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De SALV verbindt 
Voor het 10e jaar op rij organiseert de SALV een ontmoetings- en 
netwerkmoment voor zijn ledenorganisaties en voor de administraties en de 
beleidsmakers aan wie de raad zijn adviezen richt. 

Met de editie ‘Water en Land verbonden’ in Oostende willen we de 
visserijwerking van de SALV in de kijker zetten, wat volledig binnen onze 
Technische Werkcommissie Visserij (TWV) plaatsvindt. 

Van in het begin van de oprichting van de SALV was het een evidentie dat de 
TWV-vergaderingen in Oostende zouden plaatsvinden, kwestie van goed de 
vinger aan de pols te houden van deze unieke sector.   De autonome werking 
van de TWV werd gegarandeerd in het huishoudelijk reglement van de SALV, 
wat de efficiëntie ten goede kwam en de TWV een eigen dynamiek gaf.  De 
visserijadviezen focusten zich initieel op de economische 
visserijbevoegdheden die voortvloeien uit het EU- en Vlaamse beleidskader 
en hoe die sector daarmee kan verduurzamen . Recenter kwamen de 
ontwikkelingen in het Belgisch deel van de Noordzee aan bod, en meer 
bepaald de federale bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening en de toestand 
van het marien milieu.  Nog recenter werd ook de landzijde van het 
visserijgebeuren prominenter in beeld gebracht in de advisering, met nadruk 
op de veilingen, de rol van de visverwerking en de kustgemeenschappen.  

De visserij vormt een wezenlijk kenmerk van ons Noordzeeland en beschikt 
met zijn 100% hernieuwbare natuurlijke hulpbron over een aantal zeer sterke 
troeven.  Dat die sector toekomst heeft en dat er in die toekomst wordt 
geïnvesteerd, ook vanuit de landzijde, willen we met initiatieven als De Cierk 
en de vernieuwde Vlaamse visveiling tijdens dit event in het voetlicht plaatsen.  
Daarbij is de link met voeding, de mogelijkheden van de korte keten en de 
inspiratie vanuit de landbouwsector nooit ver weg. 

Hendrik Vandamme     Koen Carels 

Voorzitter SALV     secretaris SALV 
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Water en land verbonden 
‘Water en land verbonden’ als thema is zeker niet enkel van toepassing voor 
het evenement van vandaag. Dit thema is al terug te vinden in de naam zelf 
van de Strategische Adviesraad, met de vermelding van ‘Landbouw en 
Visserij’, maar het afgelopen jaar waren ook de droogte, het algemeen 
waterbeleid en projecten in havens en op waterlopen, onderwerpen die op de 
SALV-zittingen aan bod zijn gekomen. 

Het water waar we het in de TWV over hebben, is anders. Het is het zoute 
water waaruit de Vlaamse vissers de vele lekkernijen ophalen die de zee ons 
biedt.   . De TWV is de enige decretaal vastgelegde werkcommissie van de 
SALV die de visserijthema’s maar ook de gezamenlijke landbouw- en 
visserijthema’s voorbereidt. Als het puur over visserij-gebonden materie gaat, 
dan maakt de TWV, bijgestaan door het SALV-secretariaat zelf de adviezen 
op, die door de volledige Raad dan enkel nog bekrachtigd worden. Zo gaan 
we reeds elf jaar tewerk. De V in de SALV is ook al een aantal keer volledig of 
gedeeltelijk aan bod gekomen op vorige ontmoetings- en netwerk-
evenementen. Zo waren we te gast in 2011 op de site van de visveiling te 
Zeebrugge en nog vorig jaar waren we onder de noemer ‘Duurzame 
symbiose’ te gast in Deinze / Kruishoutem, waar een tomatenbedrijf en een 
viskwekerij de handen in elkaar geslagen hebben. Inderdaad, ook aquacultuur 
komt in de SALV en de TWV onder de aandacht. 

