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Verbinding stakeholders
Vraaggestuurd praktijkgericht onderzoek
Kennisontwikkeling in de praktijk en in het onderwijs
Terugkoppeling met de praktijk

Duurzame visserij
“Duurzaam betekent ‘op de lange duur continueren’. Voor de vissector
betekent dit dat we onze activiteiten op een zodanige manier moeten
uitvoeren, dat ze niet alleen winst opleveren maar ook rekening houden met
het milieu en goed zijn voor de mens. We moeten zorgen dat toekomstige
generaties kunnen blijven vissen. Het duurzaam ondernemerschap van de
visserijsector is daarmee geënt op de pijlers people, planet, profit, oftewel
goed voor de mens, milieubewust en economisch verantwoord.” (www.pvis.nl)

“Duurzame visserij gebruikt vistechnieken waarbij de kans op bijvangst sterk
afneemt. Vissers respecteren de natuur onder water, waardoor de
visbestanden op peil blijven.” (www.wnf.nl)

Vissers oogsten uit de natuur

http://www.geschiedeniszeeland.nl/tab_themas/themas/visserij/kustvisserij/

People
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Vissers

Populatie dynamica
Stock assessments
Visserijtechniek

Cultuurhistorisch
Inzichten in vangsten
Veldkennis & participatie

Visserijwetgeving & natuurwetgeving & handhaving

Oogst

Profit
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Natuur

Planet
Ecosysteem effecten
Ecosysteem functioneren
Draagkracht

1: Visserijbiologie (www.ices.dk)

Press release - Exploitation of fish
stocks has declined significantly
during the last decade
ICES scientists have concluded that
exploitation of fish stocks in the
Northeast Atlantic has declined
significantly during the last decade.
Published: 11 December 2013

MSY
MSY
World Summit on Sustainable Development
(Johannesburg 2002):
“Maintain or restore stocks to levels that can produce
the maximum sustainable yield (MSY) with the aim of
achieving these goals for depleted stocks on an urgent
basis and where possible not later than 2015”

Ecosysteem
impact grens
MSY
Exploitatie volgens
MSYvoorzorgprincipe

2: Ecosysteemeffecten visserij & draagkracht

In 2012 is in opdracht van het
ministerie van Economisch Zaken en
het Productschap Vis een onderzoek
gestart naar de effecten van de
garnalenvisserij in de Natura2000
gebieden. Doel van het onderzoek is
om de effecten van de
garnalenvisserij op het bodemleven
te onderzoeken en de bijvangsten in
kaart te brengen. (Bron: IMARES)

NWO- ZKO programma o.a.:
• Ecologische draagkracht – vis en
biobouwers

• Wetenschap en beleid –
implementatie
‘ecosysteembenadering’

3: Cultuurhistorie en kennis van vissers
GAP - Samenwerking wetenschap, visserij en beleidsmakers
IMARES Wageningen UR doet binnen het Europese GAP2
project onderzoek naar de samenwerking tussen
wetenschappers en vissers in Nederland.
Welkom bij BluePort Lauwersoog
Stichting BluePort Lauwersoog is hét
visserij kenniscentrum van Noord-Oost
Nederland en biedt een platform voor
ondernemerschap, samenwerking en
kennisontwikkeling voor regionale
partijen die een duurzame
economische ontwikkeling van de
visserij en visketen voor ogen hebben.
www.blueport-lauwersoog.nl

Rol van visser in natuurbeheer?

Duurzame visserijen
Twee Waddenzee visserijen zijn MSC gecertificeerd:
• Mosselbodemvisserij sinds 26 juni 2011
• Handkokkel visserij sinds 30 oktober 2012

Structuur van MSC volgens 3 principes:
1. Sustainable fish stocks
• doelsoort wordt niet overbevist
2. Minimising environmental impact
• ecosysteemeffecten worden zo klein mogelijk
gehouden
3. Effective management
• er is een afdoende beheersysteem zowel
regionaal als (inter)nationaal

Garnalenvisserij
Grote dynamiek van garnalenstand
Situatie 2013:
• Weinig garnalen : hoge prijzen
• Veel garnalen : lage prijzen
Discussie over verduurzaming moet ook
gaan over technische en sociaaleconomische aspecten

Intensiteit van de garnalenvisserij van
Nederlandse schepen. Data van VMS
(Vessel Mointoring System) per
vierkante nautische mijl.
Slechts een deel van de vloot (ca
30%) heeft VMS – vooral de kleinere
schepen in de Waddenzee niet.
Bron: Quality Status Report Wadden
Sea 2010

ICES Working Group Crangon fisheries
and life history:
Bezoekfrekwentie per
jaar (2006-2008)
1
2
3-5
6-10
11-20
21-50
61-100
> 100

Werkveld:
• aanlandingen; inspanning; mortaliteit
• veranderingen in distributie
• biomassa schatting

