/
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huis, maar vergeten. Gegeten wordt hij niet meer. Alleen in De Wilde Keuken wordt hij nog bruin 
gebakken. Het is het seizoen van De Wilde Keuken op wielen – een kookkeet waarin Wouter 
Klootwijk gaat en staat, overal waar het hem bevalt. 
 
In 2012 zijn er zowel aan boord van de KW 2, het vissersvaartuig van Rems Cramer, als in de 
visafslag Scheveningen opnamen gemaakt voor het tv-programma. De opnamen stonden in het 
teken van de ondergewaardeerde vissoort schar. Door middel van deze tv-uitzending is schar op 
een positieve wijze onder de aandacht gebracht bij het publiek. De volledige uitzending is terug 
te zien via de volgende link:  
http://www.uitzending.net/gemist/159524/Nederland-2/De_Wilde_Keuken.html  
 

Voor meer informatie aangaande het tv-programma ‘De Wilde Keuken van Wouter Klootwijk’ 
kijk op: http://www.wildekeuken.nl/ 

5.3 VARA Kassa Groen 
Het consumentenprogramma Kassa Groen van de VARA heeft in de uitzending van 19 februari 
2013 aandacht besteed aan vergeten vissoorten, waaronder de schar. Rems Cramer heeft in het 
kader van het project ‘Schar in het schap’ zijn medewerking verleend. Presentatrice Brecht van 
Hulten interviewde Rems voor het programma in de visafslag te Scheveningen.  
 
Kassa Groen, aflevering 19 februari 2013, ‘Probeer ook eens een vergeten vis!’ 
Op de visafslag vindt je behalve de overbekende zalm en haring ook allerlei andere, vergeten 
soorten. Vissen als schar, poon en wijting komen direct uit onze eigen Noordzee en zijn 
goedkoop, lekker en goed voor het milieu. Brecht van Hulten ging voor het programma Kassa 
Groen op zoek naar deze soorten op de visafslag in Scheveningen en bracht haar vangst naar 
topkok Ron Blaauw in Amsterdam. Hij laat ons zien hoe makkelijk en lekker soorten als schar en 
horsmakreel eigenlijk zijn. 
  
Bij een lekker visje denken we niet direct aan de schar, horsmakreel of wijting. Jammer, want 
deze soorten zijn zeer betaalbaar, lekker en komen uit onze eigen Noordzee. Veel vis komt van 
ver en moet per boot of vrachtwagen naar de Nederlandse visafslag komen. Dat is slecht voor 
het milieu. Bovendien hoeven onze eigen, vergeten soorten niet onder te doen qua smaak. 
Duurzaam visser Rems Cramer legt uit dat veel vergeten soorten erg lekker zijn. Een vis als 
wijting wordt veel aan de kat gegeven, maar je kunt deze vis ook bereiden als het traditionele 
lekkerbekje en dan is hij erg smakelijk. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de poon, ook wel 

Wouter Klootwijk en Rems Cramer tijdens de opnamen voor ‘De Wilde Keuken’, aflevering: vis 

http://www.uitzending.net/gemist/159524/Nederland-2/De_Wilde_Keuken.html
http://www.wildekeuken.nl/
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'armeluiskreeft' genoemd, omdat hij net zo smaakt als kreeft, maar veel goedkoper is. Daarnaast 
is de schar, die qua smaak overeenkomt met de schol, eveneens een lekker, duurzaam gevangen 
vis, die onbekend is bij de consument. 
 

 
Presentatrice Brecht van Hulten en Rems Cramer tijdens de opnamen van VARA Kassa Groen, aflevering 
'Vergeten vissoorten'. 

VARA Kassa Groen, aflevering ‘Vergeten vissoorten’ is op TV uitgezonden op 19 februari 2013. 
De volledige uitzending is terug te zien via de volgende link:  
http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/probeer-ook-eens-een-vergeten-vis/speel/1/  

5.4 Publicatie via communicatiemiddelen projectpartners 
Naast publiciteit via televisie en het kookboek van Bart van Olphen is er door de projectpartners 
zelf eveneens aandacht besteed aan publicaties betreffende het project. Op de websites van 
Vereniging Kust & Zee en de Nederlandse Vissersbond zijn publicaties geplaatst aangaande het 
project.  
 