Toen bleek dat het in de provinciecirculatie voor de SALV-evenementen de 
beurt was aan West-Vlaanderen, hebben de leden van het secretariaat het 
thema korte keten aan het kader toegevoegd en zijn ze terecht gekomen waar 
we vandaag te gast zijn: De Cierk op de concessie van de Vlaamse Visveiling 
te Oostende. Wat de link met de TWV betreft vandaag, zijn niet alleen de stad 
Oostende, haar geschiedenis en haar bedrijven verbonden met de 
visserijsector van belang, maar ook de maricultuur die op dit evenement aan 
bod komt. 
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Drie weken geleden heeft de SALV een advies bekrachtigd dat op eigen 
initiatief is opgemaakt door de TWV: een prioriteitennota visserij 2019-20241  
naar aanleiding van de regeringsvorming in Vlaanderen, maar ook duidelijk 
een link leggend met (1) de sociale en maritieme aspecten die onder de 
federale bevoegdheid vallen en met (2) het feit dat visserijbeleid een EU 
competentie is. Op 22 maart is er ook al een TWV-advies gepubliceerd met de 
titel ‘Strategische hoofdlijnen voor Vlaams visserijprogramma 2021-2027’2. In 
dit eerste advies op eigen initiatief van dit jaar wordt ingegaan op het 
toekomstig Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur, 
waarvoor de voor visserij bevoegde Vlaamse overheid een operationeel 
programma moet opmaken. 

In 2018 waren er ook twee adviezen volledig behandeld door de TWV en twee 
waar de TWV een bijdrage toevoegde aan advies van belang voor zowel de 
landbouw- als de visserijsector. Informatie over alle adviezen en heel wat 
meer kan teruggevonden worden op de interessante en overzichtelijke site 
www.salv.be. Wat toekomstige activiteiten betreft, waren eerder deze week de 
zeventien leden van de TWV uit elf organisaties uitgenodigd op een zitting, 
waar onder andere is bekeken welke adviezen nuttig kunnen zijn in verband 
met plaatsgebruik en ruimtelijke ordening op zee. 

Maar vandaag gaat de aandacht volledig naar het thema ‘Water en land 
verbonden’ met aandacht voor de Food Market, maricultuur en de nieuwe 
vismijn hier ter plaatse. Ook in naam van de TWV, welkom en dank bij 
voorbaat aan De Cierk, de VLV en de medewerkers van het SALV 
secretariaat voor de organisatie van dit evenement. 

Emiel Brouckaert, TWV-voorzitter 

                                                      

1  https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-prioriteitennota-visserij-2019-2024  
2  https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-strategische-hoofdlijnen-vlaams-

visserijprogramma-2021-2027  
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Programma 
13u00   

• Ontvangst 

13u30  

• Verwelkoming door Koen Carels, secretaris SALV 
• De werking van de TWV, voorzitter TWV Emiel Brouckaert 
• Toelichting bij food market ‘De Cierk’ 
• Key note speaker Daan Delbare over visserij en maricultuur 
• Voorstelling van de nieuwe vismijn door Sylvie Becaus, algemeen 

directeur Vlaamse Visveiling 

14u40  

• Bezoek aan de oude en de nieuwe vismijn 
• Maritieme wandeling met gids 

16u30   

• Slotwoord door Hendrik Vandamme, voorzitter SALV 
• Receptie  
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De Vlaamse visserijsector3 
De professionele Vlaamse vissersvloot telt eind 2017 71 commerciële 
vaartuigen met een globale capaciteit van 45.051 kilowatt aan motorvermogen 
en 13.712 bruto-tonnenmaat4. 33 vaartuigen maken deel uit van het groot 
vlootsegment (i.e. meer dan 221 kW motorvermogen) en 38 vaartuigen van 
het klein vlootsegment. 82% van het motorvermogen en 78% van de tonnage 
behoort tot het groot vlootsegment (GVS). Het klein vlootsegment (KVS) 
bestaat op zijn beurt uit kustvissersvaartuigen en eurokotters, beiden met 
maximaal 221 kW motorvermogen. Dit vlootsegment heeft de exclusieve 
toelating om binnen 12 nautische mijl vanaf de basislijn te vissen. De 
eurokotters zijn polyvalente boomkorvaartuigen die tot 24 m lang zijn en, in 
tegenstelling tot kustvissersvaartuigen, een tonnenmaat van meer dan 70 BT 
hebben. Zij zijn ontworpen om binnen de 12-mijlszone te mogen vissen (maar 
buiten de exclusieve zone van 3 nautische mijl voor kustvissers).  