1. Bestands
schatting

2. Ecosysteem
effecten

3. Vissers
betrokken / informatie
inbrengen

Mosselen - wild





/

Mosselen – MZI

nvt



/

Garnalen





/

Kokkels





/

Vissen





/

Experiment loopt

Experiment loopt

/

Japanse oesters

STREEFBEELD 2020 UIT BREDE VISIE
“Het beheer van de visserij is adaptief, maar
maakt gebruik van voortschrijdend inzicht en
is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.
Alle betrokken partijen hebben inspraak bij
het vaststellen het visserijbeheer in de
Waddenzee”
systeem beschrijving
monitoring

gebruik

OOK AANDACHT VOOR NOORDZEE
KUSTZONE EN TRILATERALE WADDENZEE !!

beheermaatregelen
ecologische doelstellingen
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 Ieder vergunning een eigen tijd en ruimte schaal
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WAT ZIJN DE AMBITIES VOOR DE TOEKOMST??
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2. Zwaarwegend advies
over visserijen in
samenhang
OF

3. Gezamenlijk visplan
en integraal beheer

ALLE WEGEN LEIDEN NAAR ROME
Praktijk transitie naar duurzame visserij via
meerdere, samenhangende routes
Transitie visserijpraktijk (‘verduurzaming’)

• Onderzoeken van technische innovaties
• Bedrijfsmodellen & economisch haalbaarheid
• Verbeteringen in de keten
• Geschikte organisatie

Transitie beheerpraktijk:
• Ruimtelijke verdeling in tijd en ruimte
• gesloten gebieden / real time closures
• ‘Quotering’: hoeveel kan er gevist worden
• Toepassen technische innovaties
• Handhaving

Economische Zaken

Prov. Fr.

Leren-door-doen

Mossel

Garnaal

Fundamenteel
Praktijk gericht
Anecdotisch

Vaste
vistuigen
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Japanse
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Ecologisch
Technisch / juridisch
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Kennisuitwisseling & ontwikkelen gezamenlijke kennisagenda

MOGELIJK TIJDPAD TRANSITIES & VOORBEELDEN VAN ACTIVITEITEN
1. afstemming

2013

2015

2. advies over samenhang

3. gezamenlijke visplannen

2016

N2000 beheerplan
onderzoek & vergunning diverse vissectoren

2020
N2000 beheerplan – 2de periode

Visserijpraktijk: organisatie -> keten -> bedrijfsmodellen -> brandstof besparing
Beheerpraktijk: ruimtelijk afstemming -> handhaving -> quotering -> technische aanpassingen
Onderbouwing: garnalen onderzoek, draagkracht onderzoek, ecosysteem modellen

Conclusies & aanbevelingen
Beleid:
• Transitietrajecten worden telkens per visserij georganiseerd
• Verken andere vormen van beheer – Brede Visie

Onderzoek:
• Aandacht voor inzichten in cumulatieve effecten en draagkracht
• Aandacht voor visonderzoek – top predatoren; habitat gebruik
• Kennisbasis voor schelpdiervisserij lijkt afdoende – nog aandacht voor Japanse
oesters
• Benodigde kennis zowel ecologisch als technisch, juridisch en sociaaleconomisch
Monitoring:
• Aandacht voor vismonitoring - zoek trilaterale samenwerking

“Meten is weten”
“Kennis is macht”

www.spanvis.nl
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1. Visserijbiologie – monitoring – o.a. wettelijke taken:
• Schelpdiermonitoring & PRODUS IMARES: tbv mossel- en kokkelvisserij over
verspreiding en voorkomen – ‘quotum’ op basis van deze wetenschappelijke gegevens
• Vismonitoring: NIOZ fuik, IMARES Demersal Young Fish Survey (trawl), maar niet voor
advisering over visvangsten = hiaat
• Garnalen: wel monitoring & onderzoek, maar visserij niet gequoteerd, momenteel
intensieve onderhandelingen voor transitie en ook MSC
• Japanse oesters: nog in ontwikkeling

2. Ecosysteemeffecten - onderzoek:
• Visserijen worden geëvalueerd op basis van de natuurbeschermingswet – hierin staan
ecosysteemeffecten centraal – visserijeffecten niet altijd eenduidig
• Door visserijen apart te nemen ontstaat er geen inzicht in cumulatieve effecten

3. Betrokkenheid vissers - beleid:
• Kennis over ‘best practices’ mbt vistuig en ecosysteemeffecten ingebracht tijdens
processen van transitie of certificering
• Kennis van (historische) vangsten of inzichten in de natuur worden zelden gebruikt

Overzicht Nb-wet vergunningverlening Waddenzee
Type vistuig

Doelsoort

Omvang in
aantal vissers/
ondernemers

Geldigheid Nb-wet
vergunning (datum)

Garnalenkor

Garnaal

92

EZ: 5 jaar (2013)

Mosselkor – wild

Mosselzaad –
wild

Ca. 60

EZ: 2 keer per jaar 2
weken

Mosselzaad –
Mosselzaad
invanginstallatie (MZI)

Mosselzaad – MZI 60

EZ: Jaarlijks (8 maanden)

Wonderklauw/hark
(handmatig)

Kokkel

31

Provinsje Fryslân:
1 jaar

Vaste vistuig: staand
want;
zegen/fuik/kubben/
spieringkamer

Zeebaars/
harder/ makreel/
spiering/
wolhandkrab

Ca 80

EZ: 3 jaar (2013)

Handmatig rapen

Japanse oester

15

Provinsje Fryslân:
5 jaar (2013 evalueren)