Website Nederlandse Vissersbond: http://www.vissersbond.nl/index.php?mod=page&id=101  
Website Vereniging Kust & Zee: http://www.kustenzee.nl/duurzamevisserij/index.htm  
 
Ook vakbladen binnen de visserijsector hebben aandacht geschonken aan het project, 
waaronder Visserijnieuws en Fishtrend. Eind april 2013 is een artikel geplaatst in 
Visserijnieuws aangaande de bijeenkomst ter afsluiting van het project. Het artikel is terug te 
vinden op de website van Visserijnieuws, via de volgende link: 
http://www.visserijnieuws.nl/component/content/article/70-archief-2011/8313-lekker-maar-
lastig-in-de-markt-te-zetten.html  
 
Ook in Fishtrend is aandacht besteed aan de resultaten van het project. In het derde nummer 
(week 21) van het blad is een artikel opgenomen over het project.  

http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/probeer-ook-eens-een-vergeten-vis/speel/1/
http://www.vissersbond.nl/index.php?mod=page&id=101
http://www.kustenzee.nl/duurzamevisserij/index.htm
http://www.visserijnieuws.nl/component/content/article/70-archief-2011/8313-lekker-maar-lastig-in-de-markt-te-zetten.html
http://www.visserijnieuws.nl/component/content/article/70-archief-2011/8313-lekker-maar-lastig-in-de-markt-te-zetten.html
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Daarnaast is er een publicatie aangaande het project opgenomen in de Kust & Zeegids 2012-
2013. Voor de nieuwe Kust & Zeegids van 2013-2014 zullen de projectresultaten eveneens 
worden gepubliceerd. 

5.5 Bijeenkomst ‘Koken als Krijn’ 
Het project loopt af op 31 maart 2013. Ter afsluiting van het project is op 18 april 2013 een 
bijeenkomst georganiseerd in “De Kookerij” te Noordwijkerhout, zie http://www.kookerij.com .  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze bijeenkomst stond in het teken van de in 2011 overleden Krijn Giezen.  Als beeldend 
kunstenaar/ trendsetter/ cateraar/ viskenner heeft Krijn het project “Schar in het schap” zeer 
geïnspireerd. Als onderdeel van het programma hebben chef Arjan Siemerink van Yama 
Products en Rems Cramer op een onderhoudende manier verslag gedaan van het project en de 
resultaten. 
 
Naar aanleiding van deze bijeenkomst is door culinair recensent dhr. Menno Steketee een artikel 
geschreven voor het NRC Handelsblad. Dit artikel is gepubliceerd in het NRC Handelsblad van 23 
april 2013. Het artikel is opgenomen als bijlage  bij dit rapport. 
 

Foto links poster expositie "Koken als Krijn", foto rechts chef-kok Arjan Siemerink van Yama Products bezig 
met de bereiding van scharfilets gepaneerd in panko en gemalen zeewier. 

http://www.kookerij.com/
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BIJLAGE 1 Merkconcept ‘Schar in het schap’ – Volmerk 
 
Van Vergeten Vis naar Trendy Merk 
De consument weet zich nauwelijks raad met vis… maar eet fingerfood, waardeert shared dining 
en zoekt eerlijke, gezonde (alternatieve) gerechten die gemakkelijk te bereiden zijn. Met dit 
vertrekpunt heeft Volmerk de mogelijkheden onderzocht om scharproducten – met name de 
kant-en-klare diepgevroren scharfilets – als innovatief en ‘out of the box’ merk in de markt te 
zetten. In dit rapport geven we middels een aantal merkconcepten antwoord op de vraag: Hoe 
kunnen we schar als visgerecht bij de consument kansrijk maken? 
 
Positie in de markt 
Uit testen met verschillende bereidingswijzen kwam diepgevroren scharfilets gepaneerd met 
panko – Japans broodkruim – en gemalen zeewier als reële optie naar voren. Een gerecht dat 
verantwoord, lekker, gezond en hip is én direct gereed is voor de frituurpan. De schar wordt 
duurzaam en dichtbij gevangen, is traceerbaar van vangst tot verwerking en is gezond en eerlijk. 
Een prima alternatief voor onder meer paling, tong en poon. Door de relatief hoge 
verwerkingsprijs van dit product zal het hoog in de markt gezet moeten worden om kansrijk te 
zijn. De meerwaarde kan worden gecreëerd door in te spelen op huidige trends als ‘finger food, 
seafood, shared dining en verantwoord en gezond voedsel waar niet is mee geknoeid’. 
 