De meeste vaartuigen van het GVS hebben een motorvermogen tussen 662 
en 1.200 kW en worden ‘bokken’ genoemd. Deze bokkenvaartuigen zijn 
gespecialiseerd in platvis (in hoofdzaak tong en pladijs) en vormen de 
belangrijkste groep vaartuigen in de Vlaamse vloot met het grootste aandeel 

                                                      

3  Op basis van Van Bogaert, T; en J. Platteau (reds.), Uitdagingen voor de Vlaamse 
visserij. Visserijrapport 2018, Departement Landbouw en Visserij, Brussel, 2018: 
https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/gr_201807_vira2018_webt
om.pdf.  

4  Tonnenmaat: een maat om de grootte van een schip uit te drukken. Deze is niet 
gerelateerd aan het gewicht van het schip, maar aan het volume. De bruto-
tonnenmaat (BT, Gross Tonnage of GT) wordt berekend met een formule waarin 
zowel het scheepsvolume onder het bovendek als de ingesloten ruimtes boven het 
bovendek zijn opgenomen. Het verkregen volume in m³ wordt vermenigvuldigd met 
een factor (een logaritme van de m³) waarna het gevonden getal onbenoemd is 
(zie: www.statistiekvlaanderen.be). 
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in de besomming. De eurokotters zijn technisch geschikt om te vissen op tong, 
pladijs en garnaal, terwijl de kustvissersvaartuigen vooral gericht zijn op de 
garnalenvangst. 

 

Bron: ILVO.  

De Vlaamse vissersvloot is actief in het Belgisch deel van de Noordzee (met 
eurokotters en kustvissers) en in de Zuidelijke en Centrale Noordzee, alsook 
in de westelijke wateren en in de Golf van Biskaje (cf. kaartje). Binnen deze 
gebieden gelden quotabeperkingen en beperkingen voor de visserij-
inspanningen. De vangstmogelijkheden worden jaarlijks onderhandeld tijdens 
de Raad van Europese visserijministers op basis van een voorstel van de 
Europese Commissie. De effectieve quota kunnen na deze onderhandelingen 
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nog wijzigen door quota-uitwisselingen met andere EU-landen. Haring is 
bijvoorbeeld een quotum dat nagenoeg volledig omgeruild wordt met 
Nederland en Duitsland voor meer tong en kabeljauw in verschillende 
visserijgebieden. 

Activiteit van de Vlaamse vloot in de ICES-gebieden, 2015-2017 

 

Bron: ILVO op basis van gegevens departement Landbouw en Visserij 
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In 2017 bedroeg de totale aanvoer van de commerciële Vlaamse zeevisserij 
22.142 ton. Pladijs en tong namen respectievelijk 34% en 10% van het 
aangevoerde visvolume voor hun rekening. Met ieder 6% volgen inktvis en 
rode poon. Rog, langoustine, sint-jacobsschelp, garnaal, kabeljauw en 
hondshaai vervolledigen de top tien. De Vlaamse visserij was in 2017 goed 
voor een totale aanvoerwaarde van €88,2 miljoen. 76% van de totale 
besomming werd aangevoerd naar de havens van Zeebrugge (64%), 
Oostende (34%) en Nieuwpoort (2%). In volume is pladijs de belangrijkste 
soort voor de Vlaamse visserij, terwijl tong het beste scoort op het vlak van 
waardecreatie. 

 

Bron: VIRA’18. 

De zeezijde van de Vlaamse visserijsector heeft zijn verlengde aan land met 
de Vlaamse Visveiling als een belangrijke tussenstap richting verdere 
distributie naar visverwerkers, groothandel en kleinhandel. Het merendeel van 
de bedrijven die vis, schaal- en weekdieren verwerken is gevestigd aan de 
kust en in de Brusselse regio. De 68 bedrijven met visverwerking als 
hoofdactiviteit (cf. cijfers 2016) zijn goed voor een totale tewerkstelling van 
ongeveer 1500 voltijdse arbeidsplaatsen per jaar en een omzet van €650 
miljoen.  

  

Aantal vaartuigen 71
GVS 33
KVS 38

Aantal zeevissers 382
Totale besomming € 88.200.000
Gemiddeld aantal vaartdagen per vaartuig GVS 252
Gemiddeld aantal vaartdagen per vaartuig KVS 176

Visserij in cijfers
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Landbouw in de kustprovincie5 
Naast de thuishaven voor de aanvoer van vis is West-Vlaanderen ook een 
echte landbouwprovincie. In 2018 werd 68% van haar oppervlakte, of 213.917 
ha, gebruikt voor landbouw, terwijl het gemiddelde voor het Vlaams Gewest 
51% bedraagt.  

Het belang van de veehouderij en de groenteteelt in open lucht laat zich 
opmerken in de voornaamste teeltgroepen. Grasland (67.876 ha), maïs 
(48.096 ha), aardappelen (24.386 ha) en groenten en kruiden (20.734 ha) 
nemen het gros van het teeltareaal in. Met 412.786 runderen, 3.403.396 
varkens en 12.936.149 legkippen en slachtkuikens omvat de West-Vlaamse 
veehouderij respectievelijk 31%, 56% en 36% van de totale omvang van deze 
landbouwdieren.  

Het belang van de groenteteelt in West-Vlaanderen ziet zich ook vertaald in 
de sterke aanwezigheid van groenteverwerkende industrie. Van de in totaal 69 
ABC-bedrijven die in 2016 groenten en fruit verwerkten, bevinden zich er maar 
liefst 44 (64%) in de kustprovincie. 

De kustprovincie telt in 2018 8.083 landbouwbedrijven of ongeveer een derde 
van het totaal in Vlaanderen. Hun aantal is ten opzichte van 2007 met 24% 
afgenomen (een daling die weliswaar minder snel ging dan op Vlaams 
niveau). De bedrijfsoppervlakte is in diezelfde periode gestegen van 
gemiddeld 19.2 ha in 2007 tot 24.3 ha in 2017. Gemiddeld is 53% van de 
bedrijfsoppervlakte in pacht. Ongeveer een kwart van de landbouwbedrijven in 
West-Vlaanderen doet aan verbreding. Deze verbredingsactiviteiten nemen de 
vorm aan van hoevewinkels, landbouweducatie, hoevetoerisme, groene zorg, 

                                                      

5  Op basis van www.provincie.incijfers.be en M. Vleugels, ‘Cijfers bevestigen het 
landbouwhart van West-Vlaanderen’, Landbouwleven, 69/3198, 24 mei 2019. 



  
 

 

12 

 

 

maar ook aannemingswerken. Zo zijn er 206 zorgboerderijen en 268 
hoeveproducenten in West-Vlaanderen.  

 

Bron: www.provincie.incijfers.be  

 

  

 

Aantal land- en tuinbouwbedrijven (2017) 8.057 100
Gespecialiseerde bedrijven (standaardopbrengst ≥€25.000) 6.493 81
Kleine landbouwbedrijven (standaardopbrengst <€25.000) 1.564 19
Verbreding - Hoeveproducenten 268 3
Verbreding - Zorgboerderijen 206 3
Totale cultuuropppervlakte (ha) (2018) 213.917 100
Grasland (regulier) 67.876 31,73
Grasland (alternatieve graslanden) 1.025 0,48
Granen zonder korrelmaïs 28.007 13,09
Maïs (silomaïs en korrelmaïs) 48.096 22,48
Andere voedergewassen 4.351 2,03
Nijverheidsgewassen (suikerbieten, vlas, koolzaad…) 9.551 4,46
Aardappelen 24.386 11,40
Groenten en kruiden 20.734 9,69
Fruit 741 0,35
Sierteelt en boomkwekerij 1.276 0,60
Overige (gebouwen, bos, onbekend, overige) 7.874 3,68
Aantal dieren (2018)
Runderen 412.786
Varkens 3.403.396
Legkippen en slachtkuikens 12.936.149

Landbouw in West-Vlaanderen. Een verkenning in cijfers 
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Twee primaire sectoren. Divers maar 
toch gelijklopend 