Het merk schar 
Wat we met het merk schar nastreven, is ‘van een puur Hollandse en smaakvolle schar een ware 
belevenis maken’. Dat doen we door de drie ‘ingrediënten’ die het merk voor de consument 
relevant en  onderscheidend maken evenwichtig in te zetten: de beleving, het gerecht en de 
duurzaamheid. Dit maakt van schar een eigenzinnige vissoort met de potentie om trendy en 
succesvol te zijn.  
 
De consument beleeft 
De consument eet niet alleen met de tong óók met de ogen. Hij ‘eet’ als het ware de 
beleving. De ambiance bepaalt dus mede het succes! Daarom presenteren we het merk 
schar op het hoogste podium, vergelijkbaar met kaviaar, eigentijds en exclusief. 
 
No story, no glory 
Naast de bijzondere beleving zijn voor de consument ook geloofwaardigheid en authenticiteit 
essentieel. We vertellen de story van de schar. Niet altijd en overal. Alleen op plaatsen waar het 
kan en relevant is, zoals op de website en de verpakking, vertellen we het verhaal ‘van schar 
naar consument’: van vangst > veilen > fileren > vriezen > batteren > bereiden > …tot beleven! 
Zo is ‘duurzaamheid’ niet het belangrijkste ingrediënt van het merk, maar geeft het de 
consument wel een extra zetje bij het aankoopproces. 
 
Bijzondere plekjes 
Op zoek naar de positionering van het merk hebben we de markt breed verkend… van plekken 
voor traditionele gerechten tot ‘niches’ voor out-of-the-box bereidingswijzen. Zo ontdekten we 
een 5-tal consumentenplekken met meer en minder potentie: 

 Naast/boven kibbeling en lekkerbek 
 Als alternatief voor klassieke snacks 
 Een Noordzee verrassing in Oosters jasje 
 Als Exotische tapas, spannend en sexy 
 …en een alternatief voor de pure schar, Oer-Hollands, eerlijk en echt 
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Altijd gemakkelijk 
Om de bereiding voor zowel de consument als de professionele gebruiker zo makkelijk mogelijk 
te maken bieden we het schar-product aan als: 

 Filets van 20 à 30 gram 
 Gebatterd in panko-beslag: Japans broodkruim met gemalen zeewier 
 Diepgevroren 
 Verpakt in een doos van 300 tot 400 gram (voor horeca grootverpakkingen) 
 Eenvoudig en snel te frituren 
 Niet goedkoop, wel betaalbaar 

 
Klein en fijn 
De conclusie is dat schar als merk past bij een niche markt en ideaal is voor onderscheidende 
trendy horeca, de betere visspeciaalzaak en exclusieve catering. Later is het merk wellicht 
breder inzetbaar op de consumentenmarkt.  
 
De merkconcepten 
We durven te stellen dat schar als visgerecht bij de consument kansrijk wordt middels de 
volgende merkconcepten: 
 
Limanda Limanda 
Noordzee Schar met een Mexican bite 
Trendy, hip en lekker voor oog & tong! 
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LI-LI 
Het Oosterse zusje van Limanda Limanda 
Ook trendy, hip en lekker voor oog & tong! 
 

 
Scharreltjes 
Het alternatief voor kibbeling 
Prijzig, wel natuurlijk verantwoord met ruimte voor story-telling. 
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Zeevlammetjes 
De nieuwe borrelsnack 
Niet hip wel puur en gezonder, maar mogelijk te prijzig 
 

 
 
ScharreMorrie 
Oer-Hollands 
Niet trendy, wel natuurlijk verantwoord en lekker. 
 

 
 
En de verpakking… 
…vertelt het hele verhaal, is onderscheidend en trendy, puur en verantwoord, met ruimte 
voor story-telling. Het haalt de schar uit de anonimiteit, valt op in het diepvriesvak, 
beschermt filets tegen beschadiging… en zorgt altijd voor een heerlijk visgerecht op 
voorraad!  
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BIJLAGE 2 Artikel NRC Handelsblad, 23 april 2013 
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