Ogenschijnlijk liggen visserij en 
landbouw mijlenver uiteen en 
bestaat er nauwelijks een band 
tussen beide sectoren. De ene 
sector ontplooit zijn activiteiten op 
zee, terwijl de activiteiten van de 
andere  zich aan land voltrekken en 
daarbij veelal een zeer directe 
relatie met de bodem onderhouden. 
Landbouw is een vorm van cultuur 
(het woord ‘agricultuur’ zinspeelt 
hier niet toevallig op), terwijl de 
visserij een vorm van jacht is. Toch 
hebben visserij en landbouw heel 
wat gemeen. Het voornaamste doel 
van beide sectoren is het voorzien 
in voldoende, kwaliteitsvol en 
betaalbaar voedsel. Het is niet voor 
niets één van de voornaamste 
doelstellingen van zowel het 
gemeenschappelijk visserijbeleid 

(GVB) als het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). 

Ook kampen beide primaire sectoren met heel gelijkaardige uitdagingen, zoals 
behoud van voldoende ruimte, het voldoen aan maatschappelijke vereisten en 
het opkrikken van de instroom in zowel de visserij als de landbouw. Op het 
vlak van ruimte is het evident dat landbouw oppervlakte nodig heeft om 
gewassen te kunnen verbouwen en vee te laten grazen. Daartoe dient de 

 

https://www.salv.be/salv/publicatie/ad
vies-marien-ruimtelijk-plan-2020-
2026 
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sector af te stemmen met andere gebruikers van de schaarse ruimte binnen 
Vlaanderen. De visserij ontplooit haar activiteiten op een plaats waar 
ogenschijnlijk letterlijk een zee van ruimte is. Niets is echter wat het lijkt. Zo 
bepaalt het marien ruimtelijk plan (MRP) heel precies waar welke activiteiten 
(gaande van visserij, over windmolenparken, maricultuur, natuurgebieden, 
commerciële activiteiten tot baggerstortplaatsen, enz.) kunnen plaatsgrijpen. 
Daarover adviseerde de SALV in 2018 vanuit de bezorgdheid over extra 
ruimteclaims rond energiewinning, baggerstortzones en 
commerciële/industriële activiteiten. In dit advies pleit de SALV voor een 
visserijeffectenrapport als onderdeel van de vergunning voor het ontplooien 
van activiteiten in het Belgische deel van de Noordzee. De raad vraagt 
bovendien een specifieke zone te reserveren voor beroepsvisserij. 

Beide sectoren nemen ook de handschoen op om voedselproductie binnen de 
maatschappelijk vastgestelde normen op een duurzame wijze te organiseren. 
Zoals de landbouwsector toewerkt naar een duurzamere voedselproductie 
(met de ondertekening van het convenant ‘Enterische emissies rundvee’ als 
recentste veruitwendiging)6 levert de visserijsector inspanningen om te komen 
tot een ecologisch duurzaam beheer van de visbestanden. Vis is bij duurzaam 
beheer van de visgronden een 100% hernieuwbare natuurlijke hulpbron. Met 
het convenant ter bevordering van een duurzame Vlaamse visserijsector zet 
de sector zijn schouders onder het verder verduurzamen van de 
visserijactiviteiten. In 2015 ondertekende de bevoegde Vlaamse minister, 
samen met de Rederscentrale, ILVO, het departement Landbouw en Visserij 
en Natuurpunt ‘Visserij Verduurzaamt’, dat een duurzaamheidserkenning voor 
de reder inhoudt alsook gekoppeld is aan een verder verbetertraject. Zo wordt 
er onder meer naar gestreefd om kuitdragende vis niet op te vangen en om de 

                                                      

6  Convenant Enterische emissies rundvee 2021-2030: 
https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/convenant_enterische_emissies_rundve
e_2019-2030.pdf.  
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visserijactiviteiten te spreiden zodat een sneller herstel van visbestanden in 
een bepaald gebied mogelijk wordt. Daarnaast hebben reders aanpassingen 
aan het vistuig doorgevoerd, zoals grote mazen in de rug van het net, een 
grootmazig ontsnappingspaneel (het zogenoemde Vlaams paneel) en het 
gebruik van minder bodemberoerend vistuig. 

Zowel de landbouw- als visserijsector ondervinden moeilijkheden om het 
aandeel instromers te verhogen. De instroom in de landbouwsector verhogen 
via generatiewissel en via de opstart van nieuwe bedrijven is één van de 
grootste uitdagingen voor de sector, waar het toekomstige beleid volgens de 
SALV verder op dient in te zetten. Instroom in de visserijsector is een evenzo 

grote uitdaging. De 
gemiddelde leeftijd van de 
382 erkende zeevissers is 
38,5 jaar. Terwijl vroeger 
binnen de 
vissersgemeenschap de hele 
familie betrokken was bij het 
vissersberoep, is de familiale 
opvolging vandaag de dag 
niet meer verzekerd. De 
economische onzekerheid is 
daarin een niet te 
onderschatten factor. De 
SALV adviseert de komende 
Vlaamse Regering om 
daarom in het toekomstige 
Vlaamse visserijprogramma 
een starterssteun voor jonge 
vissers te voorzien die in een 
correcte verhouding staat met 

het aankoop-/overnamebedrag van een doorsnee vissersvaartuig en om 

 

https://www.salv.be/salv/publicatie/advies
-strategische-hoofdlijnen-vlaams-
visserijprogramma-2021-2027  
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externe investeerders met interesse in de sector toe te laten voor 
ondersteuning mits een kwalitatief projectvoorstel. Bovendien kan volgens de 
raad een competentiecentrum voor visserij, waarin gezamenlijke initiatieven 
voor werving en opleiding doorheen de hele keten samen worden 
aangeboden, een antwoord bieden aan de arbeidskrapte in de hele 
visserijketen (zowel de zeezijde als de landzijde). 
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Maricultuur 
Afgelopen jaren werd er behoorlijk wat kennis opgebouwd rond aquacultuur. 
Dit onderzoek spitste zich zowel toe op de aquacultuur aan land als op zee. 

Die laatste variant wordt 
ook maricultuur 
genoemd. Ondanks het 
gedegen onderzoek blijft 
de opstart van concrete 
projecten vooralsnog 
eerder beperkt. Niet 
zelden kampen 
ondernemingen binnen 
de aquacultuur aan land 
en op zee met een te 
duchten concurrentie 
van buitenlandse 
aquacultuurproducenten 
die met een vaak minder 
duurzaam 
productieproces aan een 

lagere kostprijs kunnen produceren.  

Niettemin zijn er kansen in het Belgisch deel van de Noordzee om aan 
maricultuur te doen. Het toekomstige MRP 2020-2026 voorziet binnen de 
zones voor energiewinning (windmolenparken op zee) de mogelijkheid om 
maricultuuractiviteiten te ontplooien en aan passieve visserij te doen. 
Synergiën kunnen verder verkend worden, aldus het recente SALV-advies 
over het toekomstige Vlaamse visserijprogramma 2020-2027. 

 

Bron: Leen Vandepitte (VLIZ). 
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Fish Food & Meet Market ‘De Cierk’ 
Waar visserij, maricultuur en hinter-land-bouw samengaan 
‘De Cierk’ wil mensen weer verbinden met hun voeding en ze laten genieten 
van producten door in te zetten op de korte keten. De ligging aan de kust is 
een grote troef om de consument een totaalervaring van de Vlaamse 

voedselproductie aan te 
bieden. De Vlaamse visserij, 
aquacultuur en landbouw 
komen er samen. De 
gemeenschappelijke noemer 
is korte keten. 

Onder hetzelfde dak bieden 
verschillende winkels in ‘De 
Cierk’ zorgvuldig 
geselecteerde premium 
producten aan en valt meer 
over deze voeding te 
ontdekken in talrijke 
workshops binnen een 
kookatelier.  
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Belevingsruimtes staan ter beschikking voor de organisatie van uiteenlopende 
evenementen.  

 

De herkomst 
‘De Cierk’ ontleent zijn naam aan de oude vismijn die ooit gevestigd was op 
de plaats waar nu het museumschip ‘Amandine’ ligt, aan het begin van de 
Visserskaai in het stadscentrum van Oostende. Die vismijn werd in 1879 
gebouwd naar de plannen van architect Charles Van Rysselberghe, die de 
opdracht kreeg om een markt te bouwen die de plaatselijke visnijverheid een 
grote stimulans kon geven. De unieke, ronde vorm zorgde al snel voor haar 
bijnaam ‘De Cierk’.  

Na amper tien jaar bleek deze locatie te klein om de grote hoeveelheden 
aangevoerde vis te verwerken en werd de site uitgebreid. Omdat het gebouw 
niet rechtstreeks aansloot op de kaai en de dokken, ontstond ook de behoefte 
aan een nieuw visserijdok met bijhorende infrastructuur op de Oosteroever. 
Pas na de Eerste Wereldoorlog konden de plannen uitgevoerd worden en in 
1934 volgde uiteindelijk de opening van de nieuwe vissershaven. Onder 
toedoen van de Tweede Wereldoorlog zou het nog tot 1947 duren vooraleer 
deze nieuwe visafslag echt bedrijfsklaar was.  

De voeding in de aanbieding  
‘De Cierk’ wil nu de verbinding maken met de vernieuwde Oosteroever van 
Oostende en de band tussen visserij, aquacultuur en landbouw uit het 
hinterland aanhalen door onder één dak voeding onder de noemer korte keten 
aan te bieden. 

‘De Cierk’ wil een ontmoetingsplaats zijn waar meerdere ondernemers op 
dezelfde locatie de krachten bundelen om lokale, kwaliteitsvolle voeding aan 
te bieden. Zo worden er vis, brood, groenten en fruit, vlees en kaas verkocht. 
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De band tussen de producent van deze producten en de consument ervan is 
rechtstreeks en persoonlijk. Zo staan onder meer producten in de aanbieding 
van de bezielers achter ‘De Cierk’, reder Willy Versluys en bakker Luc David: 
respectievelijk visserij- en maricultuurproducten (bv. garnalen en mosselen) 
en brood van eigen geteeld graan. Authenticiteit, duidelijke herkomst, smaak 
en kwaliteit, korte keten, beleving en ontmoeting vormen de kernwoorden van 
fish, food & meet market ‘De Cierk’. 
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De nieuwe vismijn 
De vismijn in Oostende is sinds lang een vaste waarde als drijvende kracht 
binnen de Vlaamse visserijketen. De modernisering van de gebouwen drong 
zich op om deze rol ook in de toekomst een volwaardige invulling te kunnen 
geven. De bouw van de nieuwe vismijn geeft dan ook een krachtig signaal aan 
alle stakeholders van de sector: de beleidsmakers, de reders, de verwerking, 
de groothandel en de samenleving: de Vlaamse Visveiling gelooft in de 
toekomst van de Vlaamse visserij, en wil samen met alle stakeholders de 
lokale aanvoer, verwerking en distributie van visproducten binnen Vlaanderen 
bestendigen. 

De vismijn zal in de loop van de zomer 
2019 operationeel zijn. De capaciteit 
wordt ingeschat op gemiddeld 100 ton 
per veildag, wat overeenkomt met het 
huidige potentieel in de oude vismijn. 
De nieuwe vismijn is echter veel 

compacter in opbouw, wat een efficiëntere werking mogelijk maakt. Het 
nieuwe concept garandeert nog beter de koude keten met frigo’s die dienst 
doen als neerzethal voor de verkoop. Dit zal de kwaliteit van de vis zeker ten 
goede komen.  

De Vlaamse Visveiling streeft ernaar een vernieuwde dynamiek op de site in 
Oostende te creëren waar de Vlaamse visserij ten volle aan bod komt en 
nieuwe maricultuurprojecten kans krijgen te ontwikkelen. 
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Ontwerp van de nieuwe vismijn 
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De SALV dankt 
 Willy Versluys, Luc David en Stephanie Debels van ‘De Cierk’ voor de 

gastvrijheid en de samenwerking in voorbereiding van deze editie van het 
SALV-event 

 Sylvie Becaus en Jan Buisseret voor de toelichting over de nieuwe vismijn 
 Daan Delbare voor zijn keynote speech 
 De gidsen die de maritieme wandeling verzorgden 
 De medewerkers van de SERV-communicatiedienst 

 

SALV-secretariaat, juni 2019.  
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